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АНОТАЦІЯ 

Бичковська М. Є. Охорона прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 081 – «Право». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертація є комплексним дослідженням, в якому сформовано 

теоретико-прикладні проблеми охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди та визначено шляхи їх 

вирішення. 

У дисертації уперше проаналізовано концепцію охорони прав 

інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди 

за законодавством України з урахуванням досвіду та законодавства 

Європейського союзу (далі – ЄС) та країн-членів ЄС, Сполучених Штатів 

Америки (далі – США) та Китайської Народної Республіки (далі – КНР). На 

підставі аналізу визначено концепцію охорони прав на незареєстровані 

дизайни в сфері індустрії моди, яка полягає у застосуванні режимів охорони 

прав, що не передбачають обов’язкової реєстрації, а саме – авторського права 

та незареєстрованого промислового зразка 

Виявлено основні підходи до тлумачення понять «мода» та «індустрія 

моди», охарактеризовано теоретичні засади поняття та сутності моди з точки 

зору ряду гуманітарних наук, на основі чого зроблено висновки щодо сутності 

моди в правовій сфері.  

В роботі розглянуто історію розвитку індустрії моди та передумови для 

формування правових засад охорони моди як правої категорії, серед яких 

визначено наступні: соціально-психологічний, економічний, правовий. 

Робиться висновок про те, що впровадження і формування базису для 

правового забезпечення індустрії моди пов’язано також з різними факторами, 

серед яких відсутність правового механізму охорони прав творців на 

результати їх інтелектуальної діяльності у сфері індустрії моди; 
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недобросовісна поведінка представників ринку, які копіювали та 

привласнювали дизайни своїх конкурентів або інших осіб; неможливість 

притягнення вищезазначених осіб до відповідальності через відсутність 

відповідних нормативно-правових норм у законодавстві. 

Визнається, що індустрія моди має особливий склад правовідносин, що 

включає в себе окремі елементи, які лише при комплексній та всебічній 

взаємодії дозволяють їй стабільно функціонувати. Зокрема, елементний склад 

правовідносин в сфері індустрії моди включає в себе такі елементи: об’єкти 

індустрії, суб’єкти індустрії, зміст.  

Особливу увагу приділено аналізу регулювання індустрії моди через 

призму права інтелектуальної власності, адже мода формується завдяки 

створенню модного продукту, який в свою чергу є результатом 

інтелектуальної діяльності творця моди.  

При цьому в дослідженні міститься висновок про те, що об’єктом 

правовідносин, що виникають у сфері індустрії моди, є не самі продукти, які 

відповідають критерію модності, а певні дизайни цих продуктів, які можуть 

отримати правову охорону в залежності від їх характеристик та умов надання 

такої охорони, що висуваються до різних видів об’єктів інтелектуальної 

власності: об’єкти авторського права, об’єкти патентного права чи засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг. 

Автором обґрунтовано висновок про недопущення використання терміну 

«мода» у законодавстві України в занадто вузькій формі, тобто лише по 

відношенню до перукарського мистецтва та декоративної косметики, та про 

доцільність в подальшому дотримуватись застосування відповідної дефініції 

відносно усіх об'єктів індустрії моди, що дозволить правильно визначити склад 

правовідносин у даній сфері. 

Вказується на те, що  способи охорони дизайнів у сфері індустрії моди, 

які вимагають здійснення формальностей щодо кожного окремого дизайну, є 

надто обтяжуючими для таких високошвидкісних сфер виробництва, адже  

вони зумовлюють певні фінансові та часові витрат. На додаток, враховуючи 
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відсутність гарантій щодо успіху майбутнього дизайну на ринку, автором 

доводиться, що саме способи охорони, які не передбачають обов’язкової 

реєстрації об’єктів в сфері індустрії моди, можуть надати бажаний результат 

творцям в індустрії моди, які прагнуть забезпечити охорону власних 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

 Зауважується, що такими заходами забезпечення незареєстрованої 

охорони прав інтелектуальної власності в сфері індустрії моди, виступають 

охорона авторських прав та охорона прав на незареєстрований промисловий 

зразок.  

На основі аналізу положень законодавства визначається, що 

незареєстрований промисловий зразок є абсолютно новою категорією для 

законодавства України, закріплення якого стало наслідком євроінтеграційної 

політики України, яка має на меті наближення законодавства України до 

стандартів законодавства ЄС. 

Вперше встановлюється положення про те, що система охорони прав на 

незареєстрований промисловий зразок, яка діє в ЄС, надає більше можливостей 

їх охорони для дизайнерів внаслідок економії часу та коштів, які б зазвичай 

витрачалися на реєстрацію. 

Аргументовано недоцільність концепції охорони прав інтелектуальної 

власності, що застосовується у США. Встановлено, що законодавство США в 

значній мірі обмежує охорону прав на незареєстровані дизайни в сфері 

індустрії моди, адже чинне законодавство США не передбачає охорону 

незареєстрованих промислових зразків. Водночас, вперше досліджується 

доктрина сепарації, за якою корисний об’єкт, тобто дизайн, функцію якого не 

можна відокремити від його початкових елементів, не може бути захищено 

авторським правом. Тим самим, дана концепція виключає всі дизайни у сфері 

індустрії моди з-під охорони авторських прав, що на практиці призводить до 

значних правових проблем в даному секторі економіки. 

На основі дослідження системи охорони прав інтелектуальної власності 

в КНР встановлено, що незважаючи на суттєві прогалини в правовому 
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регулюванні відносин, пов’язаних з охороною прав на незареєстровані 

дизайни, останні зміни у законодавстві є такими, що відповідають 

загальносвітовій тенденції із розширення визначення «промислового зразка» 

шляхом надання охорони не лише зовнішньому вигляду усього продукту, а й 

окремій його частині, яка наразі також знайшла своє відображення в 

законодавстві України в даній сфері.  

Автором  обґрунтовано, що права інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни виникають лише за дотриманням умов надання 

правової охорони, визначених щодо відповідного виду об’єкта, незалежно від 

здійснення реєстраційної процедури.  

У дисертації приділено увагу пропозиції внесення змін до п. 1 ст. 433 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та п. 1 ст. 8 Закону України 

“Про авторське право і суміжні права” в частині визначення об'єктами 

авторського права оригінальних творів. 

Запропоновано визначення поняття оригінальний твір – як твір, який є 

самостійним результатом інтелектуальної діяльності автора, створення якого 

обумовлено здійсненням ним вільного та творчого вибору. 

Автором аргументовано доцільність доповнення переліку об’єктів 

авторського права, закріплених у ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», дизайнами у сфері індустрії моди, що 

сприятиме наближенню законодавства України у сфері охорони авторських 

прав до забезпечення дієвої правової охорони модної продукції. 

У науковій праці удосконалено визначення поняття промисловий зразок 

як втілення зовнішнього вигляду цілого продукту або його частини, що 

створюється автором з метою задоволення естетичних і ергономічних потреб 

людини.  

Автором додатково розвинуто положення про класифікацію 

промислових зразків в залежності від способу отримання прав інтелектуальної 

власності на зареєстровані промислові зразки (визнається той промисловий 

зразок, охорона якого забезпечується завдяки проходженню спеціальної 
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процедури, внаслідок якої відомості щодо промислового зразка вносяться до 

відповідного реєстру, а суб’єкту прав на промисловий зразок видається 

охоронний документ для підтвердження його законних прав) та незареєстровані 

(зовнішній вигляд цілого продукту або його частини, який доведено до 

загального відома в порядку, передбаченому відповідними нормами 

законодавства без необхідності здійснення формальностей (реєстрації)). 

У дисертаційній роботі сформульовано функції промислового зразку, які 

можна поділити на основні (утилітарна, соціальна, етична) та додаткові 

(розвиток інтелектуальних, творчих здібностей людини та задоволення її 

естетичних, ергономічних потреб). 

Автором додаткового аргументовано тезу про кумулятивну охорону 

незареєстрованих дизайнів, що полягає у можливості одночасного поширення 

охорони в режимі як об’єкта авторського права, так і як промислового зразка 

за умови відповідності визначеним чинним законодавством критеріям за 

двома доктринами без будь-якого звернення до державного органу у сфері 

інтелектуальної власності, на якого покладено функції реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

У роботі міститься пропозиція щодо прийняття правил оцінки 

охороноздатності промислових зразків (зареєстрованих та незареєстрованих), 

внаслідок посилення умов надання правової охорони та запровадження умови 

індивідуального характеру промислового зразка як нового критерію для 

надання правої охорони промислових зразків.  

З метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон України запропоновано провести 

перегляд положень митного законодавства України з урахуванням змін, 

внесених до законодавства України щодо охорони прав на промислові зразки, 

зокрема, забезпечити можливість внесення в митний реєстр інформації про 

незареєстровані промислові зразки, незважаючи на відсутність охоронного 

документу, яким би засвідчувались права на такий незареєстрований 

промисловий зразок, із врахуванням трьох факторів: по-перше, здатності 
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суб’єкта прав на промисловий зразок пред’явити докази авторства на 

відповідний промисловий зразок; по-друге, наявності доказів на підтвердження 

факту доведення незареєстрованого промислового зразка до загального відома; 

по-третє, здатності суб’єкта прав на промисловий зразок вказати, в чому 

полягає індивідуальний характер такого об’єкту. 

У дисертації сформульовані й інші теоретично обґрунтовані висновки та 

положення щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані зразки в сфері індустрії моди з загальнотеоретичної та 

порівняльно-правової точок зору.  

Практичне значення праці полягає в можливості використання 

висновків та пропозицій дисертації у правотворчій та правозастосовній сфері, 

а також у навчальному процесі. 

Ключові слова: незареєстровані дизайни, твір, промисловий зразок, 

охорона прав, права інтелектуальної власності, авторське право, право 

промислової власності, державна система правової охорони.  

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 
 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
 

1. Бичковська М.Є. Охорона авторським правом незареєстрованих 

дизайнів у сфері індустрії моди. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2018. № 6. С. 29-33. 

2. Бичковська М.Є. Правова охорона незареєстрованих дизайнів у 

сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки. 

Університетські наукові записки. 2018. № 67-68. С. 139-148. 

3. Бичковська М.Є. Незареєстрований промисловий зразок, як спосіб 

охорони дизайнів в сфері індустрії моди. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). 2021. № 1(37). С. 48-56. 

Монографія 



 8 

4. Бичковська М.Є. Охорона прав інтелектуальної власності в 

індустрії моди. Охорона та захист прав інтелектуальної власності: 

економіко-правові підходи : монографія / за ред. О.О.Кулініч та Р.Б. Шишки 

(кер. авт. кол.). Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. С. 173-190. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації та 

додатково відображають її наукові результати: 

5. Бичковська М.Є. Unregistered design protection for the fashion 

designs in the EU. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному 

розвитку економіки та права : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 17 листопада 2018 року. Люблін : Інститут науково-

дослідницький ЛПНТ. Київ, 2018. С. 22-24. 

6. Бичковська М.Є. Індустрія моди як об’єкт правового регулювання. 

Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України: 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2019 

року. Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2019. С. 147-150. 

7. Бичковська М.Є. Охорона функціональних форм об’єктів 

авторського права. Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 23 жовтня 2020 року. 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2020. С. 529-531. 

8. Бичковська М.Є. Кумулятивна охорона дизайну як об’єкта 

авторського права та об’єкта права промислової власності. Законодавство 

України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: 

національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали VIІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з 

проблем інтелектуальної власності, 25 вересня 2020 року. Київ : КНУ імені 

Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2020. С. 8-11.  
 



SUMMARY 

 

Bychkovska M. E.  Protection of intellectual property rights for the 

unregistered fashion designs. - Qualification research manuscript. The dissertation 

for the academic degree of PhD in Law with specialization 081 Law (08 Law). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2021.  

The dissertation is a complex research in which theoretical and practical issues 

related to protection of intellectual property rights for unregistered designs in fashion 

industry are formed and ways of their decision are defined. 

The dissertation analyzes the concept of protection of intellectual property 

rights for unregistered designs in fashion industry under the laws of Ukraine, taking 

into consideration experience and legislation of the European Union (EU) and EU 

member states, the United States (hereinafter – US) and People's Republic of China 

(hereinafter – China). Based on the analysis, the concept of unregistered designs 

rights protection in fashion industry is determined, which consists in the application 

of protection regimes that do not provide for mandatory registration, namely 

copyright and unregistered industrial design. 

The main approaches to the interpretation of the concepts of «fashion» and 

«fashion industry» are described, the theoretical principles of the concept and 

essence of fashion from the point of view of a number of humanitarian scientists are 

characterized, on the basis of which conclusions regarding the essence of fashion in 

the legal sphere are made.  

The history of development of the fashion industry and preconditions for 

formation of legal basis for protection of fashion as a legal category are considered 

in work, among which the following preconditions are defined: social and 

psychological, economic, legal. It is concluded that the production and formation of 

the basis for the legal support of the fashion industry is also associated with various 

factors, including the lack of a legal mechanism to protect the rights of creators to 



 10 

the results of their intellectual activity in fashion industry; unscrupulous behavior of 

market representatives who copied and appropriated the designs of their competitors 

or others; the impossibility of bringing the above-mentioned persons to justice due 

to the lack of relevant legal norms in legislation. 

It is recognized that fashion industry has a special composition of legal 

relations, which includes certain elements that allow it to function in a stable manner 

only in a comprehensive interaction. In particular, the elemental composition of 

legal relations in the field of fashion industry includes the following elements: 

objects of industry, subjects, content. 

Particular attention is paid to the analysis of fashion industry’s legal regulation 

through the prism of intellectual property rights as fashion is formed through the 

creation of a fashion product, which in turn is the result of intellectual activity of the 

fashion creator. 

At the same time, the study concludes that the object of legal relations arising 

in fashion industry are not the products themselves, but certain designs of these 

products, which may receive legal protection depending on their characteristics and 

conditions providing that such protection is granted on the basis of different types 

of intellectual property rights objects: objects of copyright, objects of patent law or 

means of individualization of participants in civil turnover, goods and services. 

The author substantiates the conclusion that the term «fashion» should not be 

used in the legislation of Ukraine too narrowly, effectively only covering 

hairdressing and make-up. In turn, it should apply to all objects of fashion industry, 

which will provide correct determination of the composition of legal relations in this 

area. 

It is pointed out that the methods of protection for designs in fashion industry, 

which require the implementation of formalities for each individual design are too 

burdensome for such high-speed areas of production as they cause certain financial 

and time costs. In addition, given the lack of guarantees for the success of future 

design in the market, the author argues that it is the methods of protection that do 

not require registration of objects in the fashion industry can give the desired result 
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to creators in the fashion industry who want to protect their results of intellectual, 

creative activity.    

It is noted that such measures to ensure unregistered protection of intellectual 

property rights in fashion industry are copyright and unregistered industrial design.  

Based on the analysis of the provisions of the legislation, it is determined that 

unregistered industrial design is a completely new category for the legislation of 

Ukraine, the consolidation of which is a consequence of Ukraine's European 

integration policy, which aims to approximate Ukrainian legislation to EU 

legislation. 

For the first time, it is established that EU unregistered industrial design 

system provides more opportunities for designers rights protection due to sufficient 

saving of time and money that would normally be spent on registration. 

The inexpediency of the concept intellectual property rights protection applied 

in the USA is argued. It is established that US law significantly restricts the 

protection of rights to unregistered designs in fashion industry as current US law 

does not provide protection for unregistered industrial designs. At the same time, for 

the first time the doctrine of separation is studied, according to which a useful object, 

i.e. design, the function of which cannot be separated from its initial elements, 

cannot be protected by copyright. Thus, this concept excludes all fashion designs 

from copyright protection that in practice leads to significant legal problems in this 

sector of the economy. 

Based on the research, it was found that despite the significant gaps 

in unregistered designs rights protection system in China, recent changes in national 

legislation meet the global trend of expanding the definition of «industrial design». 

It was achieved by providing protection not only to the appearance of the whole 

product, but also to a separate part of it, which is now also reflected in the legislation 

of Ukraine in this area. 

The author substantiates that intellectual property rights to unregistered 

designs arise only in compliance with the conditions of legal protection, defined for 

the relevant type of object, regardless of the registration procedure.   
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The dissertation draws attention to the proposal to amend paragraph 1 of 

Art. 433 of the Civil Code of Ukraine and paragraph 1 of Art. 8 of the Law of 

Ukraine «On Copyright and Related Rights» in terms of determining the objects of 

copyright as original works (a work that constitutes an independent result of 

the intellectual activity of the author which is based on his free and creative choices). 

The author argues that fashion designs should be added to the list of copyright 

objects enshrined in Art. 433 of the Civil Code of Ukraine and Art. 8 of the Law of 

Ukraine «On Copyright and Related Rights» in order to ensure effective legal 

protection for fashion products in Ukraine. 

The scientific work improves the definition of the concept of industrial design 

as the embodiment of the appearance of the whole product or part of it, created by 

the author to meet the aesthetic and ergonomic needs of a person.  

The author further developed classification of industrial designs depending on 

the method of obtaining intellectual property rights on it. Registered industrial 

design (protection of which is provided after performance of special procedure, as a 

result of which information on the industrial design is entered in the register) and 

unregistered (appearance of the whole product or part thereof, which is brought to 

public in the manner prescribed by relevant legislation without the need for 

registration). 

In the dissertation, the functions of the industrial design are formulated. They 

can be divided into basic (utilitarian, social, ethical) and additional (development of 

intellectual, creative abilities of a person and satisfaction of his aesthetic and 

ergonometric needs). 

The author additionally 12nalyses a possibility of cumulative protection 

application to unregistered designs, which consists of the possibility of simultaneous 

extension of both copyright and industrial design to one object. 

The paper proposes the adoption of rules for assessing the protection of 

industrial designs (registered and unregistered), due to the strengthening of the 

conditions of legal protection and the introduction of the individual nature of the 
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industrial design as a new criterion for granting legal protection for industrial 

designs. 

In order to promote protection of intellectual property rights while transferring 

goods across the customs border of Ukraine, it is proposed to review the provisions 

of customs legislation of Ukraine taking into account changes in the legislation on 

protection of industrial design rights, in particular, to provide information on 

unregistered industrial designs. Notwithstanding the absence of a security document 

certifying the rights to such an unregistered industrial design three factors should be 

taking into consideration: first, the ability of the industrial design owner to present 

proof of authorship on the relevant industrial design; secondly, existence of evidence 

to confirm the fact of bringing the unregistered industrial design to public; third, 

ability of the subject of industrial design rights to indicate what is the individual 

character of such object.   

The dissertation formulates other theoretically substantiated conclusions and 

provisions for ensuring the protection of intellectual property rights to unregistered 

designs in fashion industry from a general theoretical and comparative legal point of 

view.  

The practical significance of the work lies in the possibility of using the 

conclusions and proposals of the dissertation in law-making and law enforcement, 

as well as in the educational process. 

Key words: unregistered designs, work, industrial design, protection of rights, 

intellectual property rights, copyright, industrial property, state system of legal 

protection. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Індустрія моди має важливе 

значення як для світової економіки та суспільства, так і для кожної держави та 

фізичної особи. Суспільні відносини, що виникають у сфері індустрії моди 

врегульовані нормами міжнародного права, регіонального та національного 

законодавства та мають багато різноманітних напрямів, що потребують 

відповідної регламентації та врахування для належного функціонування цієї 

індустрії.  

Актуальність обраної теми дослідження обґрунтовується комплексом 

факторів. По-перше, індустрія моди є багатогранним сектором економіки, яку 

характеризує творча діяльність її суб’єктів. По-друге, розвиток цього сектору 

економіки дозволяє отримувати прибуток суб’єктам індустрії, збільшуючи 

надходження у бюджет країни. По-третє, модний продукт як об’єкт 

правовідносин у більшості випадків є результатом інтелектуальної, творчої 

діяльності людини та може охоронятися як об’єкт права інтелектуальної 

власності. По-четверте, у кожній країні існують певні обмеження та стандарти 

відповідності модного продукту нормам суспільної моралі, звичаям та 

можливі наслідки недотримання цих вимог. По-п’яте, індустрія моди частково 

дозволяє реалізувати кожній особі право на власну індивідуальність та 

підкреслити своє походження або соціальний статус. Зазначені фактори 

свідчать про важливість вивчення іноземного досвіду правового регулювання 

відносин інтелекуальної власності у сфері індустрії моди з метою формування 

моделі забезпечення правової регламентації відносин у сфері індустрії моди, 

належного визнання та захисту прав їх учасників.  

Впровадження і формування базису правового забезпечення індустрії 

моди обумовлено економічною складовою даної сфери, важливої для 

наповнення бюджету країни, розвитку шопінг-туризму, інвестиційної 

привабливості даного бізнесу, що зумовлює необхідність розробки та 
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формування ефективного правового механізму охорони результатів 

інтелектуальної власності у сфері індустрії моди. 

В даний час модна індустрія має особливе правове забезпечення, що 

виявляється у регулюванні ведення бізнесу в цій сфері через призму права 

інтелектуальної власності, адже мода формується завдяки створенню модного 

продукту, який в свою чергу є результатом інтелектуальної діяльності людини 

[9]. 

Викладене свідчить про актуальність розробки концепції правового 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності у сфері індустрії моди – 

відносно нового напряму в праві, орієнтованого на вирішення повсякденних 

правових задач фахівців, зайнятих у даній сфері. При цьому, особливий 

інтерес викликає дослідження особливостей виникнення прав інтелектуальної 

власності на дизайни в сфері індустрії моди без необхідності дотримання будь-

яких формальностей – реєстрації ввідповідних прав. Зазначене зумовлено тим, 

що індустрія моди визнається високошвидкісним сектором економіки, яка 

займається виготовленням продуктів із коротким ринковим терміном життя. 

Через це, охорона дизайну в сфері індустрії моди шляхом реєстраційних 

методів не завжди може бути корисним вибором для правоволодільців, які не 

бажають або не можуть витрачати час та значні фінансові кошти за відсутності 

гарантій щодо майбутнього успіху їх продукту на ринку. Тому, справедливо 

стверджувати, що перераховані фактори вказують на переваги, які саме 

незареєстрований вид охорони прав може забезпечити суб’єктам індустрії 

моди. В рамках даного дослідження вважаємо за можливим зосередити увагу 

лише на режимах охорони прав, які не передбачають обов’язкової реєстрації. 

Інші реєстраційні способи охорони будуть охарактеризовані лише у 

порівняльному контексті з метою визначення особливостей охорони прав на 

незареєстровані об’єкти. 

Заходами забезпечення охорони прав інтелектуальної власності, які не 

передбачають обов’язкової реєстрації прав, в сфері індустрії моди виступають: 

1) охорона авторських прав, покликана захищати права автора на 
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зовнішню форму вираження результату літературно-мистецької діяльності; 

2) охорона незареєстрованого промислового зразка, яким є оформлення 

або естетичний аспект виробу.  

Варто зауважити, що питання, пов’язані з відносинами у сфері охорони 

прав інтелектуальної власності, розглядалися в роботах українських і 

зарубіжних учених.  

Науково-теоретичну основу дослідження становлять комплексні наукові 

праці таких вітчизняних вчених, як І. В. Венедіктова, А. О. Кодинець, 

О.О.Кулініч, І.В. Кривошеїна, Н. С. Кузнєцова, Макода В.Є., О.В.Коханоська, 

О. П. Орлюк, В. В. Луць, Р. О. Стефанчук,  С. О. Сліпченко, Г. О. Ульянова, О. 

І. Харитонова, О. Є. Харитонов,  А.С. Штефан, І. Є. Якубівський, Халаїм Н. О. 

та інші науковці.  

Окремі правові аспекти у сфері охорони прав інтелекуальної власності в 

індустрії моди частково зачіпались в публікаціях із суміжною тематикою 

таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як Р. Г. Френкель, С. Белтраметті, К. 

Ростиала, С. Спрігман, Є. Дерклає, Н. Рід, Л. Фанеллі, Н. В. Чупріна, М. Т.  

Мельник та інші.  

Така кількість досліджень і публікацій безумовно свідчить про значний 

інтерес до питань охорони прав інтелекуальної власності у сфері індустрії 

моди в Україні та світі. Водночас низка теоретичних положень носить 

дискусійний характер, що потребує їх уточнення та подальшого вивчення. 

Така ситуація обумовлює потребу в комплексних наукових дослідженнях 

теоретико-прикладні проблеми охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди. 

Слід також зазначити, що незареєстрований промисловий зразок є 

новою категорією для законодавства України. Закріплення такого нового 

способу охорони прав інтелектуальної власності стало наслідком 

євроінтеграційної політики України, яка має на меті наближення 

законодавства України до стандартів законодавства ЄС.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукової роботи 

Навчально-наукового інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відповідно до таких державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (No БФ 042-01, No ДР 0111U008337, 2011–2015 рр.); 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(No БФ 042-01, No ДР 0116U002637, 2016–2018 рр.); відповідно до вимог 

положень Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 року No 386-р, 

пунктів 1, 3, 5, 7, 8, 15, 19 розділу «Проблеми формування національної 

правової системи України та її адаптація до європейського права» 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 

закріплених у Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

створення наукової концепції охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни у сфері індустрії моди. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

- проаналізувати передумови формування індустрії моди,  

особливості охорони прав інтелектуальної власності в даній сфері та 

охарактеризувати склад правовідносин у сфері індустрії моди; 

- охарактеризувати загальнотеоретичні засади правової охорони 

дизайнів як об’єктів авторського права; 

- розкрити теоретично-прикладні аспекти правової охорони 

дизайнів як промислових зразків; 

- дослідити передумови формування системи охорони прав на 

незареєстровані промислові зразки в ЄС та країнах-членах ЄС  та особливості 

охорони прав інтелектуальної власності в сфері індустрії моди; 

- висвітлити специфіку охорони прав інтелектуальної власності на 
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незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди в США;  

- проаналізувати особливості охорони незареєстрованих дизайнів в 

сфері індустрії моди в КНР; 

- виявити проблеми реалізації засад охорони прав на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди відповідно до законодавства 

України у сфері авторського права та визначити шляхи їх розв’язання;  

- визначити тенденції розвитку сфери охорони незареєстрованих 

дизайнів в Україні у зв’язку з євроінтеграційною політикою України та 

запропонувати шляхи вдосконалення чинної системи охорони прав на 

незареєстрований промисловий зразок в України в контексті реалізацій̈ 

евроінтеграційної політики України.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

охороною прав інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни у сфері 

індустрії моди. 

Предметом дослідження є міжнародні нормативно-правові акти, 

українське та зарубіжне законодавство, судова та правозастосовна практика, а 

також наукові роботи, присвячені охороні прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни у сфері індустрії моди. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і виконання поставлених 

завдань дисертаційного дослідження було використано відповідні 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, які ґрунтуються на 

принципах об’єктивного, комплексного та всестороннього аналізу відносин в 

обраній сфері дослідження.   

Діалектичний метод дозволив дослідити формування правових засад та 

механізму охорони незареєстрованих дизайнів у сфері індустрії моди (п. 1.1), 

визначити фактори, що вплинули на формування механізму правової охорони 

відносин у сфері індустрії моди (п.п. 1.1). Історико-правовий  метод дозволив 

вивчити становлення законодавства окремих країн в частині надання правової 

охорони результатам інтелектуальної, творчої діяльності в сфері індустрії 

моди (п.п. 1.1, 2.1, 2.2), дослідити реформування концепції правової охорони 
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дизайну як промислового зразка в Україні (п.п. 3.2, 3.3.). Метод системного 

аналізу дав змогу всебічно дослідити  теоретико-правові засади взаємозв’язку 

правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності у сфері 

індустрії моди з правами та інтересами фізичних осіб, економічним розвитком 

країн  (п.1.1), а також визначити взаємозв’язок між межами здійснення права 

на свободу творчості з правами та інтересами фізичних осіб (п.1.2), вивчити 

основні теоретико–методологічні підходи до охорони прав інтелектуальної 

власності на дизайн в сфері індустрії моди як об’єкта авторського права (п.п. 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1), та як промислового зразка (п.п. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2). 

Застосування формально-логічного методу дозволило розробити пропозиції 

щодо вдосконалення норм чинного законодавства України в частині надання 

правової охорони незареєстрованому дизайну (п.п. 3.1, 3.2). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять комплексні праці 

фахівців у галузі цивільного права та права інтелектуальної власності, інших 

галузевих правових наук.  

Водночас, значення загальнотеоретичного та порівняльно-правового 

дослідження засад охорони прав інтелектуальної власності на незареєстровані 

дизайни в сфері індустрії моди усе більше  набуває статусу важливої проблеми 

сучасної правничої науки, однак комплексного теоретичного осмислення 

концепції незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії  у вітчизняній 

юридичній науці ще не проводилось.  

Нормативною основою для написання даної дисертаційної роботи є такі 

міжнародні акти, як Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності [91]; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх 

творів [3]; Паризька конвенція про охорону промислової власності [50]. 

Також, нормативно-правові акти Європейського Союзу: Директива 98/71/EC  

Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року [153]; Регламент 

No 6/2002 Європейського парламенту та Ради від 12 грудня 2001 року [150]. 

Під час написання роботи було проаналізовано Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» [59]; Закон України «Про охорону прав на промислові 
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зразки» [74]; Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [90]. 

Емпіричною основою написання дисертаційної роботи є аналіз практики 

судових органів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, КНР та 

України у сфері розгляду та вирішення спорів щодо охорони прав 

інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є комплексним дослідженням, у якому з урахуванням зарубіжного 

досвіду сформовано концепцію охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди в Україні та запропоновано 

шляхи вдосконалення чинного цивільного законодавства та практики його 

правозастосування. У результаті дослідження окремі положення були 

сформульовані й обґрунтовані вперше, низку положень удосконалено, деякі 

положення набули подальший розвиток.  

вперше:  

– на підставі аналізу досвіду та законодавства ЄС та країн-членів ЄС, 

США та КНР в сфері охорони прав інтелектуальної власності визначено 

концепцію охорони прав на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди, 

яка полягає у застосуванні режимів охорони прав, які не передбачають 

обов’язкової реєстрації, а саме – авторського права та незареєстрованого 

промислового зразка; 

– обґрунтовано, що право інтелектуальної власності на дизайни виникає 

лише за дотриманням умов надання правової охорони, визначених щодо 

відповідного виду об’єкта, незалежно від здійснення відповідних 

реєстраційних процедур їх охорони; 

–  визначено, що система охорони прав на незареєстрований промисловий 

зразок, яка діє в ЄС, надає більше можливостей їх охорони для дизайнерів 

внаслідок економії часу та коштів, які б зазвичай витрачалися на реєстрацію; 

– запропоновано з метою сприяння захисту прав інтелектуальної 
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власності під час переміщення товарів через митний кордон України змінити  

норми митного законодавства України з урахуванням новел законодавства 

України щодо охорони прав на промислові зразки, зокрема, забезпечити 

можливість внесення в митний реєстр інформації про незареєстровані 

промислові зразки з врахуванням трьох факторів: по-перше, здатності суб’єкта 

прав на промисловий зразок надати докази авторства на промисловий зразок; 

по-друге, наявності доказів підтвердження факту доведення незареєстрованого 

промислового зразка до загального відома; по-третє, здатності суб’єкта прав на 

промисловий зразок визначити індивідуальний характер зразка;  

удосконалено: 

– визначення поняття «оригінальний твір» як твору, який є самостійним 

результатом інтелектуальної діяльності автора, створення якого обумовлено 

здійсненням ним вільного та творчого вибору; 

– визначення поняття «промисловий зразок» як втілення зовнішнього 

вигляду цілого продукту або його частини, що створюється автором з метою 

задоволення естетичних і ергономічних потреб;  

– положення про кумулятивну правову охорону незареєстрованих 

дизайнів, що полягає у можливості одночасного поширення охорони прав в 

режимі як об’єкта авторського права, так і як промислового зразка за умови 

відповідності дизайну встановленим чинним законодавством критеріям без 

будь-якого звернення до державного органу, на якого покладено функції 

реєстрації прав інтелектуальної власності; 

набули подальшого розвитку:  

– положення про основні  (утилітарна, соціальна, етична) та додаткові 

(розвиток інтелектуальних, творчих здібностей людини та задоволення її 

естетичних, ергономічних потреб) функції промислового зразка;  

– положення про класифікацію промислових зразків в залежності від 

способу отримання прав інтелектуальної власності на: зареєстровані 

промислові зразки (охорона прав на які забезпечується завдяки проходженню 

спеціальної процедури, внаслідок чого відомості щодо промислового зразка 
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вносяться до відповідного реєстру, а суб’єкту прав на промисловий зразок 

видається охоронний документ для підтвердження його законних прав) та 

незареєстровані (охорона прав на зовнішній вигляд цілого продукту або його 

частини, які доведено до загального відома в порядку, передбаченому 

відповідними нормами законодавства без необхідності здійснення 

формальностей (реєстрації)); 

– висновок про те, що об’єктом правовідносин, що виникають у сфері 

індустрії моди є не самі продукти, які відповідають критерію модності, а певні 

зовнішні зображення (дизайни) таких продуктів, які можуть отримати правову 

охорону в залежності від їх характеристик та умов надання такої охорони, що 

висуваються до різних видів об’єктів інтелектуальної власності: об’єкти 

авторського права, об’єкти патентного права або як  засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів та послуг;  

– положення щодо доповнення переліку об’єктів авторського права, 

дизайнами у сфері індустрії моди, що сприятиме наближенню законодавства 

України у сфері охорони авторських прав до зарубіжних страндартів правової 

охорони модної продукції; 

– висновок щодо визначення порядку оцінки охороноздатності 

промислових зразків (зареєстрованих та незареєстрованих), внаслідок 

посилення умов надання правової охорони та запровадження умови 

індивідуального характеру промислового зразка як нового критерію надання 

правової охорони промислових зразків.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування окремих положень у:  

науково-дослідній діяльності – як основа для подальшого наукового 

дослідження проблем забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності на незареєстровані об’єкти дизайну в сфері моди; 

правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного цивільного 

законодавства в частині удосконалення правового регулювання відносин, 

пов’язаних з охороною прав на незареєстровані дизайни в сфері моди; 



 25 

правозастосовній діяльності – запропоновані практичні рекомендації 

можуть бути використані в діяльності суддів для застосування окремих 

положень при розгляді справ, що стосуються зазначеної теми, при підготовці 

узагальнень щодо застосування норм чинного законодавства про 

інтелектуальну власність при вирішенні спорів щодо порушення прав на 

незареєстровані дизайни в сфері моди;  

навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Право 

інтелектуальної власності», «Право промислової власності», а також при 

підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій із 

зазначених дисциплін. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, усі сформульовані в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Положення і висновки дисертації 

доповідалися і обговорювалися на засіданні кафедри права інтелектуальної 

власності та інформаційного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

Основні положення та висновки, що отримані в процесі дослідження, 

обговорювалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, круглих столах, а саме: Роль і значення інтелектуальної 

власності в інноваційному розвитку економіки та права (м. Київ, 2018 рік), 

Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України (м. 

Київ, 2019 рік), Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 2020 

рік), Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри (м. Київ, 

2020 рік). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться 

у дисертаційному дослідженні,  викладено у 3 наукових статтях, 2 з яких 

розміщено у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному періодичному 
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науковому виданні, 1 монографії, 4 доповідях на наукових і науково-

практичних конференціях та інших наукових заходах. 

Структура й обсяг дисертації. Відповідно до обраної мети, визначених 

завдань і предмета дослідження праця складається з анотацій, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що об’єднують вісім підрозділів, 

висновків до кожного розділу та загальних висновків дисертації, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 223 

сторінки, з яких основного тексту – 196 сторінок. Список використаних 

джерел – 23 сторінки (234 найменувань). Додатки налічують 4 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ 

ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТИ НА НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ 

ДИЗАЙНИ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ МОДИ 
 

 
1.1. Передумови формування та зміст правовідносин щодо охорони 

прав на дизайни в сфері індустрії моди 

 

На сьогоднішній день правові норми, покликані регулювати відносини 

у сфері охорони прав інтелектуальної власності, застосовуються майже до всіх 

сфер національної економіки. Не стали виключенням і креативні індустрії, які 

визнаються стратегічно важливим сектором державної культурної політики як 

України, так і інших розвинутих країн світу.  

Концепція креативних індустрій не є новою. Ідея відокремлення 

відповідного сектору економіки в окрему структуру з’явилась ще на початку 

1940-х років, коли німецький філософ та соціолог Теодор Адорно разом із 

Максом Хоркхаймером випустили свою працю під назвою «Діалектика 

Просвітництва», де у главі «Культурна індустрія: Просвіта як масовий обман» 

замість визначення «масова культура» вперше вжито термін «культурна 

індустрія». У такий спосіб, автори бажали продемонструвати, що під масовою 

культурою в капіталістичному суспільстві слід розуміти не ті цінності, які 

походять від мас, а ті, що створюються для них. Так, Адорно та Хоркхаймер 

розглядали твори мистецтва, живопису, музики та кіно не як форми прояву 

культури, а як товар, який можна вигідно комерціалізувати з метою отримання 

прибутків. Таким чином, основоположною ідеєю культурної індустрії стало 

переконання, що прибуток від реалізації форм прояву культури в маси є 

важливішим за художній вираз, адже технологічні інновації перетворили 

мистецтво на ринковий товар [191, С. 741]. 

З часом дана концепція зазнала значних змін, причиною чого стало 

відхилення від розуміння культури суто в рамках товарних правовідносин. 

Важливу роль в цьому процесі зіграла створена у 1945 році Організація 
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Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка є 

спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй. З метою створення 

концептуальної основи та загального розуміння культури у 1986 році Інститут 

статистики ЮНЕСКО випустив рамковий документ «Основи статистики 

культури ЮНЕСКО» (The UNESCO Framework for Cultural Statistics), 

покликаний допомогти в організації збору та розповсюдження статистики 

культури як на міжнародному, так і на національному рівнях. В подальшому 

цей документ було доповнено, розширено та перевидано у вигляді нової версії 

у 2009 році.  

Основи культурної статистики ЮНЕСКО використовують набір 

стандартних визначень та понять культури, що дозволяють вимірювати 

широкий спектр виразів культури, незалежно від конкретного економічного та 

соціального способу їх виробництва. ЮНЕСКО визначає культуру як 

сукупність відмінних духовних, матеріальних, інтелектуальних та емоційних 

особливостей суспільства або певних соціальних груп, що охоплюють не лише 

мистецтво та літературу, але спосіб життя взагалі, системи цінностей, традиції 

та вірування. У той час як пізнання самої природи таких категорій може 

вдаватись безперспективним, залишається можливим виміряти пов’язані із 

ними прояви поведінки та різного роду практики, що випливають із 

переконань та цінностей певного суспільства чи соціальної групи. Відповідна 

поведінка та практики реалізуються у різних культурних сферах, які 

представляють собою загальний набір економічних (таких як виробництво 

товарів і послуг) та соціальних (таких, як участь у культурній діяльності) видів 

діяльності, які традиційно вважаються «культурними» [217]. 

Надання визначення видам культурної діяльності та встановлення їх 

класифікації дало новий поштовх для виокремлення культурних індустрій у 

окремий сектор економіки. І хоча наразі термін «культурна індустрія» досі 

зустрічається в правовій літературі, все частіше автори та законотворці 

використовують поняття «креативні індустрії», яке увійшло в міжнародний 
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обіг близько двадцяти років тому для опису цілого ряду творчих видів 

економічної діяльності.  

Так, концепція креативних індустрій була вперше задокументована в 

Австралії у 1994 р. із прийняттям нової культурної політики «Креативна 

нація», покликаної допомогти країні у запроваджені сучасних ІТ-можливостей  

та забезпеченні розвитку культури населення через цифрові засоби масової 

інформації (далі – ЗМІ) [191, С.739]. І хоча у самому тексті документа 

безпосередньо не надавалось визначення терміну «креативні індустрії», 

відповідна політика наголошувала важливість розвитку креативних індустрій 

у сфері ЗМІ, маркетингу, розваг та освіти. 

Згодом, Департаментом культури, медіа та спорту Великобританії у 

1998 році було розроблено та опубліковано «Карту креативних індустрій» 

(Creative Industries Mapping Document). Цей документ став першим всебічним 

аналізом економічного вкладу креативної діяльності у загальний розвиток 

економіки країни. Автори мали на меті  підвищити обізнаність населення про 

творчі галузі, їх внесок в економіку, та проблеми, з якими вони стикаються під 

час своєї діяльності. Карта креативних індустрій визначила креативні індустрії 

як галузі, в основу яких покладена індивідуальна творча праця, майстерність 

та талант людини і які мають потенціал для збагачення та створення нових 

робочих місць шляхом генерації та застосування інтелектуальної власності. До 

таких галузей були віднесені: реклама, архітектура, зображувальне мистецтво 

та антикваріат, ремесла, дизайн, мода, кіно та відео, інтерактивне програмне 

забезпечення, музика, виконавське мистецтво, видавнича діяльність, 

програмне забезпечення та комп’ютерні послуги, телебачення та радіо [151]. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн та стрімкий розвиток і зростання 

творчого сектору економіки в України, у 2018 році Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії»». Так, відповідно 

до чинного законодавства України креативні індустрії характеризуються як 
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види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і 

робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження [62].  

Запровадження правового визначення креативних індустрій в 

законодавство України визначило новий вектор державної політики в сфері 

культури, направлений на підтримку та розвиток вітчизняних творчих галузей, 

які хоча і існували раніше, проте не отримували необхідне правове 

забезпечення.   

Внаслідок реалізації нової політики, 24 квітня 2019 році Кабінет 

Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження видів 

економічної діяльності, які належать до креативних індустрій» [65]. За своєю 

суттю відповідний документ можна вважати адаптацією рамкового документу 

ЮНЕСКО до національного законодавства України, адже він так само 

встановлює певну класифікацію видів економічної діяльності (далі – КВЕД), 

отримання та впорядкування статичних даних щодо окремого з яких, дозволяє 

ідентифікувати місце та роль креативних індустрій в структурі національної 

економіки країни.  

Зокрема, розпорядження Уряду визначає 34 види економічної діяльності 

за кодами КВЕД у таких творчих сферах як візуальне мистецтво, аудіальне 

мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, сценічне мистецтво, дизайн, архітектура 

і урбаністика, реклама, видавнича діяльність тощо. Особливу увагу в рамках 

даного дисертаційного дослідження привертає вид економічної діяльності за 

кодом КВЕД 74.10 – спеціалізована діяльність з дизайну.  

Слід зазначити, що дизайн як окремий вид економічної діяльності слід 

вважати досить широким поняттям, яке має різні підходи для визначення. 

Згідно з поясненнями до видів економічної діяльності спеціалізована 

діяльність із дизайну включає: 

1) моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних 

виробів, меблів та іншого оздоблення для інтер’єрів, моделювання інших 

модних товарів, а також інших предметів особистого користування і 

побутових товарів;  
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2) промисловий дизайн – створення та розроблення дизайну та 

технічних характеристик, які оптимізують використання, вартість і зовнішній 

вигляд продуктів, у т.ч. визначення матеріалів, механізмів, форми, кольору та 

поверхні, які притаманні продукту, з урахуванням людських характеристик і 

потреб, безпеки, ринкового обігу в процесі розподілу, використання та 

обслуговування; 

3) діяльність графічних дизайнерів; 

4) діяльність дизайнерів інтер’єру [84]. 

При цьому, цей клас не включає проектування і програмування Інтернет-

сторінок, архітектурний дизайн та інженерний дизайн, які віднесені до інших 

кодів КВЕД. 

Отже, відповідно до наданого переліку можна виділити наступні основні 

сфери художнього конструювання в яких може здійснюватися дизайн: дизайн 

модних товарів, моделювання текстильних виробів, промисловий дизайн, 

графічний дизайн, дизайн інтер’єру.  

Однак, таку класифікацію не слід вважати повною та всебічною для 

розкриття концепції дизайну як такої, адже вона слугує лише для поділу 

провідних видів спеціалізованої діяльності з дизайну відповідно в цілях 

полегшення систематизації, обробки та аналізу інформації щодо такої 

економічної діяльності органами статистики. У науковій спільноті 

використовують більш спеціалізований перелік [39, С. 145]. 

Аналізуючи сучасний стан розвитку художньо-конструкторської 

діяльності в галузі оформлення виразу речей, можливо виокремити також 

додаткові важливі сфери у яких художньо-конструкторська діяльність відіграє 

найважливішу роль. Таким чином, класифікація видів дизайну буде мати 

наступний вигляд: дизайн в сфері індустрії моди; дизайн інтер’єру; 

ландшафтний дизайн; промисловий дизайн; дизайн в текстильній 

промисловості; дизайн в меблевій промисловості; графічний дизайн; дизайн 

упаковок товарів; веб-дизайн; транспортний дизайн; інші сфери, яким 

притаманний творчий характер. 
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Як вдається із наведеного вище, серед усіх творчих сфер у яких особа 

може реалізувати свої здібностей з проектування, особливу роль посідає саме 

дизайн у сфері індустрії моди.  

В Україні моделювання модних товарів визнається як спеціалізована 

діяльність з дизайну, проте існують всі передумови для виокремлення 

індустрію моди в окрему сферу креативних індустрій.  Слід зазначити, що саме 

таке місце вона займає в економічній системі Великобританії відповідно до 

Карти креативних індустрій.  

Індустрія моди характеризується високим економічним потенціалом для 

наповнення бюджету країни, розвитку виробництва та шопінг-туризму, що 

робить її інвестиційно привабливою. Її головна особливість полягає у 

діяльності з дизайну широкого кола суб’єктів, задіяних в даній сфері, яку 

створюють об’єкти інтелектуальної власності. Характерною відмінністю 

творчої діяльності в сфері індустрії моди є динамічна зміна та оновлення таких 

об’єктів, що обумовлено історичними тенденціями та змінами поглядів і 

уподобань особистостей впродовж життя. Виходячи з вищенаведеного, можна 

стверджувати, що індустрія моди має розглядатись як окрема сфера 

креативних індустрій, а дизайн в сфері індустрії моди як окремий вид 

економічної діяльності. 

В свою чергу, для розкриття поняття «індустрія моди», необхідно 

розпочати з визначення такої категорії як «мода». З урахуванням визначень, 

які наводяться в тлумачних словниках [85] та у науковій літературі [43; 44], 

моду можна вважати певною філософією, яка існує у свідомості людини 

протягом обмеженого періоду часу через своєрідну короткостроковість і 

мінливістю культурних поглядів та уподобань соціальний мас. При цьому, 

серед головних особливостей моди можна виділити наступні фактори: 

- заснована на певних концептуальних ідеях особи;  

- має періодичний характер; 
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- має нерозривний зв’язок із культурними, соціальними, 

економічними, політичними та іншими факторами, що впливають на  

переконання та уподобання людей.  

Можна стверджувати про наявність трьох основних факторів, які стали 

передумовами для формування правових засад охорони моди як правової 

категорії: 

1) соціально-психологічний; 

2) економічний; 

3) правовий. 

Доцільним буде розпочати з соціального фактору, адже перш за все мода 

сформувалась в свідомості людей ще задовго до закріплення засад щодо 

регулювання правовідносин в відповідній сфері в правовій науці та літературі. 

До визначних соціологів та психологів, які займались дослідженням 

моди в своїх працях слід віднести Г.Зіммеля [35], Н. Рейнгарда [77], 

Л. Сведсена [82], Г. Тарда [88], Т.Веблена [15], О. Гофмана [22], Л. Ятіну [99], 

К. Михалеву [46] та інших.  

 Так, у своїй роботі під назвою «Соціальне і економічне значення моди» 

Н. В. Рейнгардта в якості двох основних психологічних складових розвитку 

моди відокремлює саме прагнення людей до оновлення (дух нововведення) і 

схильність до наслідування [36, С.83]. В подальшому цю теорію розвинув 

Г. Зіммель, який зазначав, що мода – явище постійне в історії людського роду. 

А в основі її – дуалізм людської природи: з одного боку, бажання індивіда бути 

схожим на тих, що оточують, а з іншого – відрізнятися від них. Мода являє 

собою наслідування зразком і цим задовольняє потреби в соціальній опорі, 

призводить окремої людини на колію, по якій ідуть усі. Однак вона в такій же 

мірі задовольняє потребу в розходженні, тенденцію до диференціації, до 

зміни, до виділення із загальної маси [35, С.174]. 

Таким чином, відповідно до соціально-психологічного фактору моду 

можна розглядати за наступними теоретичними концепціями: мода як прояв 

індивідуальності особи; мода як прояв масової культури. Загалом у 
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юриспруденції під індивідуальністю розуміють сукупність усіх особистих 

немайнових прав, а також спеціальну групу прав, безпосередньо спрямованих 

на закріплення індивідуальності (права на ім’я, гідність, честь і ділову 

репутацію, а також право на індивідуальний вигляд і голос) [14]. Право особи 

на індивідуальність безпосередньо передбачено статтею 300 Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) [94]. 

Враховуючи що це питання не є основним предметом цього 

дослідження, вважаємо за можливе спиратися на доктринальне визначення 

індивідуальності, сформульоване Р. О. Стефанчуком. Так, на його думку 

«поняття індивідуальність є досить різнобічним і таким, що містить у собі 

низку особливостей фізичної особи, пов’язаних з її національною, 

культурною, релігійною, мовною самобутністю. З огляду на структуру 

особистості, зазначені особливості можуть виражатись у зовнішньому вигляді 

фізичної особи, її голосі, манері поведінки, інтелектуальному, культурному та 

освітньому рівні. Сукупність цих елементів може створювати цілісне 

сприйняття особи як певного індивідуума, і охоплюватись загальним поняттям 

стиль (імідж), що доволі близько межує зі згаданими елементами та 

взаємопов’язане з поняттям репутації» [86]. Отже, можна відзначити, що 

безпосередньо завдяки прояву права на індивідуальність, і формується 

зовнішній вигляд фізичної особи.   

При цьому, ще одним важливим фактором, який впливає на зовнішній 

вигляд особи – є масова культура, яка характеризується як природне явище в 

суспільстві, що відображає схильність людини до наслідування. Цей феномен 

в психології слід розглядати як результат прояву людиною своєї симпатії до 

бажаної групи, коли індивід не маючий характеристик притаманних до вступу 

в таку групу переймає чужий смак та штучно підтримую певний спосіб 

поведінки.  

Як звертає увагу Л. Сведсен: «У психології моду зазвичай розуміють як 

свободу самовираження, однак в даний час ця свобода часто обертається 

рабством - залежністю від нових інститутів. Слідуючи моді, а краще сказати, 
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в гонитві за модою, ми постійно намагаємося висловити свою 

індивідуальність, проте в результаті висловлюємо абстрактну знеособленість» 

[82, С. 23]. 

З іншого боку, паралельно Д. Кошелева відзначає: «Мода має самостійну 

здатність впливати на різні сфери культури. Так, мода може позначатись на 

моральних основах і засадах суспільства, і на естетичних поглядах та 

політичних уподобаннях людей» [40]. Такої ж думки дотримується філософ та 

економіст А. Сміт, при цьому підкреслюючи особливе значення елітарних 

верств як об’єкта наслідування для решти населення [97]. 

Разом з цим, право на індивідуальність також може мати певні 

обмеження у своїх проявах залежно від статусу людини. Наприклад, внаслідок 

адміністративних мір, запроваджених в різних університетах по всьому світу 

шляхом прийняття правил дрес коду для своїх студентів. Через зростання 

популярності останніх модних тенденцій на носіння зухвального одягу серед 

молоді, до таких вжиття таких заходів звернулись університети у Нігерії та 

Уганді, серед яких: «University of Ibadan»; «University of Lagos»; «Obafemi 

Awolowo University»; «Lagos State University»; «Islamic University in Uganda» 

[161, С.3].   

Окремі лідери завдяки власній індивідуальності та статусу навіть 

можуть створювати модні тренди у суспільстві. Наприклад, використання, так 

званої, «мови одягу», на якій вміло розуміються багато політичних діячів 

неодноразово вказувало на місце, яке посідають різного роду модні проводи у 

політиці. Колишня постійна представниця США при ООН, а пізніше 

держсекретар Мадлен Олбрайт розробила цілу дипломатичну мову брошок і 

навіть написала про це книгу «Читайте мої брошки: історії з дипломатичної 

скриньки». На важливих політичних зустрічах держсекретар використовувала 

брошки, як своєрідні символи, які висловлювали її політичну позицію, 

ставлення до країни, президента або щодо теми зустрічі [98]. Слід зазначити, 

що такий спосіб демонстрації особистої думки та політичних уподобань за 

допомогою використання модних прикрас або, навіть, певного кольору в одязі 
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надалі продовжують використовували інші відомі політичні діячі, серед яких, 

наприклад, Хіларі Клінтон та Мішель Обама [52]. Традиції використання 

таких своєрідних «прихованих знаків» також знайшли своє відображення в 

нормах дипломатичних протоколах різних країн та організацій, дотримання 

яких визнається обов’язковим відповідно до Віденської конвенція про 

дипломатичні відносини від 1961 року [19].  

Слід зазначити, що через появу фабричної системи виробництва на 

початку минулого століття та зростання нових форм розповсюдження товарів 

у місцях масового споживання (універмаги, спеціалізовані крамниці та 

супермаркети), почалося використання стандартних розмірів та фіксованих 

цін, що і зумовило появу одягу масового виробництва.  

Такий стан речей, хоча і ускладнив можливість особи проявити свою 

індивідуальність (адже раніше практично весь одяг був виготовлений вручну 

дома або в ательє лише за параметрами замовника, адже був призначений 

лише для певної особи), проте дозволив моді поступово перетворитись з 

культурного феномену в самостійну індустрію.  

Індустрія моди як окрема економічна одиниця становить глобальний 

багатомільярдний бізнес, основною метою якого є виготовлення і продаж 

модних товарів: одягу, взуття та аксесуарів. Термін «індустрія моди» 

використовується для позначення численних індустрій та сфер послуг, які 

об’єднують мільйони осіб на міжнародному рівні [32]. 

На думку Л. І. Ятіної, мода як індустрія – це організоване на принципах 

раціональності спеціалізоване виробництво сучасних і оригінальних моделей. 

При цьому, приходить усвідомлення того, що створюється скоріше не власне 

модель, а модність, яка характеризується оригінальністю і сьогоденністю [99]. 

Якщо розглядати концепцію індустрії моди в рамках визначення її як 

окремої сфери креативних індустрій, то доцільним вдається її розуміння як 

спеціального виду економічної діяльності, що виражається у художньо-

конструкторській креативній праці особи з виготовлення модних продуктів, 

метою якої є створення доданої вартості і робочих місць. 
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При цьому, самі поняття «економіка» і «мода» важко порівняти. 

Економіку характеризує наявність чітких критеріїв і порівняння витрат і 

реального доходу. Мода в свою чергу носить суб’єктивний характер, без 

логічної конструкції і чітких понять. 

Не зважаючи на це, аналіз співвідношення моди і її економічних 

показників можна зустріти в працях таких визначних вчених як 

Д.Робінсон [204], М. Ісей [156], Н. Рейнгард [77], Ю. Бегма [2], 

К. Михалева [46], Т. Деміна [25] та інші.  

Вперше економічне обґрунтування моди було надано визначним 

американською економісткою Д. Робінсон. Ключовою концепцією її 

дослідження стало поняття «пошуку дефіцитного продукту».  Д. Робінсон 

розглядала вплив індустрії моди на свідомість людини через створення в неї 

штучної потреби в отриманні певного продукту лише через його 

незвичайністість, а не корисні властивості. В цьому контексті дефіцитність 

розглядається як характеристика не «недостатнього» продукту, в рамках 

існуючих потреб, а як «рідкісного», в рамках упереджених  потреби. Саме 

рідкість (дефіцитність) продукту індустрії моди на її думку дозволяє 

виробникам встановлювати більш високі ціни, при цьому регулюючи 

пропозиції на ринку [204, С. 374]. 

Іншим важливим поняттям для трактування економічних аспектів моди 

автор визначив «фактор демонстративності», який можна характеризувати 

наступним чином. За своєю природою споживча зацікавленість в придбанні 

модних продуктів визнається досить нееластичною. Це безпосередньо 

пояснюється тим, що вартість рідкісних (дефіцитних) модних продуктів 

залежить від такої специфічної мети покупки подібних продуктів, як 

символічне суперництво, яке проявляється в можливості виставити в 

подальшому цей продукт напоказ. Рівень демонстративності модного 

продукту, таким чином, визначає його вартість, і чим менше на ринку 

продуктів з високим рівнем демонстративності, тим вище їх ринкова вартість 

[204]. 
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Таким чином, в умовах зростання конкуренції та постійної необхідності 

в підтримці зацікавленості споживачів у модній продукції, діяльність суб’єктів 

індустрії моди перетворюється з повільного творчого процесу в постійний, не 

менш творчий, пошук нових, оригінальних та креативних рішень.  

Як наслідок, маркетинг моди стикається з необхідністю формування 

своєї особливої філософської бази. Покупцям потрібно запропонувати певне 

бачення майбутнього світу придбаних незвичайних речей-символів, так звану 

«філософію буття». Адже економічне життя модних речей стосується не 

стільки якості матеріального товарів, скільки образів, очікувань, оцінок і 

думок [2]. 

У такий спосіб, можна стверджувати, що діяльність у сфері індустрії 

моди з виготовлення не просто предметів побуту, а речей, які мають певну 

філософію, створює стійкий споживчий попит, який в підсумку стимулює 

виробництво в відповідній сфері [87]. 

Використання такої виробничої схеми, дозволяє індустрії моди 

привносити до державного бюджету значні доходів, формуючи при цьому 

значну частину валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Що також 

позначається на створенні значного простору для працевлаштування 

населення. Адже задля повноцінного та безперервного функціонування такого 

сектора економіки потрібні не лише значні грошові вклади, але й залучення 

людського труда.  

Досліджуючи економіку моди К.Ю. Михалева робить висновок, що мода 

в першу чергу виражається як бізнес, а не мистецтво, і в ній головну роль 

відіграють гроші і фінансова успішність. Однак потрібно чітко розуміти, що 

мода - це бізнес, в якому художня цінність товару грає визначальне значення, 

і цю цінність визначає вся система моди. Бізнес стратегія в відповідній сфері 

полягає в тому, щоб орієнтуватися всередині цієї системи, розуміючи, як вона 

в результаті вплине на кінцевого споживача [46, С. 119-120].  

Не дивлячись на те, що індустрію моди можна визначати з точки зору 

мистецтва або економіки, нескладно виявити значення інтелектуальної 
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діяльності, яка знаходить своє відображення під час створення нових моделей, 

образів, тканей та інших продуктів індустрії моди. 

Таким чином, хоча саме економічні фактори і обумовлюють розвиток 

даної сфери у всьому світі, завдяки отриманню прибутків від продажу модних 

речей та надання послуг у сфері моди, вагомий вплив на підтримку 

функціонування економіки індустрії відіграє саме наявність засад правового 

регулювання відносин в цій сфері. 

Впровадження і формування базису для правового забезпечення 

індустрії моди пов’язано з різними факторами серед яких можна виділити 

наступні: 

- відсутність правового механізму охорони прав творців на 

результати їх інтелектуальної діяльності у сфері індустрії моди; 

- недобросовісна поведінка представників ринку, які копіювали та 

привласнювали дизайни своїх конкурентів або інших осіб; 

- неможливість притягнення вищезазначених осіб до 

відповідальності через відсутність відповідних нормативно-правових норм у 

законодавстві. 

Наведені фактори в підсумку призвели до зниження економічної 

привабливості відповідного сектору економіки та унеможливлення залучення 

необхідних інвестицій через відсутність забезпечення базових гарантій 

інвесторам, так само, як і самим дизайнерам.  

Досліджуючи історичні етапи становлення правового забезпечення 

індустрії моди, можна виділити наступні засоби, які у різні часові відрізки 

були покликані вирішити спричинені проблеми: 

- надання привілеїв; 

- створення механізмів для правової охорони дизайнів як об’єктів 

інтелектуальної власності та забезпечення прав творців на відповідні об’єкти; 

- прийняття нормативно-правових норм щодо притягнення до 

відповідальності осіб, які порушують права творців на створений ними об’єкт 

інтелектуальної власності.  
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Вперше акт правового регулювання, пов’язаний з охороною дизайнів в 

сфері моди, було ухвалено у 15 столітті у Франції. Тоді французький король 

надав місту Ліон привілеї у сфері виготовлення текстилю. З часом, Закон 

Франції про авторське право від 1793 р. визначав, що дизайни повинні бути 

класифіковані як твори, яким надається охорона авторським правом, якщо 

вони можуть бути визнані як «твори мистецтва». Через це промислові зразки 

були виведені за межі використання для надання охорони модним виробам на 

довгі роки. 

У 1806 р. було  ухвалено новий Закон про авторське право [167], який 

забезпечував можливість охорони промислових творів через збереження 

креслень, дизайнів та зразків продукції. Процедура була досить проста. 

Виробники, які бажали надати правову охорону своїй продукції, мали подати 

завірений зразок до Комітету праці. Який після отримання відповідних 

матеріалів починав процедуру реєстрації дизайнів. Також було дозволено 

зберігання репродукцій творів в архіві без рекламної мети. А коли вже зразок 

надходив до реєстру, заявник мав змогу отримати сертифікат 

правоволодільця. Кандидати на отримання сертифіката мали можливість 

вибору між коротким періодом охорони (один, три – п’ять років) і повинні 

були сплачувати необхідну плату. Якщо в подальшому між двома 

виробниками виникали суперечки з приводу оригінальності того чи іншого 

твору або щодо того, хто є справжнім творцем чи щодо порушення прав 

творця, то компетентний орган повинен був вивчити зразки та вирішити спір 

або визначити пріоритет, який мало бути надано конкретному виробнику 

[187]. Через деякий час інші країни також почали забезпечувати охорону 

авторських прав на модні дизайни у своєму законодавстві. Так, у 1787 році в 

Англії та Шотландії було започатковано перший статут для виробників 

текстильних виробів для охорони їх власних дизайнів. У Німеччині у 1876 році 

було видано акт, пов’язаний з охороною авторських прав на візерунки та 

моделі [167]. 
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На сьогоднішній день існує велика кількість зарубіжних теоретиків, які 

в своїх працях намагалися розкрити феномен моди з правової точки зору, 

серед них зокрема С. Белтраметті [105], Л. Фанеллі [160], Є. Дерклає [152], 

К. Ростиала і С. Спрігман [202] та інші. Але якщо західні експерти давали їй 

позитивну оцінку, то в радянський період мода як серйозний фактор 

виробництва ігнорувався. Саме тому в Україні індустрія моди отримала новий 

поштовх розвитку після визнання України незалежною в 1991 році. 

Правове регулювання даної сфери забезпечується завдяки нормам з 

різних галузей права, оскільки діяльність в індустрії моди пов’язана із 

охороною прав на результати інтелектуальної діяльності, включаючи 

боротьбу з контрафактною продукцією, ліцензуванням, здійсненням різного 

роду комерційних операцій, укладанням контрактів, дотриманням вимог 

трудового законодавства, маркетингом і рекламною діяльністю, роздрібним 

лізингом, багатоплановим міжнародним.  

По-перше, цивільним законодавством визначаються загальні засади 

регулювання відносин між суб’єктами індустрії моди. В рамках зазначеної 

галузі особливе значення для даних відносин притаманне нормам 

законодавства про охорону об’єктів інтелектуальної власності. На жаль, 

спеціального законодавства з охорони інтелектуальної власності в індустрії 

моди в Україні не існує, тому суб’єкти спираються на загальні акти у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності [94].  

По-друге, господарське законодавство встановлює особливості 

договірних конструкцій суб’єктів господарської діяльності, можливості для 

розробки спеціальних договірних конструкцій щодо створення та/або 

розповсюдження об’єкта індустрії моди. Також визначаються особливості 

боротьби з недобросовісним використанням схожих до ступеня змішування 

торговельних марок та інших проявів несумлінної конкуренції. 

По-третє, нормами адміністративного законодавства закріплюється 

імперативний порядок (процедура) реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, якими виступають продукти індустрії моди. Встановлений порядок 
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передбачає звернення до відповідних державних органів з дотриманням 

формальних вимог щодо переліку документів та їх змісту. 

По-четверте, податкове законодавство визначає особливості 

оподаткування підприємств, що виробляють продукцію індустрії моди або 

надають послуги у зазначеній сфері. 

По-п’яте, норми митного законодавства можуть встановлювати 

спеціальні правила перетину об’єктів інтелектуальної власності - продукту 

індустрії моди (зокрема, у деяких країнах за перетин кордону з контрафактним 

товаром особу може бути притягнуто до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності). 

По-шосте, притягнення до відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності в індустрії моди відбувається на підставі загальних 

приписів Кримінального кодексу України, Кодексу України про 

адміністративні порушення, ЦК України та ін. На жаль, ніяких особливостей 

злочинів за порушення прав в індустрії моди не передбачається. 

По-сьоме, норми деяких галузей права можуть опосередковано впливати 

на можливість слідування особою тенденцій індустрії моди. Так, норми 

трудового законодавства, локальні акти підприємств можуть встановлювати 

обмеження при обранні «модного образу» у робочий час, під час виконання 

трудових обов’язків та передбачати обов’язкове впровадження спеціальної 

форми одягу.  

Отже, індустрія моди отримує комплексне правове регулювання, але 

потребує спеціального щодо властивих їх специфічних об’єктів (продуктів 

індустрії моди) та спеціальних суб’єктів (дизайнерів, модельєрів, будинків 

моди, тощо). 

Але навіть при наявності такої розвинутої системи законодавства у сфері 

інтелектуальної власності розвитку даної сфери тоді і зараз сильно 

перешкоджає необхідність значного грошового інвестування в розробку, 

виробництво і рекламування нових товарів. Тому питання постає не лише в 

створенні законодавства у сфері індустрії моди, а й у інший економічних 
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факторах, наявність яких не дає змогу розвиватися цьому сектору економіки 

на високому рівні.  

Індустрія моди має особливий склад правовідносин, що включає в себе 

окремі елементи, які лише при комплексній та всебічній взаємодії дозволяють 

їй стабільно функціонувати. 

 Елементний склад правовідносин в сфері індустрії моди включає в 

себе зокрема: об’єкти індустрії; суб’єкти індустрії; зміст.  

 Ці елементи з часом змінюються, що дає змогу спостерігати появу 

нових складових, які до них відносять. Це підкреслює той факт, що індустрія 

моди стрімко розвивається і не завжди слідує за соціумом, але інколи саме 

суспільству потрібно встигати за нею [5]. 

 Розглядаючи перший з основних елементів системи правовідносин в 

сфері індустрії моди, доцільним вдається розвести близькі за значенням 

поняття - товару і продукту, які помилково з позицій термінології 

прирівнюються один до одного. У сучасних наукових дослідженнях поняття 

«товар» розглядається як корисна річ, яка обмінюється на ринку на рівноцінне 

благо, тоді як продукт - результат матеріального або нематеріального 

виробництва, що має цільове значення і якісні властивості, в зв’язку з якими 

він може служити предметом споживання [4]. 

Тобто, продукт – це якесь рішення, введене на ринок виробником товарів 

або послуг з метою задоволення індивідуальних запитів споживачів. Продукт 

включає в себе як сам об’єкт виробництва, так і комплекс якісних 

характеристик, якими він наділяється на етапі планування і прогнозування для 

певної цільової аудиторії. Так, один і той же товар може бути орієнтований як 

кілька різних продуктів для окремих споживчих сегментів. 

В даний час модна індустрія має особливе правове забезпечення, що 

виявляється у регулюванні бізнесу в цій сфері через призму права 

інтелектуальної власності, адже мода формується завдяки створенню модного 

продукту, який в свою чергу є результатом інтелектуальної діяльності творця 

моди [9]. Під об’єктом індустрії моди прийнято розуміти модний продукт, 
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характеристики, ознаки та функції якого дозволяють виділити його з інших 

об’єктів інтелектуальної власності.  

Проте, враховуючи, що мода являє собою комплексну індустрію, яка 

базується не лише на створенні одягу, а й на виготовлені та розповсюджені 

інших різноманітних модних продуктів  для створення комплексного образу, 

дослідження категорії об’єкту індустрії моди потребує більш детального 

визначення.  

Так, американський фахівець з теорії моди Дж. Спролс як об’єкт моди 

розглядає  будь-який специфічний стилістичний продукт, а в деяких випадках 

технологічну або функціональну інновацію або споживчу послугу. Іноді Як 

об’єктом також може виступати нематеріальний соціальний продукт, тобто 

будь-яка поведінкова практика, ідеологія або філософія [212]. 

В свою чергу, британським маркетологом М. Ісеєю було запропоновано 

поділ складових модного продукту на три групи: 

- перша група включає в себе одяг, як базовий продукт індустрії 

моди; 

- другу групу становлять родинні послуги (консультації по 

складанню гардероба, іміджмейкерство, перукарське мистецтво, візаж, ремонт 

та лагодження одягу, пластична хірургія, транс- плантація волосся, штучний 

загар, татуювання і пірсинг, хімчистка і пральня); 

- третю групу формують родинні продукти (взуття, капелюхи і 

головні убори, ювелірні прикраси, панчішні вироби, ремені, сумки, шарфи і 

хустки, окуляри, косметика, парфумерія, перуки, предмети галантереї) [89]. 

З часом його класифікацію модних продуктів було взято за основу та 

розширено Л. Дихничем [27] та Н. Чуприною [47], які у своїх працях 

відзначали, що не викликає сумнівів рівень впливу моди на сферу оформлення 

зовнішності людини (одяг, зачіска, косметика тощо) і безпосереднього 

середовища її існування (інтер’єр, різні побутові вироби). Тому до модної 

продукції, у вузькому сенсі слова, на їх думку, належать наступні групи 

споживацьких продуктів: одяг; аксесуари (взуття, панчішно-шкарпеткові та 
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галантерейні вироби, годинники, ювелірні прикраси і аксесуари для волосся); 

парфумерія і косметика; домашні аксесуари і прикраси для декорування 

(шпалери, килими, постільна білизна, посуд). 

Проте, як наголошують обидва автори, суспільні тенденції наразі 

характеризуються тим, що все більша кількість продуктів підпадає під вплив 

моди і, отже, потрапляє під категорію «модний продукт». Таким чином, в 

широкому сенсі слова, до модних можна віднести майже всі споживацькі 

продукти (включаючи такі суто особисті аспекти життєдіяльності як прання 

білизни, споживання продуктів харчування тощо).  

При цьому, Л.Н. Семеркова і С.В. Латинова виділяють дві основні умови 

модності продукту: 

1) модний продукт відповідає критеріям модності з погляду його 

кінцевих споживачів, тобто задовольняє їхні потреби до демонстративності; 

2) модний продукт відповідає модним тенденціям і претендує на 

модність у споживачів. В цьому випадку визнання модності здійснюється 

всіма суб’єктами індустрії моди на всіх етапах його створення [83].  

Таким чином, неможливо погодитись із тим, що майже всі споживацькі 

продукти можна віднести до категорії «модних», адже модний продукт має 

задовольняти як фізичні потреби власника (наприклад, у збереженні тепла тіла 

завдяки одягу, можливості дізнаватись час завдяки годиннику та інше), так і 

соціальні, а саме – потребу у демонстративному використанні продуктів, що 

відносять його до певної соціальної групи і в той же час наглядно 

відображають його індивідуальність. Важливу роль при аналізі 

демонстративності відіграє також і вартість придбаних товарів. Адже чим 

вищою визнається вартість модних об’єктів, тим менша кількість споживачів, 

які можуть дозволити собі її придбання. Таким чином, зростає ексклюзивність 

відповідних товарів і її споживання демонструє платоспроможність окремого 

індивіда. 

Отже, на підставі усього вищенаведеного, можна виділити наступні 

категорії об’єктів індустрії моди: 
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- одяг та взуття; 

- аксесуари; 

- парфумерія і косметика;  

- домашні аксесуари і прикраси для декорування простору; 

- послуги в сфері індустрії моди. 

При цьому, слід зазначити, що не всі об’єкти промислової придатності 

та споживацькі товари можна кваліфікувати як модні, а лише ті, яким 

характерна спроможність задовольняти демонстративні потреби індивіда. 

В рамках цього дисертаційного дослідження, ретельна увага 

приділяється саме групі таких об’єктів як одяг та взуття, що складають 

основну групу модної продукції.  

Відповідно до загальноприйнятої класифікації модний одяг можна 

поділити на певні класи, серед яких: 

- висока мода (haute couture); 

- готовий одяг (pret-a-porte); 

- одяг середнього класу (bridge);  

- масовий одяг (mass market); 

- одяг економ-класу (econom class). 

Дана концепція розподілу виробів на окремі сегменти отримала назву 

«піраміда моди» через те, що зображує розподіл вбрання на сектори, кожен з 

яких включає в себе окремі види об’єктів моди, які класифікуються на основі 

різноманітних елементів, включаючи: рівень майстерності дизайнерів; 

ціновий діапазон; категорію поживачів; доступність; термін ринкового життя 

тощо [159]. Чим вище позиція класу у піраміді, тим вища ціна, рівень 

креативності та якості, а отже, і культурна, соціальна цінність цього товару, 

яка пропонується споживачам. 

Розвиток індустрії̈ моди привів до формування та розділення модних 

продуктів, зокрема одягу, на дві категорії̈ - товари для еліти і товари для 

масового споживання. Стереотипно поняття «мода» часто асоціюється з 

поняттям «висока мода», вироби якої відрізняються ексклюзивністю (часто за 
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одиничним замовленням клієнта), високою якістю виготовлення (із значною 

частиною ручної роботи), і призначені для підкреслення демонстративного 

споживання [47].  

При характеристиці об’єктів індустрії моди Дж. Спролс наділив їх 

такими властивостями як:  

- старіння; 

- функціональна корисність; 

- унікальність; 

- визначення громадського смаку і тенденцій; 

- соціальне розмежування груп у суспільстві [212]. 

В свою чергу, С. Кулешова на основі структурного підходу та теорії̈ 

маркетингу сформувала наступний розширений перелік унікальних 

характеристик модного продукту:  

- має короткий життєвий цикл по відношенню до продукту з 

заданими утилітарними функціями;  

- передбачає домінування психологічних якостей над утилітарною 

функціональністю; 

- є засобом для відображення і підтримки послідовниками образних 

уподобань лідера споживчої групи;  

- ексклюзивність [42].  

Також, можна додати, що незважаючи на несуттєві відмінності у 

наведених вище думках авторів, залежно від походження властивості модного 

продукту їх можна умовно розділити на: 

1) властивості, призначені продукту (об’єкту) при його проектуванні 

і безпосередньому виготовленні (утилітарні функціональні, ергономічні 

тощо); 

2) властивості, набуті в процесі існування продукту (об’єкта) 

(старіння або короткий життєвий цикл; ексклюзивність; та соціальні 

показники). 
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Таким чином, при створені модного продукту, творці намагаються з 

одного боку, задовольнити фізичні потреби споживачів, разом з задоволенням 

їх соціальних потреб. Проте, як і будь-який інший продукт, одяг може 

перестати задовольняти ці потреби через фізичне або моральне старіння.  

І саме присутність можливості морального старіння відрізняє об’єкти 

індустрії моди від інших. Адже, якщо майже кожен споживацький продукт має 

термін придатності, що характеризується станом його фізичного старіння 

(тобто зниження функціональних властивостей об’єкту, що відображається на 

застосуванні такого продукту), то модний продукт, який не втратив своїх 

функціональних здібностей, може бути покинутий через моральне старіння, 

яке відбувається через швидкий темп змінюваності модних тенденцій.   Саме 

через цю особливість об’єктів індустрії моди і була створена теорія «модних 

циклів». Модний цикл можна охарактеризувати як період часу, протягом якого 

модний тренд проходить через 5 важливих етапів: введення, зростання 

популярності, пік, зниження популярності та відхилення.  

Введення – це найважливіша стадія, коли продукт вперше 

представляється широкому загалу. Зазвичай функція донесення нового 

продукту до відома населення надається модним блогерам або знаменитостям, 

популярність яких працює на заохочення уваги їх послідовників, покупців та 

преси. В цей період здійснюється переведення речі із класу «нового продукту» 

до класу «модного продукту». Згодом спостерігається, що нова тенденція 

знаходиться на піку популярності. Такий продукт в подальшому копіюється 

виробниками продукції нижчого класу, і через тривалість цього періоду можна 

зробити висновок, чи буде ця тенденція трансформуватися у класичний стиль 

або закінчиться як примха. Етап відхилення зазвичай виникає внаслідок 

впровадження вже нових тенденцій моди і тому цей період характеризується 

як проміжний, коли споживачі втомилися від стилю попереднього сезону і 

шукають нові модні тенденції, таким чином починаючи новий цикл. В 

середньому модний цикл триває один рік, але завжди існують виключення 

[100]. 
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Недовговічність продукту передбачає домінування соціально-

психологічних функцій об’єкту індустрії моди над його утилітарною 

функціональністю.  

Тобто, як слушно зазначає А. Балашов, модний продукт з одного боку, 

задовольняє фізичні (раціональні) потреби власника, а з іншого, - соціальні 

(естетичні) потреби, тобто сигналізує про соціальний статус власника, що 

припускає його демонстративне споживання [1].  

При цьому, до функцій модного продукту С. Кулешов та А. Славінська 

відносять наступні:  

- економічна - формує стандарти поведінки споживчої групи;  

- комунікативна (соціальна) - транслює знакову складову образу;  

- естетична - організовує домінуючі компоненти і атрибути модного 

образу споживчої групи;  

- психологічна - підтримує розвиток індивідуальності [42].  

Для більш поглибленого розуміння модного продукту, на підставі 

раніше зазначених характеристик та особливостей об’єкту індустрії моди, 

необхідно виділити такі важливі його функції, як: 

- утилітарна – полягає в задоволені потреби людини в підтримці 

нормальної температури тіла та збережені від несприятливих погодних умов; 

- соціальна – полягає в розмежуванні соціальних верств населення 

та можливості класифікації особи із певною соціальною групою;  

- етична  – полягає в формуванні уявлень щодо стандартів 

поведінки, які склались суспільстві. 

Також можна виділити такі додаткові функції об’єкту індустрії моди як 

розвиток інтелектуальних, творчих здібностей людини (адже за своєю 

природою модний продукт є безпосереднім результатом інтелектуальної 

діяльності людини) та задоволення її естетичних, ергономічних потреб. Особа 

може проявляти свої інтелектуальні, творчі здібності шляхом прийняття 

власних креативних рішень при створенні одягу або в виборі і поєднанні вже 

готових речей, засновуючись на власних естетичних уподобаннях та 
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пристосовуючи об’єкт до взаємодії із його подальшими користувачами на 

основі фізико-біологічних особливостей людського тіла та розуму.   

Об’єкти індустрії моди, як правило, є результатом творчої діяльності і за 

умови відповідності критеріям правової охорони, визначеним чинним 

законодавством, можуть охоронятися як об’єкти інтелектуальної власності. 

Відповідно до природи створеного об’єкта індустрії моди, його властивостей 

та форми вираження об’єкт може належати до певної групи об’єктів, зокрема 

об’єктів авторського права і суміжних прав, права промислової власності, з 

урахуванням чого автор або правоволоділець обирає режим правової охорони 

створеного об’єкта.  

Кажучи конкретно про інтелектуальну, творчу діяльності та її 

результати в сфері індустрії моди, необхідним вдається проаналізувати 

дизайнерську діяльність та її досягнення, що втілюються в певних об’єктах.  

Так, основою створення об’єктів індустрії моди (перелік яких було 

надано раніше) є дизайнерська діяльність людини, що характеризується 

проведенням передпроектного аналізу та проектного синтезу для подальшого 

проектування, ескізування та конструювання зовнішнього естетичного 

вигляду промислових виробів. Відповідно до ДСТУ 3899-99 «Дизайн і 

ергоносіка: терміни та визначення» [26] дизайн визначається як комплексна 

науково-практична діяльність щодо формування гармонійного, естетично 

повноцінного середовища життєдіяльності людини [57, C. 17]. При цьому, 

результатом діяльності з дизайну є проектна пропозиція на площині (ескізі) 

або в об’ємі (макеті) в якій втілюються ідеї дизайнера– дизайн.  

Отже, наслідком інтелектуальної, творчої діяльності з дизайну в 

індустрії моди в розрізі права інтелектуальної власності є не самі продукти, які 

відповідають критерію модності, а певні дизайни цих продуктів, які можуть 

отримати правову охорону в залежності від їх характеристик та умов надання 

такої охорони, що висуваються до різних видів об’єктів інтелектуальної 

власності: об’єкти авторського права, об’єкти патентного права чи засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Це пов’язано 
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з тим, що  результати інтелектуальної, творчої праці стають об’єктами 

інтелектуальної власності, коли набувають певної об’єктивної форми, яка 

забезпечує їх сприйняття іншими людьми. Матеріальний носій 

інтелектуальної, творчої праці виступає як річ і може передаватись у власність 

іншим особам, водночас сам результат інтелектуальної, творчої праці 

(нематеріальне благо) належить його творцю і може використовуватись 

іншими людьми лише за його згодою. 

Різниця щодо правової охорони різних об’єктів інтелектуальної 

діяльності полягає в строках охорони майнових прав творця; території, на яку 

поширюється охорона; процедурі реєстрації та в особливостях надання 

охоронного документу. 

Так, основна мета правової охорони дизайнів як об’єктів інтелектуальної 

власності може бути досягнута лише шляхом реєстрації щодо об’єктів 

патентного права (крім незареєстрованого промислового зразка), засобів 

індивідуалізації та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Також, 

охорона може надаватись без необхідності дотримання будь-яких подальших 

додаткових формальностей, наприклад в силу самого факту створення 

об’єкту, – об’єкти авторського права та незареєстрований промисловий 

зразок. 

Основна мета, яка повинна бути досягнута при використанні 

вищенаведених засобів правової охорони, полягає у запобіганні порушенню 

прав інтелектуальної власності правоволодільця. Але кожен з цих методів 

охорони на практиці має свої певні особливості при реалізації. Це відбувається 

через циклічний рух і динамічність в світі моди, які пов’язані з сезонним 

характером колекцій і, як наслідок, неможливістю прогнозування успіху того 

чи іншого дизайну на ринку, а отче, ускладнення інвестування в даний сектор.     

Так, говорячи про режими охорони дизайнів в сфері індустрії моди, які 

вимагають реєстрацію, необхідно зазначити, що здійснення формальностей 

щодо кожного окремого дизайну є надто громіздким процесом, який вимагає 

певних фінансових витрат. На додаток, враховуючи відсутність гарантій щодо 
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успіху майбутнього дизайну на ринку, саме способів охорони прав на об’єкти 

в сфері індустрії моди, які не передбачають обов’язкової реєстрації можуть 

надати бажаний результат творцям в індустрії моди, які бажають забезпечити 

охорону власних результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

Проте, індустрія моди це комплексна галузь, в якій охорона прав 

інтелектуальної власності здійснюється не лише в інтересах творців, а для 

забезпечення прав та інтересів інших суб’єктів, які безпосередньо працюють 

або пов’язані із відповідним сектором. 

Враховуючи вищезазначене, необхідним вбачається визначити коло 

суб’єктів, задіяних у даній сфері. В умовах сучасної індустрії моди діяльність 

великої кількості різноманітних фахівців, зайнятих в цій галузі спрямована 

саме на задоволення масового попиту на модні продукти різного призначення. 

Через те, що це питання не є основним предметом цього дослідження, 

вважаємо за можливе надати характеристику суб’єктного складу індустрії 

моди на основі класифікації Н. В. Чуприної, яка виділяє такі три основні групи:  

1) виробники, які безпосередньо створюють моду, шляхом введення 

нових стандартів і об’єктів на ринок; 

2) споживачі готової продукції; 

3) дистриб’ютори, що є зв’язуючою ланкою між першими двома 

категоріями суб’єктів, які забезпечують перехід модних стандартів і об’єктів 

від виробників до споживачів [95]. 

Важливо відзначити, що наведені три категорії осіб за своїм 

розташуванням в структурі індустрії моди є дуже взаємопов’язаними. У 

процесі створення, реалізації та споживання модної продукції ці особи можуть 

як впливати, так і залежати від один одного.  

При цьому, якщо досліджувати обсяг прав інтелектуальної власності, що 

може належати суб’єктам індустрії моди, то осіб задіяних у даній сфері, можна 

поділити відповідно до загальноприйнятої класифікації на такі дві групи: 

1) первинні суб’єкти, які безпосередньо створюють об’єкти права, 
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2) похідні суб’єкти, які набувають майнові права інтелектуальної 

власності на об’єкт інтелектуальної власності відповідно до договору чи 

закону [30, C. 108]. 

Основоположну відмінність між двома групами становить обсяг прав 

інтелектуальної власності, якими наділені представники кожної з груп. Так, 

похідні суб’єкти права інтелектуальної власності можуть володіти, 

користуватись та розпоряджатись лише майновими правами інтелектуальної 

власності. Відповідно до ст. 424 ЦК України до майнових прав інтелектуальної 

власності належать: право на використання об’єкта інтелектуальної власності; 

виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності; 

виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта 

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання [94]. 

Особливостями майнових прав інтелектуальної̈ власності є їх обмеження у 

часі, у просторі та можливість відчужуватися (передаватися відповідно до 

договору або закону).  

Водночас, первинні суб’єкти інтелектуальної власності завдяки 

створенню об’єкта інтелектуальної власності набувають як майнові, так і 

немайнові права. Немайнові права характеризуються тим, що є нероздільними 

від особи творця та не можуть передаватись іншим особам (за винятками, 

встановленими законом). Крім цього, вони не обмежуються у часі та просторі. 

Згідно з ст. 423 ЦК України особистими немайновими правами 

інтелектуальної власності вважаються: право на визнання людини творцем 

об’єкта інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому 

посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі 

чи репутації творця об’єкта інтелектуальної власності [94]. У доктринальних 

джерелах також можна зустріти такі немайнові права як право на 

оприлюднення об’єкта інтелектуальної власності, а також право на 

недоторканість твору.  

Якщо розглядати діяльність виробників, то треба зазначити, що до них 

відносяться суб’єкти, які взаємопов’язані з проектуванням, розробкою та 
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тиражуванням дизайнів модної продукції. Вони є первинними суб’єктами 

індустрії моди, бо саме внаслідок реалізації їх творчих ідей втілюються в 

життя об’єкти моди. Основними суб’єктами даної групи є дизайнери або 

модельєри, завдяки творчій праці яких створюються нові та оригінальні 

дизайни.  

При цьому, власну творчу діяльність відповідні суб’єкти зазвичай 

здійснюють по відношенню до певних будинків моди (інколи декількох 

одночасно), які за своєю природою є суб’єктами господарювання. Будинки 

моди (компанії, які займаються діяльністю з дизайну) є безпосередніми 

учасниками господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, 

шляхом реалізації господарської компетенції (сукупність господарських прав 

та обов’язків), та мають відокремлене майно і несуть відповідальність за 

своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 

законодавством.  

Як і інші суб’єкти господарювання будинки моди підлягають державній 

реєстрації як юридичні особи чи фізичні особи-підприємці у порядку, 

визначеному законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб- підприємців» [64]. 

В свою чергу, структура модного будинку залежить від того, який 

напрямок діяльності, в тому числі творчої складової, обрано його керівниками. 

Так, наприклад, підприємтсво може існувати тільки у вигляді творчого ательє 

або дизайнерського бюро, а виробництво розташовуватись на виробничих 

потужностях ділових партнерів. [96]. 

При цьому, у структурі будинків моди завжди існують дві важливі групи 

робітників.  

Перша група виконує творчу роботу, яка базується на створенні модних 

об’єктів та образів, які спрямованні на задоволення  інтересів і потреб 

споживачів. Ключову роль всередині цією групи відіграють безпосередньо 

дизайнери та/або модельєри. З мірою розвитку будинку моди зростає також 

кількість сфер його діяльності і тому для кожної галузі виробництва 
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залучається певний дизайнер, який має вузьку спеціалізацію задля досягнення 

успіху у конкретній сфері виробництва.  

Так, наприклад, французький будинок моди Saint Laurent, заснований 

відомим дизайнером Ів Сен Лораном, свого часу став відомим не лише через 

новаторські колекції для жінок та чоловіків, а й також завдяки значному успіх 

у створенні предметів домашнього декору, елітного посуду, парфуми та інших 

косметичних виробів. При цьому, розробкою проектів та ескізів дизайнів 

товарів для кожної з цих сфер займався окремий відповідальний дизайнер, в 

той час як сам пан Лоран лише давав згоду на їх виробництво, як власник та 

креативний директор будинку [51].  

Водночас, про ефективне та повне функціонування модного будинку 

можливо говорити лише при комплексній роботі дизайнерів та іншого 

персоналу, які слідкують та допомагають у частині творчого прогнозування та 

формування основних тенденцій на новий сезон.  

Таким чином, завдяки професійній праці  другої групи робітників, які 

виконують технічну роботу, а саме: створення  сировини для виготовлення 

продукції, підготовка матеріалу до пошиву, розробка нових технологій в сфері 

створення парфумів та інше, можливо створення та реалізація модної 

продукції у об’єктивній формі вираження. Прийнято вважати, що ця група 

відіграє допоміжну роль, адже її діяльність засновується на творчих 

досягненнях дизайнерів та модельєрів. Проте, слід зазначити, що саме завдяки 

технічній праці, і стає можливим подальше розповсюдження та тиражування 

творчих дизайнів. 

Права інтелектуальної власності, які можуть належати зазначеним 

суб’єктам, приналежним до групи виробників (фізичні особи – дизайнери та 

модельєри; юридичні особи – будинки мод та  компанії, які займаються 

діяльністю з дизайну) визначаються з врахуванням норм законодавства про 

інтелектуальну власність, зокрема ЦК України та спеціальних законів. Так, 

дизайнерам та модельєрам, які в ході своєї професійної діяльності та 

посадових інструкцій здійснюють розробку дизайнів, належить комплекс 
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немайнових прав. При цьому, регулювання розподілу майнових прав між 

відповідними первинними суб’єктами та модним будинком або компанією 

буде здійснюватися на підставі трудового договору (іноді договору про 

створення за замовленням і використанням об’єкта права інтелектуальної 

власності чи іншим договором щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності). Проте, якщо у договорі не прямо не визначено 

розподіл майнових прав між дизайнером та модним будинком, який є 

роботодавцем, то відповідно до положень статті 429 ЦК України [94], майнові 

права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 

трудового договору, будуть належать спільно працівникові, який створив цей 

об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює.  

Хоча представники наступної категорії учасників правовідносин у сфері 

індустрії моди – споживачі, не набувають прав інтелектуальної власності на 

придбаний ними продукт, дослідження їх ролі у діяльності індустрії моди 

вбачається за необхідне для розуміння загальної характеристики суб’єктного 

складу відповідної сфери. Так, у Законі України «Про захист прав споживачів» 

зазначається, що споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, 

використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих 

потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов’язків найманого працівника [69]. Зазначеним законом 

визначаються права суб’єктів зазначеної групи. Дія закону поширюється на 

правовідносини в індустрії моди без будь-яких виключень. 

Це саме та категорія осіб, задля якої і завдяки якій існує та розвивається 

мода. При формуванні нових колекцій та специфічних трендів виробниками 

модної продукції вивчається інформація щодо модних інновацій і тенденцій, 

які складаються та домінують у певних внутрішніх диференційованих групах 

суспільства на задоволення потреб яких і направлена діяльність того чи іншого 

будинку моди.  
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Така аудиторія може ділитися на окремі групи осіб. Наприклад, за віком 

(діти, підлітки, дорослі, пенсіонери) або із врахуванням соціального статусу та 

фінансових доходів.  

На додаток, відповідно до класифікації споживачів, запропонованою Е. 

Роджерсом, усіх споживачі в залежності від їх обізнаності останніми 

тенденціями та готовності їм слідувати, можливо розділити на такі групи:  

- новатори, або експериментатори – готові експериментувати і  

використовувати в своєму образі нові авангардні, екстравагантні, досягнення 

дизайнерів;  

- ранні послідовники –  схильні до нової моди (яка є дещо 

стриманішої ніж представлена для першої групи споживачів) та готові завдяки 

застосуванню нових стилів стати лідерами в своєму оточенні;  

- рання більшість – споживачі, які слідкують за модою та 

намагаються відповідати останнім тенденціям, але з обережністю, відкидаючи 

всі крайності; 

- запізніла більшість – особи, які звертаються до певних дизайнів 

лише тоді, коли вони отримали широкого розповсюдження в суспільстві.  

- консерватори (традиціоналісти) – шанувальники класичного 

стилю, які не сприймають нововведення [92].  

Завдяки грамотному та чітко сформованому підходу до прогнозування 

потреб визначених груп, виробники можуть досягнути бажаного успіху в 

процесі реалізації власної модної продукції для усіх перелічених категорій 

споживачів. Таким чином, можна зробити висновок, що моду диктують не самі 

дизайнери та модні будинки, а й цільова аудиторія на задоволення 

раціональних та естетичних потреб якої направлена діяльність модної 

індустрії. 

Споживачі як фізичні особи також частково підпадають під дію 

цивільного законодавства, зокрема при формуванні власної індивідуальності, 

у тому числі зовнішнього образу, щодо якого також встановлені межі в рамках 
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стандартів законодавчих вимог щодо зовнішності, норм моралі та 

національних звичаїв та правил поведінки. 

Право на індивідуальність є природним правом людини. Теорія 

природніх прав виникла задовго до появу державної організації суспільства і 

чим більший рівень розвитку держави, тим ширшим є пізнання даних прав. 

Як вже зазначалось раніше, статтею 300 ЦК України визначено, що 

фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, 

релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та 

способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та 

не суперечать моральним засадам суспільства [94]. Це особисте право означає, 

що кожна фізична особа має право носити будь-яку зачіску, вуса, бороду, одяг, 

за допомогою медичних закладів змінювати свій зовнішній вигляд. Право на 

формування індивідуальності виражається в можливості (згідно своїх 

уподобань та інтересів, без примусу) вибирати, створювати, підтримувати 

свою індивідуальність. На сьогодні досить поширеними є цивільно-правові 

договори, спрямовані на формування індивідуальності за допомогою третіх 

осіб, – салонів краси, імідж-студій та медичних центрів [24]. 

Право на індивідуальність є особистим немайновим правом особи 

формувати, володіти, використовувати та змінювати власну індивідуальність. 

Воно наділяє людину можливістю вимагати від будь-кого не порушувати 

даного права, а у випадку порушення, оспорювання чи невизнання – вимагати 

його захисту [24]. 

Водночас, індивідуальність людини може бути пов’язана із певним 

стилем, що характеризується індивідуальними ознаками. Однак, швидкість, з 

якою один стиль змінює інший, постійно зростає. Зміна напрямків у моді в 

історичній ретроспективі дозволяє виділити цілі століття домінуванням тієї чи 

іншої тенденції або стилю, а зараз мода змінюється щосезону. Через це не 

можна  назавжди зафіксувати поняття домінуючого стилю у моді. Єдиний 

критерій, який може мати більш тривалий характер – імідж.  Імідж дорівнює 

персоніфікації, він включає наступні характеристики: зовнішній вигляд 
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(привабливість, впевненість у собі, адекватність зовнішнього вигляду ситуації, 

особливості поведінки особи та ін.); внутрішній зміст особи (інтелект, 

ціннісний потенціал, наміри, цілі, внутрішня культура та ін.); психологічний 

тип (схильність до спілкування та лідерства, спрямованість на репутацію, 

авторитет, на людські відносини, на результат) [49, C.15]. 

Слід зауважити, що трансформація стилю людини до її іміджу 

проявляється в кожного по різному. Так, існує група новаторів, які першими 

сприймають та впроваджують нові ідеї та продукти в свій образ. Згодом маси 

сприймають нове в силу копіювання і таким чином зароджується масова мода. 

Але парадоксальним компонентом масової моди, по суті, є антимасовість, яка 

характеризуєься постійним бажанням особи видрізнятись від представників 

іншої соціальної групи. Отже, унікальність та масовість постають 

взаємопов’язаними категоріями. Унікальність з часом згасає, стаючи 

своєрідним стандартом. Таким чином, для підтримання балансу індустрії моди 

дизайнери будинків мод мають на постійній основі представляти споживачам 

нові дизайни та тенденції.  

Водночас, окремої увагу заслуговує той факт, що між конструюванням 

дизайнів нових модних продуктів будинками моди і їх появою на полицях в 

магазинах та вулицях існує великий розрив, обумовлений багатьма факторами, 

котрі відповідають за підготовку сектора споживачів до новинок світу моди. 

На даному етапі важливу роль відіграє група дистриб’юторів. Це саме ті  

суб’єкти індустрії моди, які безпосередньо формують у споживачів 

сприйняття модності об’єкта, а потім задовольняють їх потрібність у володінні 

цим об’єктом. 

Головна роль серед посередників належить брендовим магазинам, які у 

своїй діяльності звертаються з одного боку до професіоналів, які формують 

асортимент магазину, відбираючи певні продукти з колекцій.  

При цьому, існують певні умови правомірності розповсюдження 

продукції посередниками з продажу, які засновуються на договірних 

правовідносинах.  
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В цьому контексті, зазвичай, учасники ринку можуть звертатись до 

договірних конструкцій, передбачених чинним законодавством, зокрема тих, 

що регулюють правовідносини з розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності між сторонами договору на підставі: ліцензії на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності та ліцензійного 

договору, і інших цивільно-правових договорів, основні з яких: договір 

комерційної концесії (франчайзинг); договір купівлі-продажу; договір 

поставки.   

Звичайно, для категорії посередників найбільш поширеними 

договорами в сфері індустрії моди є цивільно-правові договори купівлі-

продажу та поставки, які дозволяють суб’єктам господарювання отримати у 

володіння за сплатою певної грошової суми необхідний ним товар, для його 

подальшої реалізації в їх пунктах продажу.  

Однак, особливість індустрії моди відображається також у можливості 

посередників здійснювати свою діяльність з продажу та реалізації модної 

продукції завдяки отриманню дозволу на використання прав інтелектуальної 

власності від її безпосередніх виробників.  

Одним із видів договорів, що надають таку можливість, є ліцензійний 

договори, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) 

дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на 

умовах, визначених за взаємною згодою сторін [94]. Свого часу, відомий 

французький модельєр Пьер Карден був одним з перших, хто почав 

використовувати ліцензійні договори для поширення продукції власного 

модного будинку на міжнародному ринку. Перший ліцензійний договір 

модного будинку було укладено ще в 1960 року і з того часу під його ім’ям 

виробляються та поширюються сотні товарів, від парфумерії та галантереї до 

сардин і облицювальної плитки. Згодом його приклад став дієвою бізнес-

практикою, яку і по нині застосовується представниками модної індустрії [29]. 

І хоча, ліцензійний договір залишається дієвим інструментом  з 

регулювання правовідносини з розпоряджання майновими правами, слід 
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зазначити, що в теперішній час посередники з продажу модної продукції все 

більше схиляються до застосування договору комерційної концесії 

(франчайзингу). Традиційно під франчайзингом розуміється така форма 

організації бізнесу, при якій компанія (франчайзер) передає певній людині чи 

компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг франчайзера [94].  

Популярність цього договору обумовлена тим, що його використання 

дає суттєві переваги на шляху до розширення бізнесу, як на державному, так і 

на міжнародному рівні. Серед основних плюсів франчайзингової системи 

розвитку в порівнянні з альтернативою розвитку власного підприємства, 

виступає ефективне рішення проблеми грошей, часу і кадрів. Робота по 

франшизі має явні переваги для правоволодільця (франчайзера): він вільний 

від створення філій, особистого найму робітників та виплати їм заробітної 

плати. Щодо користувача (франчайзі) то він не тільки може користуватися 

розкрученим брендом, але і стає частиною великої, стабільно і прибуткової 

бізнес-структури, при цьому залишаючись власником свого підприємства. 

В залежності того способу поширення продукції, який застосовує 

брендовий магазин, можна запропонувати наступну класифікацію: 

- мультибрендові магазини в асортименті яких представлена 

продукція кількох брендів, що дозволяє власнику збільшити оборот, а 

споживачам отримати більш широкий вибір; 

- монобрендові, які пропонують товар одного бренду, назва якого 

зазвичай виноситься в назву магазину. Зазвичай саме такі магазини 

здійснюють свою діяльність на основі договору комерційної концесії 

(франчайзингу).  

Для реалізації продажу товару власнику магазину необхідно отримати 

статус суб’єкта господарювання, тобто провести державну реєстрацію як 

юридична особа чи фізична особа-підприємець, постати на облік платників 

податків та єдиного соціального внеску. 

Останнім часом набирають вагу також нові авторитети - так звані фешн-

блогери, яких також можна віднести до категорії посередників. Це звичайні 
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молоді люди, які формально не належать до модного спільноти, але стежать за 

модою і передають за допомогою своїх щоденників в Інтернеті ключові 

тенденції з подіумів і глянцевих сторінок на вулиці, адаптуючи їх через призму 

свого смаку, своїх талантів і можливостей [31]. 

Ні законодавчого визначення поняття блогу, ні загального підходу до 

розуміння блогу в науковій юридичній літературі немає. На думку 

Н.Н. Федесеевої: «Блог - це веб-сайт, основний вміст якого - регулярно 

добавляти записи, зображення або мультимедійні файли. Для блогів 

характерні недовгі записи тимчасової значущості, відсортовані в зворотному 

хронологічному порядку» [93]. 

До блогів, як і до будь-якої інформації в Інтернеті, застосовні принципи 

правового регулювання відносин, що виникають у сфері інформаційних 

технологій, в т.ч. принцип свободи виробництва і поширення інформації будь-

яким законним способом. Отже, завдяки легкому доступу до створення та 

керування блогами такі суб’єкти як «фешн- блогери» в останній час займають 

особливе місце на етапі формування споживацьких потреб та інтересів. 

З урахуванням викладеного, слід зазначити, що індустрія моди є 

специфічною сферою правовідносин, яка отримала комплексне правове 

регулюванням нормами адміністративного, цивільного, митного та 

кримінального законодавства. Об’єктом охорони зазначеної сфери є модний 

продукт, який за умови відповідності його умовам правової охорони може 

охоронятися як об’єкт права інтелектуальної власності. Суб’єктами 

правовідносин у сфері індустрії моди є досить широке коло як фізичних, так і 

юридичних осіб, серед яких автори (дизайнери), будинки мод, споживачі, 

особи, що задіяні у поширенні та рекламі модної продукції. Зважаючи на те, 

що суб’єкти правовідносин у сфері моди не є предметом нашого дослідження, 

зосередимо увагу виключно на правовій охороні незареєстрованих дизайнів та 

правах суб’єктів, які виключно пов’язані з незареєстрованими дизайнами. 
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1.2. Правова охорона дизайнів в сфері індустрії моди як об’єктів 
авторського права 

 

З кожним роком рівень конкуренції між будинками мод значно зростає, 

змушуючи дизайнерів швидко та однозначно реагувати на сучасні тенденції, 

шляхом запровадження нестандартних креативних рішень. Водночас, 

систематична необхідність в генеруванні нових ідей для створення креативних 

продуктів призводить до пошуку дієвих засобів охорони результатів 

інтелектуальної діяльності в сфері індустрії моди. 

Протягом тривалого періоду часу в правовій науці та практиці панувало 

твердження щодо неможливості надання охорони авторських прав дизайнам в 

сфері індустрії моди (одягу, взуття, аксесуарів тощо). Основний аргумент 

неспроможності таких об’єктів бути кваліфікованими як твори авторського 

права полягав у тому, що першочерговою місією продуктів індустрії моди слід 

вважати задоволення індивідуальних потреб людини у приховуванні власного 

тіла задля підтримки необхідної температури, при настанні несприятливих 

погодних умов, та заради дотримання загальноприйнятих норм поведінки у 

суспільстві, які засуджують публічну демонстрацію оголених частин тіла. 

Проте, протягом багатьох років ця позиція потерпіла значних змін і врешті-

решт одяг перестав розглядатися лише в якості виробів побутового 

призначення. В теперішній час, дизайни одягу та взуття (як основних об’єктів 

індустрії моди) визнаються художніми творами на рівні з картинами та 

творами архітектури [12].  

Незважаючи на наведене вище підтвердження практичного 

застосування норм авторського права до дизайнів в сфері індустрії моди, 

процес встановлення однакового підходу до охорони таких об’єктів є досить 

складним, оскільки на сьогоднішній день охорона авторських прав не є 

гармонізованою в усьому світі. Так, попри те, що в багатьох юрисдикціях 

дизайни в сфері моди визнаються творами авторського права, існують також 

країни в яких така можливість відсутня. Наприклад, в США охорона 

авторським правом не може бути надана одягу через так звану «доктрину 
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сепарації» (separability doctine) (відповідну правову норму буде розглянуто 

пізніше). 

Враховуючи наявний стан речей, для розкриття теми даного 

дослідження вважаємо за необхідне розглянути різноманітні джерела 

авторського права: міжнародні джерела права, регіональні закони та 

внутрішнє законодавство певних країн, в яких індустрія моди визнається 

вагомою складовою національної економічної системи.  

 В цьому сенсі варто зазначити, що на міжнародному рівні вже існує 

певна нормативна база, покликана регулювати відносини у сфері авторського 

права. Так, одним з основних джерел визнається Бернська конвенція про 

охорону літературних та художніх творів (далі – Бернська конвенція), яка 

встановлює, що кожна країна Європейського Союзу повинна поширювати на 

громадян інших держав Союзу таку саму охорону авторських прав, яку вона 

надає своїм громадянам [3]. У той же час Конвенція не передбачає 

конкретного визначення поняття «твір», а у ст. 2 (1) лише передбачає 

невичерпний перелік творів, які можуть підпадати під охорону авторським 

правом [3]. 

 Що стосується правового регулювання охорони промислових зразків, то 

Бернська конвенція у ст. 2(7) встановлює особливий статус таких об’єктів та 

зазначає, що «за законодавством країн Союзу зберігається право визначати 

ступінь застосування їхніх законів до творів прикладного мистецтва і 

промислових малюнків та зразків. Щодо творів, які охороняються у країні 

походження виключно як рисунки та зразки,  в інших  країнах Союзу може 

бути передбачена лише спеціальна охорона,  надавана в даній країні малюнкам 

і зразкам,  проте,  якщо в даній  країні  не надається  такої  спеціальної охорони,  

ці  твори охороняються як художні твори» [3]. 

 Таким чином, можна стверджувати, що досі існують відмінності між 

національними законами щодо того, що являє собою поняття «твір» як 

інтелектуальне творіння та які вимоги ставляться до цього об’єкту, щоб він 

підлягав правовій охороні. У зв’язку з цим, аналізуючи ст. 2(5) Бернської 
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конвенції, можна виявити один із основоположних критеріїв для охорони 

творів авторським правом – оригінальність.  

Зазначена стаття надає роз’яснення щодо збірників літературних і 

художніх творів, визначаючи, що через вибір та упорядкування їх змісту, вони 

являють собою інтелектуальні творіння, яким надається охорона [3]. Тобто 

застосування критерію оригінальності вимагає перевірки того, яким чином 

було створено твір, навіть незалежно від оригінальності/не оригінальності 

його окремих компонентів [203]. 

При цьому, необхідним вдається провести розмежування понять 

оригінальність та новизна як умов для отримання прав інтелектуальної 

власності.  

Так, твір авторського права не повинен бути креативним або 

новаторським, щоб вдовольнити критерію оригінальності. Для того, щоб твір 

був визнаним оригінальним, треба довести, що автор використовував свій 

власний інтелектуальний потенціал для створення твору, а не копіював його. 

Автор повинен вкласти щось від себе до твору шляхом здійснення вільного та 

творчого вибору. Такий підхід був прийнятий Європейським судом 

справедливості (англ. European Court of Justice) у справі Infopaq [124]. 

У цьому рішенні суд підкреслив, що «авторське право може 

застосовуватися лише до твору, який є оригінальним у тому сенсі, що він є 

власним інтелектуальним творінням автора». При цьому суд також вказав на 

те, що правова охорона може поширюватись на певні частини твору, якщо 

вони поділяють оригінальність всього твору та містять елементи, які є виразом 

інтелектуального творіння автора [124].  

Наряду з цим, якщо розглядати новизну як критерій для визначення 

твору та надання йому правової охорони, реальною стає загроза 

унеможливлення  надання охорони твору, який не є новим. Доволі часто в 

індустрії моди можна спостерігати випадки копіювання певної продукції 

одного дизайнера третіми особами. Певну річ прийнято вважати копією у разі 

наявності ризику, що її можна сплутати з оригіналом. Але оригінал і копія не 
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завжди є ідентичними, тому навіть несуттєві зміни у крої, вишивці, малюнку 

та ін. можуть призвести до того, що критерій оригінальності буде досягнуто, і 

такий твір в подальшому буде охоронятися авторським правом [8].  

Саме тому прийнято вважати, що оригінальність як критерій забезпечує 

досить низький ступінь охорони, надаючи суб’єктам авторського права 

широкі можливості для творчості. Проте, така особливість оригінальності як 

одного з основних критеріїв авторського права призводить до можливості 

створення незалежного твору. Отже,  дизайнери, які посилаються на авторське 

право для охорони своїх творів,  повинні усвідомлювати, що такий же самий 

твір може бути створена кимось іншим, хто його бачив, проте завдяки власним 

творчим, інтелектуальним міркування створив ідентичний. Якщо автор може 

довести, що він не бачив і не копіював інший твір, можливо, що два дизайнери 

можуть отримати охорону авторських прав на ідентичну або подібну роботу.  

Другий критерій для надання авторських прав на твір безпосередньо 

зазначено у Бернській конвенції, яка встановлює, що твори не підлягають 

охороні, якщо вони не закріплені в тій або іншій матеріальній формі [3]. Так 

як спочатку твір виникає у свідомості автора, як комплекс ідей, думок і 

образів, тобто у вигляді творчої задумки, і до тих пір, поки твір не почне 

існувати за межею свідомості автора, не перетвориться на самостійний об’єкт, 

немає необхідності законодавчо встановлювати правовий зв’язок між автором 

і його твором. 

Стосовно розробки модного продукту, то основою його створення є 

проведення передпроектного аналізу та проектного синтезу виробів 

безпосередньо дизайнерами і модельєрами. Такі дії базуються на результатах 

маркетингових досліджень та потреб споживача в тому чи іншому модному 

продукті на даний сезон. Дизайнерська розробка потенційно затребуваного 

модного продукту складається з декількох послідовно взаємопов’язаних 

стадій, в ході яких ідея в свідомості дизайнера реалізується в проектну 

пропозицію. Таким чином відбувається візуалізації об’єкта проектування в 

графіці (ескізування) або об’ємі (макетування). Так як головною ідеєю в світі 
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моди є ідея створення нового, твердження про можливість виникнення 

авторських прав на ідею могло б суперечити самій природі та ідеології 

модного світу та спричинити стирання меж креативності та інновацій в 

індустрії моди. 

Бернська конвенція в свою чергу також є першим міжнародним актом, 

що встановлює охорону не лише майнових прав (серед яких: право 

відтворення твору будь-ким чином і в будь-якій формі [3]; право дозволяти 

переробку, аранжування й інші зміни своїх творів [3] тощо), а й немайнових 

прав автора твору. До таких прав ст. 6 bis конвенції відносить право автора 

вимагати  визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також будь-якому 

іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди його честі або репутації 

[3]. Відокремлення такої групи прав полягає головним чином в відсутності 

економічного змісту особистих майнових прав, тобто неможливості їх 

грошової оцінки. Особисті немайнові права діють безстроково, навіть після 

смерті автора, і жодним чином не залежать від майнових прав. Це пов’язано з 

тим, що на відміну від майнових прав, охорона яких триває протягом 

обмеженого строку, немайнові права тісно пов’язані із особистістю автора і 

навіть при відчуженні матеріального носія твору, автор не втрачає з ним 

зв’язок, залишаючись його автором. При цьому, немайнові права є 

невідчужуваними, що передбачає неможливість їх передачі іншим особам на 

підставі договірних зобов’язань або за законом.  

Однією з головних особливостей, яка приваблює будинки моди для 

охорони своїх творів авторським правом, є принцип автоматичної охорони та 

той факт, що термін охорони майнових прав автора є найтривалішим з усіх 

інших видів прав інтелектуальної власності.  

Бернська Конвенція встановила, що охорона починається з моменту 

створення і триває протягом усього життя автора плюс 50 років після його 

смерті. Проте країни можуть встановити іншу тривалість в своєму 

внутрішньому законодавстві, але вона не повинна бути коротшою ніж термін, 
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встановлений в Конвенції [3]. Так, наприклад, в ЄС така охорона триває 

протягом життя автора плюс 70 років після його смерті [153]. Такий саме строк 

запроваджено і в Україні [59]. 

Слід відзначити, що відповідно до ст. 5 Бернської конвенції 

встановлюється принцип «національного режиму», згідно з яким створені в 

одній з країн-учасниць твори повинні отримувати у всіх інших країнах-

учасницях таку ж охорону, яку ці країни надають своїм громадянам [3]. 

В аспекті розгляду міжнародних джерел авторського неможливо 

оминути також Угоду про торгові аспекти прав інтелектуальної власності 

(ТРІПС), прийняту під час Уругвайського раунду Генеральної угоди про 

тарифи і торгівлю в 1994 р. Угода ТРІПС на відміну від Бернської конвенції  

забезпечує міжнародну охорону не лише авторських прав, а й прав 

інтелектуальної власності в цілому, враховуючи при цьому їх значення для 

торгівлі.  

Частина II, розділу 1 Угоди ТРІПС присвячена питанням охорони 

авторських прав. Враховуючи, що Бернська конвенція переважно встановлює 

базові стандарти охорони авторських прав, ст. 9.1. Угоди ТРІПС виражає 

зобов’язання членів угоди виконувати матеріальні положення Бернської 

конвенції (ст. 1 – 21) та Додаток до неї. При цьому, члени не мають прав або 

обов’язків згідно з Угодою ТРІПС щодо прав, наданих відповідно до статті 

6bis Бернської конвенції, тобто немайнових прав або похідних від неї прав 

[91].  

Проте, попри існування основної вимоги щодо  дотримання основних 

стандартів Бернської конвенції, Угода ТРІПС також містить виняткові 

положення щодо охорони прав інтелектуальної власності, і зокрема 

авторських прав, на міжнародному рівні. 

Так, Угода ТРІПС так само як і Бернська конвенція забезпечує 

застосування принципу національного режиму [91], при цьому встановлюючи 

додатковий принцип – «режиму найбільшого національного сприяння». За 

цим принципом, будь-яка перевага, сприяння, пільга або імунітет, що 
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надається членом підданим будь-якої іншої країни, повинні бути негайно і 

безумовно надані підданим всіх інших членів [91]. 

Також угода доповнює положення Бернської конвенції щодо  

можливості скорочення терміну охорони майнових прав в певних випадках. 

Відтак, ст. 12 Угоди ТРІПС, передбачає, що щоразу, коли строк охорони твору, 

крім фотографічного твору чи твору ужиткового мистецтва, обчислюється на 

основі, відмінній від життя фізичної особи, такий строк повинен становити не 

менше 50 років з кінця календарного року санкціонованої публікації, або, 

якщо така санкціонована публікація не видається протягом 50 років з моменту 

створення твору, 50 років з кінця календарного року виготовлення [91]. 

Вважаємо за доцільне також окреслити основні положення ще одного 

міжнародно-правового акту, покликаного забезпечити охорону авторських 

прав, а саме – Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про  

авторське право ( англ. World Intellectual Property Organization Copyright 

Treaty, далі – ДАП). ДАП –  спеціальна угода в рамках Бернської конвенції, 

яка стосується до захисту творів та прав їх авторів у цифровому середовищі 

[28]. Договір був укладений у 1996 році та набув чинності у 2002 році. Так 

само як і Угода ТРІПС, ДАП встановлює обов’язок договірних сторін 

дотримуватись положень ст. 1-21 Бернської конвенції. Одночасно, договір 

розширює перелік прав, що надається авторам відповідно до Бернської 

конвенції, закріплюючи за автором право на розповсюдження твору [28], 

право на прокат [28], та розширюючи розуміння права на розповсюдження 

твору серед широкої публіки [28].  

Таким чином, Угода ТРІПС та ДАП поширює дію положень бернської 

конвенції, водночас дещо розширюючи рамки правового регулювання норм 

авторського права. 

Можливість правової охорони авторських прав на міжнародному рівні 

відіграє важливу роль для забезпечення прав авторів дизайнів в сфері моди.  

Це зумовлено тим, що останнім часом контрафактна продукція, піратське 

виробництво та плагіат стають все більш поширеною практикою, в якій 
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порушник – це особа або виробник, що може отримати прибуток просто 

копіюючи результат інтелектуальної діяльності творця оригіналу. Основна 

мета створення несанкціонованих копій оригінальних дизайнів – ввести 

покупців в оману та отримувати більше грошей [178]. 

Враховуючи вищезазначене, за необхідне вважаємо дослідити та 

розмежувати поняття термінів «контрафакт», «піратство» та «плагіат», які 

іноді помилково сприймаються як синонімічні.  

Незважаючи на наявність нормативно-правових норм, покликаних 

регулювати дії з виготовлення контрафактної та піратської продукції, 

можливо відзначити, що єдиного підходу до розуміння змісту відповідних 

понять досі не існує а ні в міжнародних джерелах авторського права, а ні в 

чинному законодавстві України, а ні в доктринальних текстах фахівців з 

авторського права. З урахуванням того, що зазначені категорії не є предметом 

нашого дослідження, звернемо увагу лише на те, що для підтримки 

економічних показників серед суб’єктів індустрії моди та забезпечення 

конкурентоспроможності країни вкрай важливим визнається вирішення 

проблеми  плагіату, контрафакту та піратства в даній сфері.   

Однак, аналізуючи праці фахівців з авторського права, стає зрозумілим, 

що наразі в науковій спільноті існує відсоток вчених, які вважають 

недоречним впровадження дій направлених на забезпечення правового 

захисту дизайнів моди від підробленої продукції, оскільки оригінальні та 

скопійовані продукти орієнтовані на різні ринки та категорії споживачів [178]. 

Для споживачів оригінальних продуктів високої моди існування підробок не 

змінює стан речей, оскільки вони свідомо продовжують купувати продукти в 

ліцензованих точках продажу. Підвищення ж рівня контрафактної або 

піратської продукції може тільки спровокувати їх на зміну свого одягу 

частіше, щоб відрізняти себе від натовпу, що носить скопійовану продукцію. 

У той же час ринок для неоригінальних продуктів в основному орієнтований 

на покупців, які свідомо купують підроблену продукцію. Намагання придбати 

такі речі випливає з міркувань, що дизайн відомої сумки, сукні, спідниці може 
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додати значного статусу його власнику, навіть, якщо продукт не є оригіналом. 

Для осмислення цього явища в нагоді стає відоме висловлювання Коко 

Шанель: «Імітація є найвищою формою лестощів. Якщо ви хочете бути 

оригінальними, будьте готові до копіювання» [145]. 

Цей вираз чітко демонструє позицію великих будинків моди, які мають 

можливість до впровадження інновацій в кожному сезоні просто через те, що 

вони володіють достатніми ресурсами, щоб зіткнутися з величезною 

проблемою копіювання – і навіть більше – щоб знищити її. Це може бути 

правдою, що такі компанії-виробники не бояться втрачати своїх споживачів та 

прибуток, тому що масовий ринок та контрафактний ринок ніколи не були 

орієнтовані на клієнтів одягу класу люкс. Але важливо пам’ятати, що індустрія 

моди – це не просто місце для великих та успішних компаній, а й поле для 

розвитку нових малих дизайнерів, які лише увійшли в цей бізнес. Тому для 

них важко насолоджуватися цим «позитивним» ефектом копіювання. 

Тим не менш, індустрія моди пам’ятає випадки, коли акт копіювання в 

сфері авторського права відбувався на рівні дизайнерів високої моди. 

Найбільш яскравим прикладом, який слід згадати в цьому відношенні, є 

суперечка між Ів Сен Лораном (YSL) та Ральф Лореном (Ralph Lauren). Фірма 

YSL подала позов про порушення їх авторських прав та про захист від 

недобросовісною конкуренцію через те, що знамените вечірнє плаття 

«смокінг», яке Ів Сен Лоран створив у 1966 році, було скопійовано Ральфом 

Лореном. 

YSL виграли справу та суд зобов’язав відповідача сплатити 

компенсацію за його неправомірні дії [136]. Дана судова справа займає досить 

важливе місце серед судових спорів у світі моди також через те, що являє 

собою перший випадок, коли суд визнав одяг об’єктом авторських прав на 

який поширюється правова охорона.  

Цей випадок суттєво вплинув на сучасний стан розвитку індустрії моди, 

адже в наші дні, як правило, модні вироби визнаються творами авторського 

права, про що може бути зроблено висновок виходячи з прецедентного права.  
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Відома справа щодо захисту авторських прав була розглянута Tribunal 

de Grande Instance de Paris в спорі між Ізабель Марант та Манго [186]. Компанія 

Ізабель Марант стверджувала, що дизайн чоботів, вироблених Манго являє 

собою просту копію з її знаменитих чорних чобіт «Скарлет». Ізабель Марант 

також стверджувала, що дизайн «Скарлет» має оригінальний характер та він 

має бути захищений авторським правом. Французький суд визнав, що дизайн 

чобіт має оригінальний характер, оскільки не було виявлено схожого раніше 

існуючого дизайну взуття, яке поєднувало б всі елементи наявні у дизайні 

чобіт позивача . Крім того суд зазначив, що відповідно до ст. L.122-4 Кодексу 

інтелектуальної власності Франції компанія Манго порушила авторське право 

Ізабель Марaнт на підставі того, що «будь-яке подання або відтворення, 

повністю або частково, зроблене без згоди автора, його правонаступників чи 

правонаступників, є незаконним. Це  застосовуються до перекладу, адаптації 

або перетворення, організації або відтворення будь-яким видом мистецтва або 

процесом» [176]. 

Водночас, не дивлячись на усталену практику, відомими 

американськими професорами К. Спрігман і К. Раустіала було запропоновано 

нову теорію інтерпретації індустрії моди. Дана теорія була розроблена 

базуючись на вивчені циклів життя продуктів моди, як наслідок цього також 

розглядалася проблема піратства [202]. 

Головна мета праці вищезгаданих вчених полягає у доказуванні того, що 

розробка та запровадження законодавства, яке забороняє розробку та 

поширення піратської або контрафактної продукції, не є необхідним. Такий 

висновок було зроблено через наявність, на їх думку, низького рівня 

інтелектуальної складової в творах моди, в той час як отримані 

«переосмисленні, похідні перероблені та скопійовані» дизайни є частиною 

самої природи галузі, оскільки така продукція зберігає рух модних циклів 

[105]. 

Однак, така позиція, здається, є занадто радикальною і абсолютно 

неможливою для реалізації в житті. Без наявності мінімального рівня правової 
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охорони та захисту об’єктів модної індустрії, інноваційний розвиток, як 

основний атрибут цієї сфери, зникне, оскільки дизайнери не матимуть жодних 

гарантій того, що їх твори можуть мати змогу бути захищеними. Звичайно, 

ситуація з підробками в наші дні показує, що законодавство у різних 

юрисдикціях має прогалини. Але це можна розглядати як більш позитивну 

обставину, ніж відсутність навіть мінімальної охорони. Тому, остання 

тенденція у багатьох країнах така, що законодавство змінюється на користь 

індустрії моди. Інвестування в даний сектор економіки буде мати більш 

незахищений рівень, якщо правову охорону модних дизайнів буде скасовано. 

Однією з основних причин, чому дизайн одягу вимагає надання 

більшого  рівня правової охорони в наші дні, ніж раніше, є те, що оригінальні 

модні дизайни можуть бути легко скопійовані. Іноді підроблена продукція 

може потрапити до точок продажу навіть раніше, ніж оригінальні продукти 

будуть доступні для споживачів. Підроблені товари зазвичай створюються як 

проста копія оригінального дизайну без будь-якого внеску із боку майстра, 

тому час створення такого продукту не такий тривалий, як час створення 

оригінального. Також для того, щоб продавати підроблені продукти за більш 

низькою ціною, ніж оригінальні, зазвичай використовується дешева робоча 

сила, а робочий час обмежується, щоб не платити більше за виробництво. 

Існує думка, що контрафактні продукти та оригінальні моделі не можуть 

конкурувати, оскільки з самого початку вони були створені для різних ринків. 

Але сьогодні деякі дизайни так копіюються, що іноді неможливо відчути 

різницю. Таким чином, для деяких споживачів, які можуть дозволити собі 

оригінальний продукт, є вибір - купувати хорошу копію, але дешевше, або 

купувати товар у авторизованому магазині. Поки існує такий вибір, 

неможливо стверджувати, що підробки не завдають шкоди модній індустрії. 

Вибираючи неоригінальні продукти, споживачі збільшують попит на 

майбутнє виробництво такої продукції. 

Незаконне виробництво також може розглядатися як дуже небезпечний 

і загрозливий для здоров’я та безпеки людства процес. Зазвичай, більшість 
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неоригінального одягу виготовляють з використанням неякісних матеріалів, 

тому це дозволяє робити ціну набагато дешевшою, ніж на оригінал, а добре 

відомий дизайн або лейбл надає змогу привернути увагу покупців [105].  

Звичайно, це стосується не всіх видів піратської або контрафактної продукції. 

В основному, це пов’язане з тими видам речей, для виробництва яких 

використовуються тканини або матеріали низької якості.  

Нещодавнє дослідження, яке було проведено Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я, виявило, що формальдегід, наявний у досліджуваному 

вовняному та бавовняному одязі, перевищував безпечний рівень у 500 разів. 

Ця хімія використовується для надання прес-ефекту на одяг, але такий 

високий рівень (20 частин на мільйон) може викликати роздратування очей, 

шкіри та носа, проблеми з диханням, астму та рак шкіри. Крім того, існували 

деякі ситуації, коли продукти підробки були використані для відмивання 

грошей та як інструмент фінансування тероризму [218]. 

Незаконне виробництво контрафактної або піратської продукції має 

дуже серйозний ефект на глобальний рівень економіки у вигляді втрати 

податкових надходжень до бюджету країн та у вигляді високого рівня втрати 

місць праці населенням.  

Виходячи з наведеного авторське право може розглядати як вигідний, 

економічно виправданий засіб правової охорони, який можна застосувати до 

виробів індустрії моди, оскільки у цьому випадку тривалість прав є 

найдовшою порівняно з усіма іншими видами охорони прав інтелектуальної 

власності, а відсутність необхідності у реєстрації прав сприяє економії часу та 

фінансових ресурсів. Водночас, слід додати, що авторське право дозволяє 

забезпечувати охорону об’єктів, які опосередковано пов’язані з індустрією 

моди. 

Так, такі твори як бази даних клієнтів, веб-сайти, книги, брошури тощо 

безпосередньо не пов’язані зі створенням модних продуктів, проте вони 

необхідні для забезпечення постійного бізнес-управління [178]. 

Поряд з цим, неможливо оминути і певні застереження щодо 
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застосування норм авторського права до дизайнів в сфері індустрії моди, які 

хоча і можуть прямо не впливати на індивідуальні переваги цього виду для 

кожного окремого представника індустрії, проте які в значній мірі можуть 

вплинути на колективні права інших учасників ринку і індустрію моди в 

цілому.  

По-перше, одяг та інша продукція цього сектору, як правило не завжди 

вимагає такого довгого строку охорони. Це обумовлено високим рівнем 

циклічності та динамічності світу моди. Наслідком даного факту є сезонний 

характер колекцій, який було відображено в попередньому пункті цього 

дослідження через аналіз теорії «модних циклів», що включає в себе п’ять 

основних етапів життєвого циклу модного продукту: введення, зростання 

популярності, пік, зниження популярності та відхилення. У середньому 

будинки моди представляють свої колекції чотири рази на рік, через що, як 

правило, важко передбачити його точний успіх на ринку. У зв’язку цим, 

інвестори не мають іншої альтернативи, ніж інвестувати великі суми ex ante 

(лат. «наперед»). 

Враховуючи вищезазначене, можливо зробити висновок про те, що в 

багатьох випадках застосування такого широкого і довготривалого виду 

незареєстрованої охорони як авторське право для індустрії моди в цілому є 

доцільним, враховуючи, що життєвий цикл модного продукту є досить 

коротким і надання гарантій щодо його майбутнього успіху є неможливим. 

І цей факт, призводить до другого висновку, який вказує на те, що при 

застосуванні норм авторського права для охорони дизайнів моди значні 

проблеми іноді можуть також виникнути у сфері конкуренції між будинками 

моди та з інноваційними процесами всередині самої індустрії. При життєвому 

циклі модного продукту, який складає приблизно один рік, можливість автора 

отримати авторські права, які будуть чинними протягом його життя і 70 років 

після його смерті, може створити стабільну монополію правоволодільця на 

ринку на довгі роки. Таким чином, спостерігається ситуація, коли автор може 

отримати охорону на твір, який він більше не виробляє, але в той же час іншім 
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конкурентам на ринку також буде заборонено його використовувати. Це може 

завдати шкоди конкуренції між будинками моди та створити монополію, яка 

може виключити в подальшому інноваційність та гнучкість сезонних 

тенденцій моди. 

 

 

1.3. Незареєстрований промисловий зразок як режим охорони дизайнів в 
сфері індустрії моди 

 

Хоча незареєстрований промисловий зразок є відносно новим 

інструментом для охорони прав інтелектуальної власності, доцільним буде 

зазначити, що основний інтерес охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни сфери моди полягає саме в отримані охорони прав 

через використання концепції незареєстрованих промислових зразків.  

Для того, щоб зрозуміти у чому саме полягає інтерес застосування 

незареєстрованого промислового зразка для індустрії моди, вважаємо за 

необхідне надати визначення промислового зразка, охарактеризувати певні 

особливості модної індустрії яким відповідає цей вид охорони та протиставити 

промисловий зразок до інших видів охорони прав інтелектуальної власності – 

авторського права та зареєстрованого промислового зразка, визначити та 

дослідити основні умови надання правової охорони незареєстрованому 

промисловому зразку.  

Для визначення терміну «промисловий зразок» розглянемо окремі 

підходи до тлумачення, які залежать від джерела права в яких їх викладено – 

джерела міжнародного права, регіональні джерела, національні нормативно-

правові акти та правові доктрини. 

Незважаючи на те, що система охорони прав інтелектуальної власності 

за минулі роки отримала відповідне забезпечення на міжнародному рівні, 

точного визначення промислового зразка відповідні акти не містять. Таким 

чином, міжнародні-правові акти залишають визначення цього терміну на 
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розсуд регіонального законодавства та національного законодавства окремих 

країн.  

Аналізуючи норми регіонального законодавства доцільно звернути 

увагу на положення ст. 1 Директиви ЄС про правову охорону промислових 

зразків, що розглядає «промисловий зразок» як зовнішній вигляд цілого 

продукту або його частини, який є результатом певних особливостей, зокрема, 

ліній, контурів, кольорів, форми, фактури та/або матеріалів самого продукту 

та / або його орнамент» [154].  

В свою чергу, національне визначення промислового зразка варіюється 

в залежності від країни. Так, відповідно до законодавства США з патентного 

права під промисловим зразком прийнято розглядати дизайн, який повинен 

складається з візуальних орнаментальних характеристик, втілених або 

застосованих у продукті виготовлення [225]. В свою чергу термін 

«промисловий зразок» в Китаї означає «будь-який новий дизайн, що створює 

естетичне відчуття і який придатний для промислового використання завдяки 

загальній або частковий формі, малюнку або їх комбінації, а також поєднання 

кольору та форми або малюнку виробу» [146]. Закон України «Про охорону 

прав на промислові зразки» встановлює, що промисловим зразком є результат 

інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього 

конструювання [74], яким може бути зовнішній вигляд виробу або його 

частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, 

текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням [74].  

Доктринальне визначення промислового зразка надане ВОІВ 

підкреслює, що в правовому розумінні цей термін характеризує декоративний 

аспект певного об’єкту. Промисловий зразок може складатися з тривимірних 

ознак, таких як форма виробу, або двовимірних ознак, таких як візерунки, лінії 

або колір. При цьому охорона прав інтелектуальної власності та такий об’єкт 

не поширюється на його технічні або функціональні аспекти [177]. 

Водночас, у запропонованому Р. Шарма визначенні промислового 

зразка підкреслюється його відношення до творчої діяльності, яка призводить 
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до декоративного чи формального вигляду товару [210]. В свою чергу Д. Х. 

Брін звертає увагу на естетичні аспекти промислового зразка, що відрізняють 

продукт від інших, представляють можливість для виробника, оскільки дизайн 

продукту надає імідж і репутацію компанії та сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності та ефективності діяльності фірм. З цієї причини для 

підприємств стає важливим захистити свої дизайнерські активи від 

копіювання конкурентами [106].  

На думку ж О. Бондаренко у загальноприйнятому розумінні під 

промисловим зразком слід сприймати саме результат творчої діяльності, 

метою, якого є створення декоративного характеру зовнішнього вигляду 

предметів масового виробництва. Водночас, вона відзначає, що в юридичному 

розумінні промисловий зразок є об’єктом права інтелектуальної власності, 

права на який в багатьох країнах світу забезпечуються внаслідок реєстрації 

[48]. Враховуючи природу промислового зразка як об’єкта інтелектуальної 

власності, вдається неможливим погодитись із вищезазначеним визначенням 

промислового зразка. По-перше, автор помилково звузив категорію предметів, 

які можуть містити або в яких може бути втілено промисловий зразок, 

окресливши їх лише як предмети масового виробництва. Зазвичай дизайни, 

зокрема дизайни в сфері індустрії моди, можуть бути створені дизайнером 

відповідно до індивідуального заказу клієнта та за його власними параметрами 

або уподобаннями. В такому разі, незважаючи на відсутність масового 

характеру виробництва, відповідний виріб буде вважатись результатом 

інтелектуальної, творчої діяльності, який у разі відповідності обов’язковим 

критеріям необхідним для отримання охорони, може визнаватись 

промисловим зразком. По-друге, враховуючи існування законодавчого 

закріплення категорії незареєстрованого промислового зразка в ЄС, Україні та 

Великобританії, неможливо говорити лише про обов’язковість реєстрації прав 

як підтвердження наявності прав на промисловий зразок.  

Таким чином, незважаючи на відмінності у правовому тлумаченні 

терміну «промисловий зразок» в актах регіонального, національного та 
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доктринального права, можна сформулювати загальне визначення. Так, 

промисловий зразок є втіленням зовнішнього вигляду цілого продукту або 

його частини, що створюється автором з метою задоволення естетичних і 

ергономічних потреб людини. До об’єктів промислового зразка належать: 

форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній 

вигляд промислового виробу та які призначені для задоволення естетичних і 

ергономічних потреб людей. При цьому, викладене дає підставу для більш 

ґрунтовного дослідження цього питання в окремому розділі, що присвячено 

аналізу законодавства України [7].  

Залежно від виду об’єкту промислові зразки поділяють на: об’ємні 

(наприклад, зовнішній вигляд сумки, прикрас); площинні (наприклад, 

зовнішній вигляд хустки); комбіновані (наприклад, зовнішній вигляд посуду: 

форма чашки і малюнок на ній) [56, C. 492].  

Крім цього, кваліфікацію промислових зразків можна провести в 

залежності від способу отримання прав інтелектуальної власності на 

зареєстровані промислові зразки та незареєстровані [7].  

Враховуючи вищенаведений критерій розподілу, зареєстрованим 

промисловим зразком визнається той промисловий зразок, охорона на який 

забезпечується завдяки проходженню спеціальної процедури, внаслідок якої 

відомості щодо промислового зразка вносяться до відповідного реєстру, а 

суб’єкту прав на промисловий зразок видається охоронний документ для 

підтвердження його законних прав (зазвичай це свідоцтво). В свою чергу, 

незареєстрованим промисловим зразком є зовнішній вигляд цілого продукту 

або його частини, який доведено до загального відома в порядку, 

передбаченому відповідними нормами законодавства без необхідності 

здійснення формальностей (реєстрації) [7]. 

При цьому, не можуть визнаватись промисловими зразками: 

1) об’єкти, що не відповідають умовам надання правової охорони; 

2) об’єкти, зовнішній вигляд яких продиктовано виключно 

технічною функцією виробу. Такі технічні або функціональні особливості 
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дизайну все ще можуть бути захищені, але іншими правами інтелектуальної 

власності (наприклад, патентами, корисними моделями або комерційною 

таємницею), залежно від обставин кожного окремого випадку; 

3) об’єкти, що включають захищені офіційні символи або емблеми, 

такі як, наприклад, національний прапор; 

4) об’єкти які вважаються такими, що суперечать громадському 

порядку чи моралі [74].  

При цьому, однією з головних умов, якій має відповідати промисловий 

зразок, як зареєстрований, так і незареєстрований – це новизна. Критерій 

новизни вимагає, щоб новий промисловий зразок не був ідентичним або 

схожим на промисловий зразок, який раніше був доступний для громадськості.  

Також, міжнародно-правові акти та акти національного законодавства 

можуть встановлювати додаткові умови та обмеження щодо того, які об’єкти 

можуть бути зареєстровані як промисловий зразок. Тому вважаємо за доцільне 

в рамках цього розділу проаналізувати джерела міжнародного права, що 

забезпечують охорону прав інтелектуальної власності на промислові зразки, 

залишивши дослідження норм регіонального та національного права на 

розгляд у наступних розділах. 

На міжнародному рівні охорона промислових зразків отримала своє 

нормативно-правове закріплення в положеннях однієї з перших угод про 

інтелектуальну власність – Паризькій конвенції про охорону промислової 

власності (далі – Паризька конвенція). Відповідний документ прямо 

передбачає, що охорона промислових зразків повинна здійснюватися в усіх 

країнах, до яких застосовується ця Конвенція (відповідні країни утворюють 

Союз по охороні промислової власності) [50]. При цьому Паризька конвенція 

не містить точного визначення промислового зразка, а лише встановлює, що 

промислова власність повинна розумітися в широкому сенсі і застосовуватися 

не тільки до промисловості та комерції, але також до сільськогосподарської та 

видобувної промисловості тощо [50]. 

Паризька конвенція наводить такі приклади способів охорони 
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промислової власності як патенти на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, торговельні марки, знаки обслуговування, фірмові найменування та 

вказівки про походження чи найменування місця походження, а також 

припинення недобросовісної конкуренції [50]. При цьому, зазначається, що 

охорона промислових зразків не може бути припинена внаслідок 

невикористання або ввезення об’єктів подібних до об’єктів, що охороняються 

[50].   

Згодом, Угода ТРІПС також встановила міжнародні нормативні засади 

для забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на промислові 

зразки для всіх країн-членів Угоди. Як зазначається у ст. 25 Угоди ТРІПС 

охорона надається незалежно розробленим промисловим зразкам, які є новими 

або оригінальними. При цьому, члени Угоди можуть передбачити, що зразки 

не є новими або оригінальними, якщо вони значно не відрізняються від 

відомих зразків або комбінацій рис відомих зразків. Водночас, Угода 

відзначає, що членами на їх розсуд може бути передбачено, що охорона прав 

інтелектуальної власності не поширюється на зразки, зовнішній вигляд яких 

диктується, головним чином, технічними або функціональними міркуваннями 

[91]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Угода ТРІПС не встановлює 

єдиний критерій необхідний для надання охорони прав інтелектуальної 

власності на промисловий зразок, надаючи таким чином членам Угоди право 

обирати, який критерій вони будуть застосовувати до промислових зразків у 

своєму національному законодавстві – оригінальність або новизну. Проте, п. 

2. ст. 25 Угоди ТРІПС встановлює, що члени вільні виконувати зобов’язання 

щодо забезпечення охорони промислових зразків через закон про промислові 

зразки або закон про авторські права [91]. Таким чином, можна зробити 

висновок, що застосування критерію оригінальності до промислових зразків 

відбувається при необхідності отримання авторських прав на відповідний твір, 

в той час як новизна є основним критерієм для отримання прав інтелектуальної 

власності на промисловий зразок як об’єкт права промислової власності.  
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При цьому, Угода ТРІПС містить положення, що стосується захисту 

прав на промисловий зразок, підкреслюючи, що суб’єкт прав на промисловий 

зразок повинен мати право заважати третім сторонам, які не мають дозволу 

правоволодільця на виробництво, продаж або імпорт продукції, яка містить 

або втілює зразок, що є копією або у значній мірі копією зразка, якому надана 

охорона, якщо такі дії здійснюються з комерційною метою [91].  

І хоча відповідні акти міжнародного права регулюють основні аспекти 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на промислові зразки, 

варто враховувати, що в розрізі цього питання вони стосуються саме охорони 

зареєстрованих промислових зразків, оминаючи незареєстрований 

промисловий зразок як окремий вид охорони прав інтелектуальної власності.  

В свою ж чергу, можливість охорони дизайнів, як незареєстрованих 

промислових зразків, була вперше запроваджена у Великобританії із 

прийняттям Закону про авторське право, дизайни та патенти 1988 року [224]. 

Даний вид правової охорони прав інтелектуальної власності є 

унікальним через те, що першочергово і до недавніх пір він існував лише в 

національному законодавстві Великобританії і більше не зустрічався в 

жодному національному законодавстві країн світу. Лише згодом дану правову 

конструкцію охорони прав інтелектуальної власності було закріплено у 

Регламенті ЄС.  

Регламенти ЄС підлягають прямому застосуванню у всіх державах-

членах, тобто вони є актами прямої дії, тому держави-члени ЄС не мають 

змоги самостійно обирати шляхи, методи та форми для досягнення цілей 

визначених Регламентом, а лише мають неухильно виконувати його норми.  

Незареєстрований промисловий зразок з’явився через те, що ще до 1988 

року у Сполученому Королівстві була зареєстрована низка випадків, коли 

об’єкти могли бути зареєстровані як дизайни (промислові зразки), але через 

значну кількість судових прецедентів так і не отримали відповідну охорону. 

Причиною таких подій була необхідність класифікації таких творів як «твори 

художньої майстерності», що на практиці було важко довести у справах, 
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предметом спору у яких були утилітарні речі.  

Для дослідження відповідно питання та роз’яснення правової категорії 

««твір художньої майстерності» розглянемо визначні справи Hensher v. 

Restawile [111] та Merlet v. Mothercare case [112] із судової практики 

Великобританії. 

Предметом першої справи став спір щодо прототипу, який складався з 

грубої дерев’яної рами та прикрашався доданою до неї оббивкою. Даний твір 

не було визнано твором художньої майстерності і тому автор не мав змогу 

отримати охорону свого виробу авторським правом. Суд зазначив, що об’єкт 

спору повинен розглядатися сам по собі для того, щоб зрозуміти, чи наявний 

у ньому художній характер, але одночасно було зроблено висновок про те, що 

під «майстерністю» необхідно розуміти щось зроблене вручну, а не масове 

виробництво. 

Іншим резонансним випадком неможливості отримання правової 

охорони на дизайн індустрії моди визнається справа Merlel v. Mothercare, яка 

виникла внаслідок того, що автор водонепроникного дитячого кейпу 

(англ. сape – накидка), який було вирізано та створено як прототип ще до 

розробки кінцевої моделі даного продукту, сподівалась отримати правову 

охорону на своє творіння. Під час засідання дизайнер кейпу визнала, що в ході 

процесу створення вона не мала намір створити «твір мистецтва». Через 

відповідну обставину у справі, судом було вирішено, що такий твір не може 

бути захищено від копіювання. У цьому випадку суд застосував інший підхід, 

згідно з яким для того, щоб твір мав художній характер, наміри дизайнера з 

самого початку повинні вимагати створення твору мистецтва. На практиці це 

означає, що прагнення творця під час усього періоду створення твору повинні 

носити мистецький характер, щоб такий твір було визнано твором «художньої 

майстерності» для охорони авторських прав на нього. 

З перебігом часу чисельність схожих справ збільшилась і згодом Палата 

Лордів освідомила несприятливу ситуацію, в якій опинились дизайнери. 

Оскільки дизайн не був патентоспроможним, через відсутність достатнього 
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винахідницького рівня, дизайнер не мав змоги здійснити реєстрацію прав 

інтелектуальної власності на результат своєї творчої праці шляхом подачі 

заявки на отримання патенту на винахід. Проте такий стан речей зумовлено не 

тільки тим, що дизайни були виробами функціональними, а не естетичними, 

але часто й тому, що вони не були ні новими, ні оригінальними. Більше того, 

дизайнери не могли звернутись за охороною авторських прав через те, що 

більшість дизайнів не відповідає умові щодо визнання твору «роботою 

художньої майстерності». При цьому, незважаючи на існування прогалин у 

законодавчому регулюванні охорони прав інтелектуальної власності на 

дизайни відповідна ситуація протягом тривалого часу залишається незмінною. 

Причиною цього стало існування застереження, що при застосуванні норм 

авторського права до дизайнів у правовому середовищі виникне ризик того, 

що термін правової охорони дизайнів стане складати не п’ятнадцяти- або 

двадцятирічний строк (який є звичайним для об’єктів права промислової 

власності), а й більш довгостроковий  строк, який надається саме авторським 

правом [162]. 

Таким чином, вищенаведені факти врешті-решт призвели до створення 

нового виду охорони прав інтелектуальної власності – незареєстрованого 

промислового зразка, призначеного саме для забезпечення охорони дизайнів.  

Так само як і в авторському праві, законотворцем було вирішено 

закріпити можливість забезпечення охорони прав інтелектуальної власності за 

відповідним способом охорони без здійснення формальностей, тобто без 

необхідності дотримання вимоги реєстрації, але в той же час тривалість 

терміну охорони прав скоротити на строк у 15 років [225], що ідеально 

відповідає природі об’єктів промислової власності. Так, було встановлено, що 

правова охорона на форми та конфігурування має здійснюватися у 

відповідності до охорони прав на незареєстрований промисловий зразок, в той 

час як охорона авторських прав може поширюватись на поверхневі 

оздоблення та орнаменти [224]. 

Зробити висновок про те, що ідея створення нового способу охорони 
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дизайну була досить успішною, дає змогу той факт, що в наступні роки ЄС 

прийняв Директиву про правову охорону промислових зразків та Регламент, 

який встановив охорону промислової власності за допомогою зареєстрованих 

промислових зразків та незареєстрованих промислових зразків [150]. Даний 

Регламент вступив в силу майже 15 років тому, і за цей час було доведено, що 

такий спосіб правової охорони може бути більш корисним, ніж авторські 

права, в таких галузях як мода, які потребують негайної, простої та недорогої 

охорони. В деяких інших країнах (наприклад, США, Україна) було здійснено 

спроби запровадження у внутрішнє національне законодавство концепції 

охорони дизайнів без їх реєстрації, результатом чого стало внесення 

відповідних змін або розгляд подібних ініціатив законодавчими органами. 

Такі факти також можуть вважатись доказом ефективного просування 

незареєстрованого промислового зразка. 

З огляду на вищезазначене, проаналізуємо відповідність такого виду 

охорони прав інтелектуальної власності із однією з головних особливостей 

модної індустрії – її міжнародним характером, про що свідчить значна 

кількість чинників. 

По-перше, в розумінні міжнародної природи індустрії моди значну роль 

відіграє той факт, що історично нові тенденції та стилі в більшості випадків 

знаходяться на піку популярності не лише в країні їхнього походження, але й 

в різних інших країнах світу. Як приклад, жіночий образ «New Look» від Діора 

було поширено у 1947 році по всій Європі, як ідею сучасного французького 

шику, Армані знову посилив імідж Італії, як центра стилю, під час своєї 

творчої праці, а американські джинси носять і нині на всіх континентах світу 

[155]. 

Також, відомий дворічний захід «Тиждень моди», який відбувається в 

чотирьох різних столицях моди (Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі), є 

яскравим прикладом міжнародного характеру, притаманного індустрії моди. 

Протягом одного місяця (один тиждень для кожного міста) найвідоміші люди 

в цій сфері подорожують з однієї країни в іншу, а дизайнери мають змогу не 
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лише продемонструвати свою колекцію на «Тижні моди» їхньої країни 

походження, а також мають можливість обрати бажану столицю для свого 

показу [213]. Останнім часом медіа та соціальні мережі відіграють важливу 

роль для просування модного бренду, оскільки вони можуть збирати численну 

аудиторії по всьому світі за короткий проміжок часу. Завдяки цьому факту 

індустрія моди втрачає свої кордони і, як наслідок, модний продукт також 

отримує міжнародний характер. 

У світлі вищенаведеного суттєві відмінності між різними юрисдикціями 

стосовно охорони авторських прав на модні дизайни іноді можуть нанести 

шкоду промисловості, як такої, і створити бар’єри для нормального 

функціонування індустрії. Незважаючи на те, що внутрішні законодавства про 

авторське право держав-членів ЄС є узгодженими через директиви, все ще 

мають місце деякі розбіжності.  

Наприклад, тривимірне створення теоретично може бути захищено 

авторським правом у Великобританії, але для таких цілей необхідно довести, 

що продукт є «художньою роботою» [224]. Схожий критерій щодо високого 

рівня художньої цінності творів авторського права існує також в законодавстві 

Португалії, Німеччини та Італії [205]. В індустрії моди відповідні умови можна 

застосувати для продуктів ручної роботи, наприклад, одягу «haute couture», 

який було створено вручну і не для масового виробництва. Даний вид одягу є 

унікальним, адже його створенням займаються лише обрані будинки мод для 

особливих випадків. Саме тому питання можливості їх охорони авторським 

правом не відображатиме повну картину охорони прав інтелектуальної 

власності в такій галузі [178]. Як наслідок, охорону дизайну як 

незареєстрованого промислового зразка, який є гармонізованим на всій 

території ЄС, можна розглядати, як єдиний відповідний варіант для охорони 

одягу, розташованого на нижчих рівнях піраміди моди. 

У той же час, авторське право може здійснювати охорону документів, на 

яких міститься креслення або малюнок дизайну, а також будь-які художні та 

літературні твори, які було включено в готовий продукт. При цьому охорона 
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промислових зразків більше зосереджена на охороні форм, конфігурацій та 

конструкцій продукту. 

Охорона промислових зразків здійснюється незалежно від надання 

авторських прав, але через подвійний характер промислового дизайну існує 

можливість для перетину обох видів охорони [150]. Ця ситуація може 

виникати у випадках, коли творець модного дизайну може отримати права за 

більш ніж однією доктриною інтелектуальної власності. Охорона дизайнів в 

сфері індустрії моди особливо часто має можливість для перехрещення різних 

її видів.  

Наприклад, прикраса текстилю може бути захищена як промисловий 

зразок, а може також бути захищена як матеріальна форма вираження 

авторським правом, якщо вона є оригінальною. Обидва види правової охорони 

не пристосовані для охорони об’єктів через аналіз наявності у них нового 

функціонального рівня, залишаючи вирішення відповідного питання на розсуд 

патентного права. 

У США було прийнято визначальний підхід у питанні щодо можливості 

надання кількох видів правової охорони одному твору. Зазвичай для перетину 

авторських прав з правами на дизайн, об’єкт повинен мати художній характер, 

який створює визначний критерій для надання авторських прав у США. 

Художній характер зазвичай застосовується до творів, які мають достатню 

естетичну оригінальність і можуть бути розглянуті як такі, що несуть у собі 

істотний внесок у світову спадщину через їх цінність. Цей стандарт є 

важкодосяжним для дизайнів в сфері індустрії моди, тому, зазвичай, продукти 

моди повинні бути винесені за рамки можливості охорони авторським правом 

[194]. 

В той же час, правило, яке закріплене в Регламенті ЄС щодо можливості 

збігу двох видів охорони, можна вважати більш справедливим, оскільки таким 

чином забезпечується охорона прав інтелектуальної власності на об’єкти, що 

відповідають критеріям обох доктрин. Треба зауважити, що така правова 

норма краще відображає правову реальність щодо цієї проблеми [150]. 
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Іноді вважається, що можливість збігу двох або більше видів прав може 

виключити конкурентів і створити монополію для правоволодільців декількох 

доктрин інтелектуальної власності [172]. Таким чином, у США було 

запропоновано вирішити цю проблему у такий спосіб, щоб зобов'язати 

правоволодільців більш ніж одного виду прав інтелектуальної власності 

обирати той варіант охорони, який вони хотіли б застосувати, при цьому 

відмовившись від іншого [172]. Але такий підхід, виходячи з вже наведених 

раніше фактів, суперечить самій природі права інтелектуальної власності. 

Оскільки головною метою права інтелектуальної власності є надання правової 

охорони об’єктам, які відповідають необхідним критеріям охороноздатності, 

тому невід’ємним правом автора є право користуватись тим правовим 

режимом для забезпечення охорони його прав, який він може отримати в 

наслідок своєї інтелектуальною праці. 

Таким чином, конкретний дизайн може отримати охорону відповідно до 

обох видів прав, від авторських прав, з їх тривалим терміном охорони, до 

значно коротшого строку охорони промислових зразків. Основною умовою 

для цього повинно бути дотримання дизайном критеріїв охороноздатності за 

двома доктринами.  

Беручи до уваги питання різниці між охороною, яка надається 

незареєстрованим промисловим зразком у порівнянні з зареєстрованим, 

важливо зрозуміти, що функція незареєстрованої охорони, по суті, така ж, як 

зареєстрованої, і що в кінцевому результаті дизайнер отримає відповідний 

рівень охорони, але без необхідності реєструватися дизайн. Проте, 

враховуючи автоматичний характер отримання прав на незареєстрований 

промисловий зразок, можна виділити основну відмінність між двома видами 

охорони.  

В той час, як суб’єкта прав на зареєстрований промисловий зразок має 

виключне право забороняти іншим особам використовувати промисловий 

зразок без його дозволу, незареєстрований промисловий зразок надає 

правоволодільцю право запобігати відповідним діям, лише якщо оскаржуване 
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використання стало наслідком копіювання захищеного зразка. Таким чином, 

використання не вважається результатом копіювання захищеного зразка, якщо 

воно є результатом незалежної роботи, створеної дизайнером, який може 

обґрунтовано вважатись не знайомим із зразком, створеним раніше [150].  

Таким чином, права інтелектуальної власності на незареєстрований 

промисловий зразок не є монопольними за своєю природою (так само як і в 

авторському праві), в тому сенсі, що лише якщо третя сторона виробляє 

дизайн шляхом копіювання, це слід вважати порушенням прав. Існування 

такої правової норми з одного боку створює загрозу виникнення незалежних 

дизайнів, які також можуть отримати охорону правом інтелектуальної 

власності, проте завдяки застосуванню критерію новизни до промислових 

зразків, можна стверджувати, що рівень інноваційності дизайнів при 

застосуванні незареєстрованого промислового зразка є значно вищим ніж при 

застосуванні авторського права, одним з основних критеріїв якого є 

оригінальність, при цьому значно нижчим ніж при реєстрації промислового 

зразка, що надає суб’єкту прав монополію на використання дизайну.   

Це пов’язано із тим, що процедура реєстрації носить більш безпечний 

характер, ніж режим охорон прав, що не передбачає обов’язкової реєстрації, 

оскільки автору дизайну буде надано відповідний правовий документ, що 

підтверджує його права, а зареєстрований дизайн буде опублікований 

відповідним офісом інтелектуальної власності. При ідеальному сценарії, не 

існує місця для порушення прав правоволодільця, оскільки він має всі 

необхідні докази своїх зареєстрованих прав на певний об’єкт у вигляді 

сертифікату або патенту.   

Однак, факт реєстрації не є абсолютною гарантією, оскільки завжди 

існує можливість, що дійсність прав може бути оспорено та в подальшому 

реєстрацію буде анульовано. Таким чином, незареєстрований промисловий 

зразок також може відігравати важливу роль як інструмент протидії 

поширення контрафактної та піратської продукції (плагіат не є порушенням 

прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, тому в даному аспекті 
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він не розглядається), незважаючи на відсутність вимоги реєстрації.  

Наразі в ЄС також існує можливість використання незареєстрованого 

промислового зразка в тестовому режимі, що може бути вдалою стратегією 

при охороні дизайнів в сфері індустрії моди.  

За відповідною процедурою автор дизайну після доведення 

промислового зразка до публіки може використовувати його як 

незареєстрований промисловий зразок і якщо в майбутньому, не більше 

одного року після того, автор вирішить його зареєструвати, то такий дизайн 

зможе розглядатися як новий [150]. Головна особливість цього підходу – це 

рік використання дизайну, оскільки після закінчення одного року критерій 

новизни втрачається і реєстрація стає неможливою. Це може бути корисним 

для дизайнерів, які представляють сезонну колекцію, включаючи нові 

продукти, успіх яких важко передбачити. Реєстрація всієї лінії може бути 

дорогою та непотрібною, але за допомогою охорони дизайну як 

незареєстрованого промислового зразка, протягом одного року будинки моди 

зможуть виявити комерційну цінність нового продукту та визначити чи такі 

інновації заслуговують на реєстрацію чи ні. 

З урахуванням вищенаведеного при дотриманні всіх необхідних 

юридичних вимог до незареєстрованої охорони промислового зразка, такий 

вид правової охорони може бути надзвичайно корисним для модних виробів, 

оскільки передбачає значну економію часу (немає необхідності чекати 

експертизи дизайну відповідним офісом інтелектуальної власності) і не 

створює жодних економічних витратах (адже плата за реєстрацію не 

передбачена). 

 

Висновки до Розділу 1 
 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки.  

Незважаючи на те, що термін мода не є правовою категорію, об’єкти  

індустрії моди можуть охоронятися законодавством як результати творчої 
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діяльності. В індустрії моди, як і в інших сферах бізнесу існує своя специфіка 

і особливості правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Через 

швидку зміну колекцій, змінюється і попит, тому представники таких 

категорій учасників модного процесу, як «виробники» і «розповсюджувачі», 

завжди прагнуть усвідомити бажання споживачів.  

Фактично відносини в індустрії моди отримують комплексне правове 

регулювання нормами цивільного законодавства, господарського, 

податкового, митного, тощо. Крім цього, важливе значення відіграє договірне 

регулювання відносин у сфері індустрії моди. Так, укладання цивільно-

правових договорів слід вважати основною умовою правомірності 

розповсюдження продукції посередниками з продажу та подальшого 

придбання продукції споживачами. 

Враховуючи стрімкий розвиток відносин у сфері індустрії моди для її 

повного та динамічного функціонування необхідний комплексний підхід до 

охорони об’єктів індустрії моди  як об’єкта права інтелектуальної власності, 

який створюється завдяки тісній взаємодії між виробниками і споживачами, за 

допомогою розповсюджувачів. 

Враховуючи часові та фінансові витрати, яких вимагає реєстрація прав 

інтелектуальної власності на кожен окремий дизайн, особливий інтерес для 

індустрії моди викликає можливість застосування режимів охорони прав, які 

не передбачають обов’язкової реєстрації прав, а саме – авторське право та 

незареєстрований промисловий зразок.   

Слід відзначити, що авторське право забезпечує найдовший період 

охорони, а відсутність процедури реєстрації призводить до значної економії 

коштів та часу. Проте через те, що законодавство про авторське право не 

збігається в різних країнах, важко отримати однаковий рівень охорони в усіх 

необхідних юрисдикціях. Навіть після гармонізації законодавства про 

авторське право в ЄС, у деяких країнах до творів авторського права все ще 

висувається вимога «художньої майстерності», в той час як в США доктрина 

сепарації стає на заваді для отримання авторських прав на модні дизайни. 
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Оскільки зазвичай лише дизайни одягу класу «haute couture» може відповідати 

вищезазначеним вимогам, твори інших ланцюгів модної піраміди можуть 

залишитись поза межами охоплення. 

Водночас, оригінальність, як основна вимога до набуття авторських 

права, є досить низьким порогом для досягнення мети охорони. Цей факт може 

спричинити певні ризики для правоволодільців у вигляді створення дуже 

схожих, проте оригінальних творів на ринку моди. Тоді як новизна, як 

критерій, найкраще підходить для сезонного та інноваційного характеру 

модного продукту. Критерій новизни вимагає, щоб новий продукт не був 

створено ідентичним або схожим на твір, який раніше був доступний для 

громадськості. Це дає змогу гарантувати стабільність інноваційних розробок 

модної індустрії, оскільки після закінчення строку розробки дизайнери 

повинні створювати нову продукцію. Дизайнерам-модельєрам потрібно 

отримати повну систему охорони, яка буде відповідати всім особливостям, що 

існують у цій сфері через сезонні зміни та функціональні характеристики 

виробів модної індустрії. Вони просто повинні мати можливість охороняти 

свої твори, як і інші виконавці. З цієї причини використання 

незареєстрованного промислового зразка для охорони модного дизайну можна 

розглядати як один крок далі, ніж охорона таких виробів авторським правом. 

Таким чином, незареєстрований промисловий зразок може слугувати 

ідеальною формою охорони прав інтелектуальної власності у 

високошвидкісних сферах виробництва, таких як мода. Трирічний термін 

охорони може вважатися розумним періодом часу в галузі, де продукти 

можуть втратити свою цінність за відносно короткий проміжок часу. Можна 

зробити висновок, що для кращого функціонування ринку немає потреби в 

довгостроковому незареєстрованому захисті.  

Крім того, проблема контрафактної та піратської продукції в наші дні 

привертали велику увагу у всьому світі. Деякі автори навіть констатували, що 

незаконна імітація елементів моди, яким надана правова охорона, відіграє 

значну роль у пропаганді інновацій у цій сфері, але насправді це зовсім 
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навпаки, оскільки інвестиції в індустрію моди є досить значними і для 

інвестування цей сектор економіки повинен бути захищений для забезпечення 

певних гарантій як інвесторам, так і самим дизайнерам. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДИЗАЙНІВ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ МОДИ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС ТА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ОКРЕМИХ 

ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВ   
 

2.1. Правова охорона незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії 

моди в ЄС та країна-членах ЄС 
 

У ЄС протягом багатьох років приділяється увага формуванню 

законодавства з інтелектуальної власності шляхом прийняття відповідних 

директив та регламентів, що зумовлює у всіх державах-членах потужний 

процес гармонізації. Зокрема, нормативна база ЄС щодо охорони авторських 

прав та суміжних прав складається з 11 директив, які узгоджують основні 

норми щодо охорони прав суб’єктів авторського права та суміжних прав і 2 

регламентів, які окреслюють питання щодо становлення творів більш 

доступними для людей з певними вадами здоров’я (сліпі, особи з вадами зору 

та особи з обмеженими здібностями з сприйняття друкованої інформації) та 

щодо транскордонної портативності послуг онлайн-контенту на 

внутрішньому ринку ЄС.  

Поряд з цим, досить складно виділити спеціальні положення щодо 

охорони дизайнів в сфері індустрії моди за авторським правом в ЄС на 

регіональному рівні, адже більшість з них співпадають із міжнародно-

правовими нормами, покликаними регулювати відповідну сферу.  

Історично склалось, що охорона авторських прав не поширюється на 

об’єкти, форма яких обумовлена отриманням певного практичного результату, 

залишаючи їх охорону патентному праву [10]. Зокрема це стосується і 

дизайнів на об’єкти індустрії моди. Проте, Європейський суд справедливості, 

що є головним судовим органом ЄС і контролює рівномірне застосування та 

тлумачення права ЄС у всіх країнах-членах, у своєму рішенні по справі 

Brompton Bicycle, C-833/18 [80] заклав фундамент для охорони та 

забезпечення авторських прав на функціональні форми об’єктів в ЄС.  
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Піддаючи сумніву можливість надання охорони нормами авторського 

права об’єктів, форма яких зумовлена досягненням певного технічного 

результату, Господарський суд м. Льєжа звернувся до Європейського суду 

справедливості за роз’ясненням положень Директиви ЄС [2001/29] «Про 

гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві». Європейський суд справедливості виніс 

рішення по справі, в якому визначив, що охорона авторським правом, 

передбачена відповідною Директивою, має надаватись предметам, форма 

яких, принаймні частково, обумовлена отриманням технічного результату в 

тих випадках, коли цей предмет є оригінальним твором, який виник в 

результаті інтелектуального діяльності людини. При цьому через 

використання певної форми автор у оригінальний спосіб виражає свої творчі 

здібності, проявляє вільний та творчий вибір таким чином, щоб обрана ним 

форма предмету відображає його особистість [80]. 

Суд відзначив, що в цьому контексті потрібно оцінювати лише 

оригінальність відповідного об’єкту. При цьому, не є визначальним при оцінці 

факторів, які вплинули на вибір творця, дослідження наявності інших 

можливих форм, які можуть бути використані для досягнення ідентичного 

технічного результату. Не дивлячись на те, що це дозволило б встановити чи 

існує взагалі можливість вибору. Аналогічно суд відзначив, що намір 

ймовірного порушника досягти ідентичного результату при створені свого 

об’єкту також не має відігравати значення для оцінки факторів вибору творцем 

саме такої форми предмету [80]. 

У такий спосіб Європейський суд справедливості відкрито наголосив на 

можливості поширення дії авторських прав на функціональні форми об’єктів, 

у разі дотримання ними критерію оригінальності. А вже саму оцінку того, чи 

є такий твір оригінальним твором, повинен здійснити національний суд, 

дослідивши усі обставини даної справи, що існували на етапі розробки 

відповідного об’єкту, незалежно від зовнішніх факторів та інших обставин, що 

виникли вже після його створення. Слід згадати, що саме поняття критерію 
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оригінальності раніше вже було надано Європейським судом справедливості 

у рішенні по справі Infopaq, яке вже було розглянуто в контексті минулого 

розділу. У цьому рішенні суд підкреслив, що «авторське право може 

застосовуватися лише до твору, який є оригінальним у тому сенсі, що він є 

власним інтелектуальним творінням автора» [124]. 

Отже, Європейським судом справедливості було застосовано новий 

підхід, який наразі характеризується створенням сприятливих умов для 

отримання охорони авторських прав на значну кількість оригінальних творів, 

що раніше були позбавлені такої можливості лише через їх утилітарну 

природу [10].  

Відповідно до вищенаведеного, за загальним правилом, дизайни у сфері 

індустрії моди можуть визнаватись об’єктами авторського права в усіх країнах 

ЄС, за умови дотримання необхідних критеріїв – оригінальності та 

матеріальної форми вираження.  

Звичайно існують певні виключення та аспекти, які було залишено на 

розсуд національного законодавства окремих країн ЄС. Обсяг, тема та мета 

даної роботи не дозволяють докладно освітити цей аспект у кожній країні ЄС, 

але в даному випадку важливим є наглядно продемонструвати основні 

тенденції, які існують у цій галузі. Тому  в подальшому буде надано загальну 

характеристику правового регулювання незареєстрованої охорони на модні 

вироби в таких провідних європейських країнах як Франція та Великобританія 

(незважаючи на те, що відповідно до Угоди про вихід Сполученого 

Королівства Великобританії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та 

Європейського Співтовариства з атомної енергії [148] з 1 січня 2021 року 

Великобританія вийшла зі складу ЄС, в рамках даного дослідження аналіз 

законодавства цієї країни в сфері охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни здійснюється саме в цьому розділі у зв’язку з тим, що 

фундаментальний розвиток відповідної сфери законодавства Великобританії 

відбувся за часи її членства в ЄС та характеризувався прийняттям 

Великобританією загальнообов’язкових положень щодо охорони прав 
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інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС).  

Головна перевага та особливість права ЄС в сфері охорони прав 

інтелектуальної власності, яка безпосередньо пов’язана з індустрією моди – це 

охорона незареєстрованого промислового зразка. Ця концепція є унікальною і 

через майже 20 років існування, вона довела свою необхідність та зручність 

для розвитку промисловості. 

Першим юридичним документом щодо охорони промислових зразків на 

рівні ЄС стала прийнята в жовтні 1998 року Директива ЄС про правову 

охорону промислових зразків (далі – Директива) [154]. Основною метою цієї 

Директиви визнається забезпечення гармонізації охорони зареєстрованих 

промислових зразків в усіх державах-членах ЄС. Даний документ визначає 

термін охорони прав інтелектуальної власності на промислові зразки, який 

складає 5 років з можливістю правоволодільця поновлювати свої права на 

зразок кожні п’ять років, тобто до 25 років у цілому [154]. 

Відповідно до визначення, передбаченого в ст. 1 Директиви, термін 

«промисловий зразок» повинен тлумачитися як «зовнішній вигляд цілого 

продукту або його частини, який є результатом певних особливостей, зокрема, 

ліній, контурів, кольорів, форми, фактури та / або матеріалів самого продукту 

та / або його орнамент» [154]. Щоб бути зареєстрованим як промисловий 

зразок, дизайн має відповідати такому критерію, як «новизна» та мати 

«індивідуальний характер» [154]. 

Через те, що національні органи влади кожної країни-члена ЄС можуть 

створювати свій власний шлях для адаптації свого законодавства до цілей, 

встановлених Директивою, на практиці іноді виникають деякі проблеми з 

тлумаченням та імплементацією визначень, концепцій чи принципів. Що 

стосується імплементації вищенаведеної Директиви, то було виявлено факт 

розбіжностей щодо визначення промислового зразка. Загалом, всіма країнами 

ЄС було перенесено визначення промислового зразка, надане в ст. 1(a) 

Директиви до свого національного законодавства однаково, без істотних змін. 

Водночас, в деяких з країн-членів було виявлено існування незначних 
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розбіжностей. Так, у Німеччині визначення отримало більш вузький та 

конкретний сенс через те, що до поняття було додано концепцію зовнішнього 

вигляду продукту «2D або 3D» [166].  Такі зміни було зроблено через існуючі 

раніше положення попереднього національного законодавство в цій сфері і на 

практиці їх існування не спричинило жодних труднощів у застосуванні 

відповідного визначення. В свою чергу, деякі непорозуміння щодо 

характеристики промислового зразка як зовнішнього вигляду об’єкта, у різних 

країнах зумовили складності у визначенні об’єктів які можуть визнаватись 

промисловими зразками. Зокрема, у деяких юрисдикціях формулювання 

«зовнішній вигляд товару» сприймається лише для характеристики 

візуального сприйняття дизайну у вузькому розуміння, тоді як в інших країнах 

відповідна категорія поширюється також на тактильні елементи об’єкту 

дизайну [158]. 

Взагалі можна зробити висновок, що Директива мала значний вплив на 

всі країни-члени і була досить успішною. Тим не менше, було зроблено 

висновок, що деякі проблеми з інтерпретацією та транспортуванням положень 

до національних законодавств окремих країн можуть неминуче призвести до 

втрат під час звичайної торгівлі в рамках ЄС [228]. З часом було вирішено, що 

охорона промислових зразків повинна регулюватися не тільки національними 

законодавчими актами, але також Регламентом ЄС, який забезпечуватиме 

цілком обов’язковий ефект в усіх державах-членах на рівні ЄС. Таким чином, 

через чотири роки після прийняття Директиви Європейська Рада ухвалила 

Регламент ЄС про промислові зразки Спільноти (далі-Регламент) [150]. 

Даний Регламент забезпечує охорону дизайнів не лише через процедуру 

реєстрації, але також встановлює охорону незареєстрованого промислового 

зразка. Таке двоступеневе регулювання надає певні переваги для модної 

індустрії внаслідок розширення способів охорони. Як зазначається в 

поясненнях до Регламенту через те, що «деякі з секторів економіки 

виробляють велику кількість дизайнів для продуктів, які часто мають 

короткий ринковий термін життя, то охорона, яка не несе тягар реєстраційних 
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формальностей, є перевагою, а тривалість охорони є менш важливою. З іншого 

боку, існують галузі промисловості, які оцінюють переваги реєстрації для 

більшої правової визначеності і які вимагають більш тривалого терміну 

охорони, який би відповідав передбачуваному ринковому життю такої 

продукції» [150]. Отже, вибір між двома видами промислових зразків повинен 

базуватися на ринковому житті продукту, необхідній тривалості терміну 

охорони та ринковій вартості продукту. Саме через це наявність двох форм 

охорони, однією з яких є незареєстрований промисловий зразок з 

короткостроковим терміном охорони, а інший – зареєстрований промисловий 

зразок з більш тривалим терміном дійсності прав, відповідає об’єктивним 

потребам ефективного розвитку різних секторів  економіки.  

Визначення промислового зразку було перенесено з Директиви до 

Регламенту без змін. Так само і термін охорони зареєстрованого промислового 

зразка залишився незмінним. Водночас, з огляду на термін охорони прав 

інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок, хоча 

дизайнерові і не потрібно вносити заявку для реєстрації його дизайну, але за 

встановленим правилом охорона дизайна не починається, якщо його не було 

оприлюднено. Цей принцип закріплений у ст. 7 [150] і ст. 11 [150] Регламенту, 

згідно з якими дизайн, який відповідає вимогам, викладеним у розділі 1, має 

охоронятись як незареєстрований промисловий зразок Співтовариства 

протягом трьох років з дати, коли такий дизайн став вперше доступним для 

громадськості в межах Співтовариства (European Economic Area, EEA). 

Для зрозуміння правильного трактування формулювання «вперше 

доступний для громадськості в межах Співтовариства», важливо звернути 

увагу на справу H.Gautzsch Großhandel [123], розглянуту Європейським судом 

справедливості. У своєму рішенні у справі суд дійшов висновку про те, що 

незареєстрований промисловий зразок може об’єктивно стати відомим під час 

звичайної діяльності в колах, що спеціалізуються у відповідному секторі, які 

діють в рамках ЄС, якщо зображення дизайну було розповсюджено серед 

торговців, які працюють у цьому секторі [123]. Що стосується поняття 
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«розкриття інформації» (disclosure), яке закріплене в статті 7 (1) Регламенту, 

то Європейський суд роз’яснив, що не обов’язково, щоб розголошення було 

здійснено в межах Європейського Союзу для того, щоб зробити проект 

доступним для громадськості [123]. 

Тобто, головною умовою доступності для громадськості є те, щоб 

незареєстрований промисловий зразок об’єктивно став відомим під час 

звичайного ведення бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі, 

які працюють в межах Співтовариства [150]. Крім того, питання про те, чи 

правильно було представлено дизайн на ринку, залишається на розсуд 

національних судів країн-членів ЄС. Проте, Європейський суд справедливості 

все ж надав зауваження з цього приводу, зробивши висновок про те, що 

незареєстрований промисловий зразок не стає відомим під час звичайної 

діяльності кіл, що спеціалізуються у відповідному секторі та працюють в 

рамках Європейського Союзу, навіть якщо такий незареєстрований 

промисловий зразок було розкрито третім особам без явних або неявних умов 

конфіденційності, або якщо від став доступним лише одному підприємству в 

цьому секторі або його було представлено лише в салони підприємства за 

межами Європейського Союзу [123]. 

Таким чином, охорона незареєстрованого промислового зразка 

починається з моменту оприлюднення дизайну та є значно простішою 

процедурою у порівнянні з процесом реєстрації, тому незареєстрований 

промисловий зразок є корисним вибором для дизайнерів, які не мають цілей 

або ресурсів для реєстрації всіх своїх дизайнів.  

Регламент встановлює загальний принцип, що дизайн не може бути 

захищений, як промисловий зразок, якщо він «суперечить державній політиці 

або прийнятим принципам моралі» [150]. 

Водночас, отримання автоматичних прав на промисловий зразок (як 

зареєстрований, так і незареєстрований) потребує  дотримання двох основних 

умов. Перша з них – критерій новизни [150]. Дизайн є новим, якщо ідентичний 

дизайн раніше не був доступний для громадськості. При цьому, відмінності не 
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можна вважати незначними, якщо вони відчутні, коли два промислові зразки 

розміщені поруч [138]. Для дослідження новизни промислового зразка мають 

використовуватись відомі попередні рівні техніки, які, в свою чергу, не 

обмежуються такими ж видами продукції. Такий висновок було зроблено 

Загальним судом у рішенні по справі Group Nivelles, в якому зазначив, що 

більш ранній дизайн, включений або застосований до виробу, який 

відрізняється від того, до якого відноситься пізніший дизайн, в принципі має 

значення для оцінки новизни [131]. 

Друга умова – індивідуальний характер [131] – є більш суб’єктивною, 

ніж новизна. Відповідно до цього твердження основний акцент в аналізі 

індивідуального характеру дизайну полягає в загальному враженні, яке дизайн 

створює на інформованого користувача. Визначення інформованого 

користувача було надано Європейським судом справедливості в рішенні по 

справі PepsiCo [109]. Так, інформованим споживачем слід вважати споживача 

не середньої уваги, а того, який характеризується особливою 

спостережливістю завдяки особистому досвіду, або широкім знанням у 

даному секторі. Такий споживач, не будучи дизайнером або технічним 

експертом, знає різні промислові зразки, що існують у відповідному секторі, і 

володіє певним ступенем знань щодо особливостей, які ці промислові зразки, 

як правило, включають, і, як результат його інтерес до відповідних продуктів, 

виявляє відносно високий ступінь уваги, коли він їх використовує. 

В свою чергу, визначення інформованого споживача в сфері індустрії 

моди було надано та проаналізовано у рішенні по справі Karen Millen [134], 

яку було розглянуто комерційним судом міста Дубліна, Ірландія. 

Так, компанія Karen Millen Ltd подала позов до комерційного суду 

Дубліну проти ірландського мультибрендового магазину Dunnes Stores. Karen 

Millen Ltd стверджували, що магазини Dunnes безпосередньо скопіювали три 

незареєстровані промислові зразки на дизайни жіночого одягу, які були 

важливими проектами виробництва позивача. Суд задовольнив позов, 

дійшовши висновку, що дизайни Karen Millen Ltd можна кваліфікувати як 



 102 

нові, оскільки ідентичні дизайні не було представлено на ринку моди. Питання 

про наявність індивідуального характеру дизайну було оцінено через загальне 

враження, яке він створив на інформованого користувача. Суд у своєму 

рішенні визначив інформованого користувача, як «жінку з почуттям моди, яка 

добре знайома з дизайном жіночих топів та сорочок, які раніше були 

представлені громадськості, яка оповіщена про дизайн та базові уявлення про 

будь-які функціональні або технічні обмеження щодо дизайнів для жіночих 

топів та сорочки» [134]. Таким чином, інформованим користувачем у даній 

справі було зроблено висновок, що дизайни Karen Millen Ltd відрізнялися від 

тих, що існували на ринку. 

Karen Millen Ltd мала докази чинних прав на незареєстровані промислові 

зразки та застосувала їх проти правопорушника, внаслідок чого Dunnes Stores 

мали припинити виробництво цих виробів та виплатити позивачеві певну 

компенсацію  

Dunnes Stores подали апеляцію до Верховному суду з посиланням на те, 

що предмети одягу, вироблені Karen Millen Ltd, не відповідають основним 

вимогам захисту щодо незареєстрованих промислових зразків. Цікаво, що 

Dunnes ніколи не заперечували той факт, що ними були скопійовані саме 

дизайни Karen Millen Ltd, замість цього вони завжди клопотали про 

недійсність незареєстрованих прав, на які спиралась Karen Millen Ltd. 

Беручи до уваги всі обставини справи Верховний суд призупинив 

розгляд і направив справу до Європейського суду з наступними питаннями:  

1) чи потрібно аналізувати питання індивідуального характеру дизайну, 

яке основане на загальному враженні, яке воно справляє на інформованого 

користувача, через порівняння його з будь-яким індивідуальним дизайном, 

раніше представленим публіці, або з будь-якою комбінацією вже відомих 

характерних ознак більш ніж одного такого раннього дизайну?;  

2) чи несе правоволоділець тягар доказування щодо того, чи має його 

дизайн індивідуальний характер? [134]. 

У відповіді на перше питання Європейський суд справедливості 
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зазначив, що «для того, щоб дизайн розглядався як такий, що носить 

індивідуальний характер, загальне враження, що він справляє на 

інформованого користувача, повинно відрізнятися від враження, яке він 

справляє на такого користувача не комбінацією характеристик, які взяті 

окремо  від ряду попередніх промислових зразків, але одним або більш ранніх 

промислових зразків, взятих окремо». Завдяки цьому ми можемо зробити 

висновок, що кожен незареєстрований промисловий зразок повинен 

розглядатися незалежно один від одного, без порівняння різних деталей, але з 

врахуванням дизайну загалом. 

Що стосується другого питання, то Європейський суд справедливості 

зробив посилання на статтю 85 Регламенту [150], яка встановлює презумпцію 

дійсності незареєстрованого дизайну. Як зазначається у статті 985(2) 

Регламенту, незареєстрований промисловий зразок є дійсним, якщо його 

правоволодільцем буде доведено, що все необхідні вимоги охороноздатності 

досягнуто. Таким чином, суд постановив, що, по-перше, правоволоділець 

повинен довести, що його продукт відповідає всім необхідним критеріям щодо 

незареєстрованого промислового зразка. По-друге, суд зазначив, що «суб’єкту 

прав на незареєстрований промисловий зразок не потрібно доводити, що його 

праця має індивідуальний характер за змістом ст. 6 Регламенту, але потрібно 

лише вказати, що саме представляє собою індивідуальний характер цього 

дизайну, тобто, вказати на те, що, на його думку, є елементом або елементами 

дизайну, які саме надають йому індивідуальний характер» [134]. 

Беручи до уваги таке рішення Європейського суду Верховний суд 

відхилив скаргу Dunnes. В даний час цей спір залишається основним 

прикладом судової справи в галузі промисловості у сфері моди, предметом 

якої був незареєстрований промисловий зразок та яку було передано до 

Європейського суду. 

Популярність незареєстрованої охорони дизайнів і кількість судових 

справ, предметом у яких виступали незареєстровані промислові зразки, 

протягом останніх років значно збільшилися.  
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Так, славнозвісний будинок моди Jimmy Choo у 2008 році подав позов 

проти компанії «Towerstone» та вирішив при цьому покластися на охорону 

дизайнів через незареєстрований промисловий зразок, стверджуючи, що 

останні порушили зареєстровані та незареєстровані права на дизайн сумки 

«Рамона», яку випускає компанія Jimmy Choo [133]. У цьому випадку суд 

аналізував загальне враження, яке обидві із сумок окремо призвели на 

інформованого користувача. Оскільки схожість двох сумок була очевидною 

для інформованого користувача, а загальне враження, отримане від двох 

предметів, було однаковим, то судом було зроблено висновок, що 

відповідачем було просто скопійовано дизайн відомої сумки Jimmy Choo. 

Ще одним прикладом вдалої реалізації прав на незареєстрований 

промисловий зразок стала справа G-Star Raw CV та Rhodi Ltd, яку було 

вирішено Верховним судом Великобританії [129].  Предметом даної справи 

стало порушення прав на незареєстрований промисловий зразок джинсів 

«ARC Pant», права на який, як стверджували G-Star, належить ним. Позивач 

стверджував, що дизайн було скопійовано брендом Voi. З самого початку G-

Star Raw надавали докази у вигляді свідчень робітників підприємства, ескізів 

та зразків процесу створення джинсів, тоді як відповідачем не було 

представлено жодних документів в підтвердження того, яким чином їхній 

дизайн було втілено в життя. G-Star також змогли переконати суд в тому, що 

в обох дизайнах існує очевидна схожість, і саме це є наслідком копіювання Voi 

незареєстрованого промислового зразка, суб’єктом прав на який є G-Star Raw. 

Цей випадок показав важливість наявності доказів творчого процесу для 

майбутнього підтвердження наявності незареєстрованого промислового 

зразка у випадку копіювання. 

Слід зазначити, що для встановлення індивідуального характеру має 

значення також ступінь свободи розробника при створені промислового зразка 

[150]. Так, промисловий зразок, особливість появи якого обумовлена 

виключно його технічною функцією, не може отримати охорону [150]. Дану 

презумпцію було продубльовано в 2010 році, а саме у рішенні Європейського 
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Суду по справі Bezpečnostní softwarová asociace, де зазначалося, що «дизайн не 

має достатнього рівня індивідуального характеру, коли його характеристики 

визначені технічною функцією виробу» [121].  

Регламент виключає дизайни, які мають особливості зовнішнього 

вигляду виробу, які повинні обов’язково відтворюватися в їх точній формі і 

розмірах для того, щоб продукт, невід’ємною частиною якого є дизайн або до 

якого він застосовується, міг механічно поєднуватися або замінюватися іншим 

продуктом таким чином, щоб даний інший продукт міг виконувати свою 

функцію [150]. 

У Рішенні Загального суду по справі Kwang Yang Motor, T-11/08 суд 

дослідив зв’язок індивідуального характеру із ступенем свободи дизайнера, 

зазначивши, що обмеження, продиктовані технічними або регулятивними 

обмеженнями, можуть призвести до стандартизації деяких особливостей 

виробів, які є промисловими зразками. Таким чином, ступінь відмінностей, які 

повинні демонструвати конструкції, щоб справити інше враження на 

поінформованого споживача, пропорційний ступеню свободи дизайнера: 

невеликі відмінності можуть не створювати різного загального враження, 

якщо ступінь свободи високий, але можуть бути достатніми, коли ступінь 

свободи дизайнера є обмеженим [137]. Таким чином, чим більша свобода 

дизайнера при розробці дизайну промислового зразка, тим більша ймовірність 

того, що незначних відмінностей між відповідними промисловими зразками 

буде недостатньо, щоб справити інше загальне враження на поінформованого 

споживача. І навпаки, чим більше обмежується свобода дизайнера у розробці 

оскаржуваного дизайну, тим вірогідніше, що незначні відмінності між 

спірними проектами будуть достатніми для створення іншого загального 

враження на поінформованого споживача. Отже, якщо дизайнер користується 

високим ступенем свободи при розробці дизайну, це підкріплює висновок, що 

промислові зразки, які не мають суттєвих відмінностей, справляють однакове 

загальне враження на поінформованого споживача. 
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Підсумовуючи, необхідно виділити методологію оцінки 

індивідуального характеру промислових зразків, яку було розроблено 

Загальним судом у рішенні по справі Danuta Budziewska, яка полягає у 

застосування таких послідовних дій, як: 

1) ідентифікація сектору товарів, до якого відноситься промисловий 

зразок; 

2) визначення інформованого споживача;  

3) визначення рівня свободи автора під час розробки промислового 

зразка; 

4)  порівняння попередніх та фактичних промислових зразків, 

беручи до уваги сектор товарів, рівень свободи автора та загальне враження 

яке справляє відповідний промисловий зразок на поінформованого споживача 

[139]. 

Ці вимоги є однаковими для зареєстрованих та незареєстрованих 

промислових зразків. 

Взагалі, можна зробити висновок, що основна функція 

незареєстрованого промислового зразка практично така ж, як функція 

зареєстрованого. Головна мета надання охорони полягає у представленні 

дизайнеру належних йому прав інтелектуальної власності незалежно від того, 

зареєстровані вони чи ні. При цьому, відмінною особливістю 

незареєстрованого промислового зразка є те, що такий дизайн може бути 

захищено тільки від навмисного копіювання, тобто дизайнер може захистити 

свої права лише якщо його дизайн був скопійований [150]. У той самий час 

захист зареєстрованого промислового зразку може бути обумовлений як актом 

копіювання, так і через таке його використання, яке не є результатом 

копіювання [150]. Суттєві розбіжності в правозастосуванні приписів 

законодавства щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності 

митними органами відносно зареєстрованого та незареєстрованого 

промислового зразка також вказують на додаткові відмінності, які існують між 

цими двома правовими концепціями. Так, відповідно до Регламенту ЄС щодо 
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митних дій проти товарів, які підозрюються у порушенні певних прав 

інтелектуальної власності, та заходів, які слід вжити проти товарів, які, як було 

встановлено, порушили такі права дії митних органів поширюються на 

випадки, коли товари підозрюються у порушенні права інтелектуальної 

власності, зокрема якщо у заяві на митну дію подаються піратські товари, які 

є або містять копії, зроблені без згоди правоволодільця авторських або 

суміжних права чи права на дизайн, незалежно від того, чи зареєстровано це у 

національному законодавстві [149]. Таким чином, положення відповідного 

нормативно-правового акту прямо визначають можливість захисту прав 

інтелектуальної власності на незареєстрований промисловий зразок митними 

органами. Проте, у своїх роботах Д. Стоун визнає можливість подання 

відомостей щодо зареєстрованого промислового зразка до митних органів на 

загальноєвропейському рівні шляхом їх внесення до митного реєстру як 

безперечну перевагу зареєстрованого промислового зразка над 

незареєстрованим [214]. При цьому, в ході аналізу даного питання стає 

зрозумілим, що на практиці така можливість не застосовується по відношенню 

до незареєстрованих промислових зразків. 

Досить важливим при вивчені промислових зразків в ЄС постає питання 

щодо можливості охорони одного об’єкту одразу кількома видами правової 

охорони. Так, в ЄС досі існують дебати щодо принципу «кумулятивної 

охорони», який закріплено в ст. 96 Регламенту [150]. Ця концепція надає 

можливість кумуляції прав на зареєстрований промисловий зразок з правами 

на незареєстрований промисловий зразок, товарними знаками та іншими 

відмітними знаками, патентами і авторським правом, громадянською 

відповідальністю або недобросовісною конкуренцією, як на національному 

так і на регіональному рівні у відповідних випадках. У той же час положення 

відповідної статті покладають зобов’язання на країни ЄС щодо акумуляції 

авторського права з правами на дизайн, якщо твір відповідає умовам двох 

видів правової охорони [150]. Проблеми виникають в країнах, в законодавстві 

яких дана концепція не існувала до прийняття Регламенту, і, таким чином, 
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вони намагалися відхилити це положення.  

Але кінець дебатам щодо можливості кумулятивної охорони було 

покладено після ухвалення рішення по справі Flos [119], яка була вирішена 

Європейський судом. Суд виніс рішення, відповідно до якого вимогу до 

кумуляції слід тлумачити в тому сенсі, у якому національний закон не може 

відмовитися від надання охорони авторських прав на промисловий зразок, 

який, навіть якщо увійшов в суспільне надбання, має право на таку охорону. 

Це означає, що власник дизайну може посилатися на його охорону як 

промислового зразка (зареєстрованого або незареєстрованого) і авторське 

право окремо або разом, поки вимоги охороноздатності будуть дотримані [6]. 

Наслідки цього рішення у поєднанні з вже зазначеною раніше справою 

Infopaq полягають в тому, що, як це зафіксовано в ст. 96 Регламенту [150], 

дизайн повинен бути захищений авторським правом та промисловим зразком 

за умови, за яких дані види правової охорони надаються, включаючи 

необхідний рівень оригінальності, який визначається кожною країною-членом 

ЄС окремо. Той факт, що вимога оригінальності повинна бути визначена 

кожною державою-членом ЄС окремо у своєму національному законодавстві, 

здається, суперечить рішенню, прийнятому Європейським судом по справі 

Infopaq, яке закріпило визначення критерія оригінальності. Проте, оскільки 

рішення Європейського суду є обов’язковими для всіх країн-членів ЄС, то 

можна стверджувати, що вимога оригінальності не встановлюється 

національним законодавством, оскільки вона вже є узгодженою в справі 

Infopaq. 

Для того, щоб надати загальну характеристику можливості охорони 

дизайнів в сфері індустрії моди авторським правом та незареєстрованим, 

доцільним вважаємо вивчення цього питання на рівні національного 

законодавства в окремих країнах-членах ЄС, зокрема у таких двох 

юрисдикціях як Франція та Великобританія. 

Основоположна концепція системи функціонування моди як бізнес- 

сфери, була представлена у Франції в кінці минулого століття. Там же була 
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створена «Федерація високої моди» («La Federation de la Haute Couture et de la 

Mode»), яка оголосила своєю метою «об’єднання професіоналів модного світу, 

сприяння створенню зв’язків між організаціями, які діють в модній сфері, 

проведення різних заходів з підготовки молодих талантів для подальшої 

роботи в цій сфері» [183]. 

Схожа комісія також пізніше була створена в Італії. Цей факт є 

свідченням високого рівня впливу французької моделі функціонування модної 

індустрії на інші країни. Camera Nazionale della Moda Italiana (Національна 

палата італійської моди) є некомерційною асоціацією, яка дисциплінує, 

координує та сприяє розвитку італійської моди. Дана комісія складається з 

експертів, дизайнерів, юристів, маркетологів та підприємців. Тим не менш, ця 

асоціація пішла далі, ніж французька комісія, оскільки вона може висловити 

свою думку щодо суперечливих питань у спорах модної індустрії, і часто 

дизайнери звертаються до неї, щоб вирішувати конфлікти без звернення до 

суду [108]. 

Також, правове забезпечення для охорони авторських прав модельєрів у 

Франції є прикладом для багатьох країн.  

Так, книга I Кодексу інтелектуальної власності 1992 року надає 

невичерпний перелік творів, яким може бути надана охорона авторським 

правом [144]. Модні предмети, які включено до переліку, зазначено у пункті 

14 ст. 112-2 Кодексу інтелектуальної власності [144]. Важливо зазначити, що 

предмети модної індустрії також знайшли своє відображення у цьому списку. 

Так, до модної продукції кодекс відносить такі продукти: одяг, хутряні вироби, 

нижню білизну, вишивку, взуття, рукавички, вироби зі шкіри, тканини, що 

володіють принципово новими властивостями чи виготовляються спеціально 

для виробів від кутюр, виробів шевських майстерень і фабрик м’яких меблів. 

Що стосується охорони промислових зразків, то як  зазначається у ст. L. 

511-2 та L.511-3, основними вимогами до промислових зразків, як і в усіх 

країнах-членах ЄС, є індивідуальність [144] та новизна [144]. Однак у Франції 

індивідуальний характер зразка не перекладається як «caractere individel», але 
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як «caractere propre», що означає власний характер. Також поняття 

«інформований користувач» замінено поняттям «інформований спостерігач». 

На практиці такі відмінності не завдають складнощів, а лише свідчать про 

більш глибокий сенс, який французьке законодавство надає критеріям для 

охорони промислових зразків.  

Французьке право використовує теорію «множинності форм». Дана 

теорія є тотожною до принципу «кумулятивної охорони», який закріплено у 

Регламенті ЄС. Однак, Франція є однією із небагатьох країн ЄС, у який 

існувала можливість надання охорони одному об’єкту за кількома доктринами 

права інтелектуальної власності ще до прийняття Регламенту. Ця теорія може 

бути застосована до авторського права і права на промислові зразки. Вона 

полягає у тому, що у випадках, коли у автора є можливість самостійно 

вибирати форму твору, охорона авторських прав постає можливим варіантом. 

Тут основну увагу слід звернути до функціональної мети, а не до 

утилітарного результату. Форма повинна бути достатньо імпровізованою для 

того, щоб показати особистість автора і тим самим бути захищеною 

авторським правом або як промисловий зразок. Точніше, дана теорія прагне 

визначити, чи може технічна функція бути досягнута будь-яким іншим 

способом. Тому дизайнер повинен мати дві або більше можливостей щодо 

конфігурації дизайну, щоб обидві доктрини інтелектуальної власності могли 

застосовуватися. 

Іншою важливою особливістю французького авторського права є теорія 

«єдності мистецтва». Згідно з цією теорією різниці між мистецтвом та 

промисловістю не існує. Мистецтво присвячене єдності у його 

найрізноманітніших проявах, воно не може бути визначено ні красою, ані 

навіть естетичним почуттям, яке воно має тенденцію викликати [152]. Ця 

теорія поширює можливість надання охорони авторських прав на всі творіння 

форми, навіть на самі скромні. Основна ідея теорії «єдності мистецтва» 

полягає в тому, що неможливо забезпечити адекватне розділення між 

«основним мистецтвом» та «меншим мистецтвом». Таким чином, всі доктрини 
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інтелектуальної власності, які можуть надати об’єктивну охорону формам, 

повинні бути використані [163]. Вважається, що такий підхід дозволяє 

вирішувати випадки, коли питання щодо можливості охорони форми має 

граничний характер. 

Таким чином, Франція є однією з небагатьох країн ЄС, яка 

використовувала принцип кумулятивної охорони ще задовго до гармонізації 

цього правила Директивою та Регламентом. Корисно мати обидві доктрини, 

особливо в таких короткотривалих галузях, як мода. Оскільки способи 

охорони відрізняються, зазвичай санкції також можуть різнитися. У світлі 

вищенаведеного Франція може розглядатися як одна з найкращих про-

активних систем в Європі для охорони дизайнів в сфері індустрії моди. Крім 

того, як було зазначено раніше, після справи YSL проти Ralph Laurent, Франція 

встановила хороший приклад захисту дизайнів в сфері індустрії моди, якого 

сьогодні дотримуються в усіх країнах ЄС. 

В свою чергу, іншою країною, яка займає одну з лідируючих позицій в 

сфері розвитку модного бізнесу визнається Великобританія. Незважаючи на 

те, що на початку 2021 року дана країна вийшла зі складу Співтовариства, 

правова система Великобританії розглядається саме в цьому підрозділі через 

її значний рівень гармонізації до законодавства ЄС, який відбувся за часів її 

членства та визначальну роль законодавства Великобританії у становлені 

незареєстрованого промислового зразка як окремого режиму охорони прав, 

основні положення щодо якого було перейнято ЄС до своєї правової системи.   

Акт про авторські права, дизайні та патенті 1988 року (Copyright, Designs 

and Patents Act 1988) [224] закріплює основні положення авторського права і 

так само в ньому прописані основні вимоги щодо дотримання та надання 

патентів і ліцензій. У ньому знаходять своє відображення умови охорони як 

для зареєстрованих промислових зразків, так і для незареєстрованих 

промислових зразків.  

Цікава особливість законодавства Великобританії полягає в тому, що на 

відміну від інших країн ЄС протягом багатьох років Великобританія 
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використовувала вимогу щодо категоризації всіх творів, яким може 

надаватись охорона авторських прав. Ця концепція вимагає, що для отримання 

охорони авторських прав твори повинні відповідати однієї з 8 категорій, 

зазначених у законі [224]. Ці категорії – літературні, драматичні, музичні та 

художні твори, звукозапису, фільми, передачі та друкарські пристрої 

опублікованих видань. Дана концепція передбачала обмежений перелік 

предметів, які можуть бути захищені. Отже, до останнього часу у 

Великобританії було важко отримати  охорону авторських прав на модні 

дизайни. Однак, після таких важливих рішень Європейського суду як Infopaq 

[124], BSA [126], Fapl [122],Painer [125] та Football Dataco [79], було зроблено 

висновок про те, що вимога щодо категоризації в даний час не відповідає 

нормам законодавства ЄС.  

Яскравим прикладом може служити справа, у якій Верховний суд 

Великобританії вирішив, що шолом Штурмовика з фільму «Зоряни війни» 

[184] не є художньою роботою лише через те, що він не підпадає під категорію, 

зазначену в розділі 4(1) [224]. 

Також, у Великобританії існує судовий прецедент, який вирішив 

проблему щодо можливості охорони макіяжу [135]. Суд зауважив, що макіяж 

не може бути захищений авторським правом через його короткочасне 

існування. Для того, щоб класифікувати такий об’єкт як художний твір, він 

повинен бути зафіксований на поверхні, але оскільки макіяж має властивість 

зникати після того, як людина знімає його водою або іншою рідиною, його не 

можна розглядати як картину. Рішення у наведених справах були піддані 

різкій критиці, а для найкращого вирішення проблеми категоризації було 

запропоновано запровадити відкритий перелік творів, яким може бути надано 

охорону авторським правом. Саме така пропозиція розглядалась багатьма 

науковцями Великобританії, однак через вихід Великобританії з ЄС майбутнє 

щодо змін умови категоризації постає дуже неясним. 

Раніше у Великобританії всі види одягу були виключені із списку творів, 

які мали змогу отримати охорону авторським правом. При цьому, існувала 
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можливість охорони творів високої моди (haute couture), оскільки їх можна 

було класифікувати як твори художнього майстерності. Визначення даного 

критерію раніше вже було розглянуто на прикладі справ Hensher v. Restawile 

[111] та Merlet v. Mother [112]. Основними вимогами до таких творів є 

оригінальність та художня цінність.  

Саме через таку неоднорідність із застосування критеріїв авторського 

права до творів художньо-конструкторської діяльності, Європейський суд 

справедливості у 2019 році поставив крапку в визначенні критеріїв, 

досягнення яких є необхідним для отримання авторських прав, у рішенні по 

справі Cofemel, C-683/17 [180]. Так, у своєму рішенні суд наголосив на тому, 

що єдиними вимогами, які висуваються до творів авторського права є 

оригінальність та матеріальна форма вираження. Суд також додав, що вимога 

національного законодавства окремих країн щодо художнього або 

естетичного характеру дизайнів суперечить положенням законодавства ЄС та 

має бути залишена у минулому. Наразі невідомо чи вплине відповідне рішення 

на законодавство Великобританії через вихід країни із складу ЄС. 

Проте, оскільки чинні умови, встановлені законодавством цієї країни, 

залишались важкодоступними для модних виробів із коротким ринковим 

життям, секціями 213-264 Закону про авторські права, дизайни та патенті 1988 

року, було вперше введено незареєстрований промисловий зразок як спосіб 

охорони для функціональних виробів. Основна відмінність незареєстрованого 

промислового зразка Великобританії від незареєстрованого промислового 

зразка ЄС полягає в терміні охорони, який є більш тривалим, оскільки він 

забезпечує охорону на 10 років, починаючи з дати, коли його вперше було 

введено на ринок [224]. Існує можливість збігу прав на незареєстрований 

промисловий зразок та авторських прав, але на етапі порушення, авторські 

права, зазвичай, переважають [224]. 

Таким чином, виходячи із вищенаведеного аналізу можна дійти 

обґрунтованого висновку, що незареєстрований промисловий зразок є одним 

з корисних способів забезпечення охорони прав інтелектуальної власності в 
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сфері індустрії моди, саме тому впровадження відповідних норм у 

законодавство України є позитивним кроком для підвищення ефективності 

охорони об’єктів дизайну. Разом з цим, для найбільш ефективного 

впровадження на практиці цих норм, необхідно ознайомитися з досвідом 

інших країн та проаналізувати переваги та недоліки охорони незареєстрованих 

об’єктів дизайну. 
 

 

2.2. Правова охорона незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди в 
США 

 

В той час, як законодавство ЄС забезпечує довготривалу охорону 

авторських прав на дизайни в індустрії моди, а також надає можливість 

трирічної охорони незареєстрованих промислових зразків, США залишається 

однією з небагатьох розвинутих країн, що обмежує  охорону незареєстрованих 

модних конструкцій у своїй практиці.  

Перед усім, слід зазначити, що законодавство США з інтелектуальної 

власності не передбачає ані конкретного, ані всебічного способу охорони 

дизайнів в сфері індустрії моди. І хоча в теорії дизайнери можуть звернутись 

до таких існуючих інститутів інтелектуальної власності як авторське право, 

патентне право та засоби індивідуалізації (торговельні марки) для охорони 

власних результатів інтелектуальної діяльності, на практиці виникають 

складнощі у застосуванні зазначених способів охорони до об’єктів індустрії 

моди через положення, що містяться у  чинному законодавстві США. 

Зупинимося докладніше на питанні можливості охорони дизайнів в 

індустрії моди в США авторським правом (як одним з основних режимів 

охорони прав, який не передбачає обов’язкової реєстрації прав). Відносини в 

сфері авторського права в США регулюються Законом про авторське право 

1976 року, кодифікованим у розділі 17 Кодексу США [222]. Закон передбачає 

охорону оригінальних творів, зафіксованих на матеріальному носії [222]. 

Зокрема, секція 101 закону прямо визначає, що твір вважається закріпленим 



 115 

на матеріальному носії, якщо його втілення в копії чи фонозаписі, автором чи 

під керівництвом автора, є достатньо постійним або стабільним для того, щоб 

дозволити його сприймати, відтворювати чи іншим чином повідомляти про 

період, що перевищує перехідну тривалість [222]. В той час як відповідне 

тлумачення твору міститься безпосередньо в законі, концепцію критерію 

оригінальності творів авторського права було роз’яснено Верховним судом 

США у справі Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co [114]. 

Тоді суд дійшов висновку, що для того, щоб твір був оригінальним, 

автор повинен «... визначити, які факти включати, в якому порядку їх 

розмістити та як організувати зібрані дані, щоб вони могли ефективно 

використовуватися читачами. Вибір щодо селекції та розташування, якщо 

вони зроблені незалежно компілятором і мають мінімальний ступінь 

творчості, є достатньо оригінальними для того, щоб Конгрес надав охорону 

таким компіляціям авторським правом» [114]. Отже, виходячи із відповідного 

визначення, наданого судом, можна стверджувати, що критерій 

оригінальності, що висувається до творів авторського права в США є досить 

легким для досягнення, так само як і в ЄС. 

Наряду з цим, чинна редакція закону містить невичерпний перелік 

творів авторського права, який складається з таких категорій: літературні 

твори; музичні твори, включаючи будь-які супровідні слова; драматичні 

твори, включаючи будь-яку супровідну музику; пантоміми та хореографічні 

твори; живописні, графічні та скульптурні твори; кінофільми та інші 

аудіовізуальні твори; звукозаписи; архітектурні твори [222].  

Тим часом, відомо, що до прийняття відповідної останньої редакції 

закону в 1976 р., законопроект містив пункт, у якому окремо передбачалась 

можливість охорони авторських прав на декоративні дизайни. Проте, цей 

пункт так і не набув чинності, адже його було відхилено і вилучено з 

законопроекту в останню мить [209]. 

У результаті, в США склалась ситуація, що хоча Закон про авторське 

право і надає охорону «живописним, графічним та скульптурним творам», при 
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цьому прямо зазначаючи, що дизайн «корисних об’єктів» («useful articles») 

вважатиметься живописним, графічним або скульптурним твором лише тоді, і 

лише в тій мірі, в якій такий дизайн включає живописні, графічні чи 

скульптурні особливості, які можна ідентифікувати окремо від інших і які 

здатні існувати незалежно від утилітарних аспектів продукту [222]. Разом з 

тим, законодавство визначає корисний об’єкт як такий, що має внутрішню 

утилітарну функцію, яка полягає не лише в тому, щоб зобразити зовнішній 

вигляд предмету чи передати інформацію щодо нього. Предмет, який зазвичай 

має корисні властивості, слід вважати «корисним об’єктом» [222]. 

Таким чином, дана доктрина встановила певний тест, за допомогою 

якого «корисний об’єкт», тобто дизайн, функцію якого не можна відокремити 

від його початкових елементів, не може бути захищений авторським правом. 

У прецедентному праві США відповідна концепція широко застосовується 

судами як «доктрина сепарації» («separability doctrine»), сутність якої полягає 

у звуженні обсягу творів, яким може бути надана охорона авторським правом.

  Так, зіставлення доктрини сепарації до дизайну одягу засвідчує, що 

можливість проходження тесту відповідно до законодавства США існує, 

наприклад, у виробів текстилю, принтів, пряжок ременів або аксесуарів. Такий 

стан речей можна обґрунтувати тим, що тканинні принти та текстильні 

дизайни можуть розглядатися як, свого роду, окремий вид картин, і, таким 

чином, їх художні властивості можуть бути відокремлені від утилітарного 

характеру одягу [208]. У той же час, через застосування доктрини сепарації, в 

США досить складно отримати авторські права на дизайн сукні, спідниці або 

іншого одягу. Основна аргументація полягає в тому, що модні продукти не 

можуть розглядатися як оригінальні авторські твори, оскільки їх основна мета 

полягає в покритті людського тіла [181]. Ось чому, у більшості випадків 

модний дизайн не проходить тест за доктриною сепарації, оскільки творче 

вираження таких творів зовні поєднується з їх практичною користю [105]. Як 

в свою чергу, було зазначено судом у рішенні по справі  

Galiano v. Harrah’s Operating Co., предметом якого став спір щодо 
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можливості охорони уніформи працівників казино авторським правом: 

«художні та утилітарні елементи одягу є концептуально неподільні і, отже, не 

підпадають під дію авторського права». Таким чином, суд дійшов до висновку, 

що одяг не може розглядатись як твір авторського права, адже його естетична 

цінність не може бути концептуально відокремлена від його утилітарної 

функції, а саме необхідності носити його, щоб виконувати умови своєї роботи 

[130].  

Досліджуючи доктрину сепарації, необхідно відмітити, що в судовій 

практиці США наразі склалось два основні тести для перевірки можливості 

отримання авторських прав  – фізична сепарація та концептуальна сепарація.  

Перший – фізична сепарація – за своєю суттю є простим підходом. За 

даним тестом передбачається, що у випадку, якщо художні елементи можуть 

бути фізично відокремлені від корисних властивостей твору, має місце 

виникнення авторських прав [182]. Найбільш яскравим прикладом фізичного 

тесту є справа Mazer v. Stein [113]. Предметом даної справи стало питання 

можливості виникнення авторських прав на дизайн лампи, що відтворює 

форму жіночого тіла. У своєму рішенні Верховний Суд США постановив, що, 

оскільки фігура тіла може бути вилучена з дизайну лампочки, та після цього 

вона ніяким чином не втрачає свою художню цінність, вона, безумовно, може 

розглядатись як така, що може бути фізично відокремлювана [113]. Крім того, 

суд постановив, що твори мистецтва, як і раніше можуть охоронятися 

авторським правом, якщо вони втілені в корисні об’єкти, але лише їх естетична 

форма може бути захищена авторським правом, а не їхні механічні або 

утилітарні аспекти [113]. 

Другий підхід – концептуальна сепарація – є більш жорстким та 

передбачає, з’ясування того, чи можна концептуально відокремити відмінні 

риси продукту від його утилітарної функції. Запропонований тест повинен 

бути здійснений у 3 кроки, щоб забезпечити більшу простоту для вирішення 

даного питання. Такими кроками є: 1) вивчення об’єктивних ознак 

громадського сприйняття; 2) визначення використання твору, відокремленої 
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від функції; 3) очікування інформації про ринкову цінність продукту [207]. 

Одним з перших випадків, коли було застосовано тест концептуальної 

сепарації, стала справа Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc [117]. 

Предметом спору по даній справі постало питання щодо того, чи можливо 

визначити, що два дизайни пряжок ременів, які були виготовлені з 

дорогоцінних металів, можуть бути відокремлені, згідно вимог Закону про 

авторське право і, таким чином, можуть бути захищені від копіювання. Як 

виявилось, дизайнер зареєстрував пряжки в Бюро авторських прав як 

«ювелірні вироби», але в сертифікаті, наданому відомством, пряжки 

згадувались як «оригінальна скульптура та дизайн» [117]. Беручи до уваги той 

факт, що пряжки було використано користувачами не лише для оздоблення 

талії, а й крім талії вони носились і на інших частинах тіла, то суд вирішив, що 

первинний орнаментальний аспект пряжок може бути концептуально 

відокремлений від їх допоміжної утилітарної функції, і, таким чином, дві 

декоративні пряжки можуть бути захищені авторським правом [117]. 

 Ще одним яскравим прикладом застосування доктрини концептуальної 

сепарації є справа Whimsicality, Inc. v. Case Case Costume Co, Inc. [118]. 

Аналізуючи дану справу, можна виявити наявні недоліки при використанні 

доктрини концептуальної сепарації стосовно дизайнів в сфері індустрії моди.  

Так, виходячи із фактів даної справи, дизайнер зареєстрував дизайн 

виготовленого ним костюма як «м’які скульптури», оскільки знав, що на 

«корисні об’єкти» не поширюється охорона авторських прав, і, швидше за все, 

його заявка буде відхилена. Отже, він вирішив ввести в оману відповідне Бюро 

і тим самим отримати авторське право, зареєструвавши свій дизайн костюмів 

в іншій категорії творів. Суд визнав, що дизайнер не може отримати охорону 

прав на власний дизайн через те, що він свідомо ввів в оману Бюро при подачі 

своїй заявки на реєстрацію. Також було зазначено, що одяг є особливо 

неспроможним для проходження випробування через доктрину сепарації, 

оскільки декоративні елементи одягу є невід’ємними від його функцій [117]. 

 Однак, наступна справа, в якій також було застосовано доктрину 
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сепарації, має велике значення для вирішення питання щодо можливості 

правової охорони одягу. У 2017 році Верховний Суд США у справі Star 

Athletica, L. L. C. v. Varsity Brands, Inc. [116]. дійшов висновку, що черлідерська 

форма, створена Varsity Brands, може бути захищена авторським правом. У 

цьому випадку судом було перевірено, чи мають лінії, шеврони та кольорові 

форми, що з’являються на поверхні форми від Varsity Brands, право на охорону 

авторським правом, як відокремлені риси дизайну цього виду форми.  

Рішенням по даній справі було встановлено простий тест для перевірки 

можливості відокремлення. Так, дизайн може бути захищений авторським 

правом, якщо «він:  

1) може сприйматися як дво- чи тривимірний твір мистецтва, 

відокремлений від корисного об’єкту (дизайну), і  

2) його можна кваліфікувати як художній, графічний чи скульптурний 

твір або самостійно, або через його закріплення у якомусь іншому 

матеріальному вираженні, якщо це можна уявити окремо від корисного 

об’єкту, в якому його втілено». 

Цей підхід досить схожий на той, що було прийнято у справі Mazer v. 

Stein. У такий спосіб, Верховний Суд США відхилив відмінність між 

концептуальною та фізичною сепарацією, при цьому зазначивши, що текст 

Закону про авторське право підтримує концептуальну сепарацію.  

У той же час цікаво, що судом не було досліджено питання 

оригінальності цих частин одягу, що на практиці може призвести до проблем 

із застосуванням відповідного рішення. Адже, хоча суд у своєму рішенні дав 

зрозуміти, що сам дизайн одягу (наприклад: виріз шиї, рукава, розріз спідниці 

тощо) не може бути захищений авторським правом, оскільки основна мета 

створення і використання таких об’єктів залишається функціональною, проте 

залишається незрозумілим чому все ж таки суд не вирішив остаточно питання 

щодо відповідності одягу (або тих його елементів, які можуть бути 

концептуально відділені від його утилітарних функцій) критеріям  авторського 

права, а саме – оригінальності. 
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Вищезазначений фактор на практиці призвів до більш широкого 

застосування рішення компетентними органами. Причиною цього стало те, що 

своїм прикладом суд встановив хибне враження щодо пріоритету 

проходження тесту за доктриною сепарації для отримання охорони авторських 

прав на корисні об’єкти, розглядаючи, при цьому, вимогу оригінальності твору 

як малозначний аспект для отримання охорони авторських прав. 

Відповідне сприйняття, зокрема, простежується в одному з рішень Бюро 

авторських прав щодо реєстрації авторських прав на кросівки Kanye West 

Yeezy Boost 350 та Yeezy Boost 350 Version 2. Заявку на реєстрацію авторських 

прав щодо двох моделей взуття було подано ще у 2017 році [101]. Проте, у 

реєстрації взуття як двовимірного дизайну та тривимірної скульптури 

спочатку було відмовлено на підставі того, що воно становить корисний 

об’єкт. У відповідь на відмову, заявником було подано клопотання про 

повторний розгляд заявки, по завершенню якого Бюро знов надало свою 

відмову, проте вже на підставі того, що прості фігури, розташовані загальним 

і очікуваним візерунком у дуже простих колірних схемах, використані в 

дизайні моделі кросівок, не відповідають вимогам оригінальності. 

Незважаючи на це, заявник подав друге клопотання про перегляд заявки, яке 

відбулось вже після прийняття рішення по справі  Star Athletica, L. L. C. v. 

Varsity Brands, Inc. І через два роки після подачі заявки, у 2019 році, Бюро 

авторських прав дійшло до висновку, що за тестом, встановленим судом, дво- 

і тривимірні аспекти дизайнів кросівок можуть сприйматись як окремі від 

нього елементи [219]. При цьому, Бюро авторських прав так само як і суд не 

досліджувало відповідність дизайнів кросівок критерію оригінальності, 

зосередившись лише на застосуванні доктрини сепарації.  

Звичайно, рішення Верховного суду по справі Star Athletica, L. L. C. v. 

Varsity Brands, Inc.  можна охарактеризувати, як значний крок вперед у питанні 

щодо необхідності надання охорони авторських прав на модні дизайні. 

Важливо зазначити, що ряд модних брендів, дизайнерів та галузевих груп, 

наприклад, Інститут «Fashion Law», Narciso Rodriguez, Proenza Schouler та 
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Рада модельєрів Америки підтримали Varsity Brands шляхом випуску 

анімаційних матеріалів з метою продемонструвати думку безпосередніх 

суб’єктів індустрії моди про те, що дизайнери повинні мати можливість 

охорони своїх дизайнів [188].  

Разом з тим, неможливо оминути той факт, що існування доктрини 

сепарації в законодавстві США, досі унеможливлює створення сприятливого 

середовища для охорони оригінальних дизайнів в сфері індустрії моди.  

Враховуючи існуючий стан речей, неможливо не погодитись із 

С. Вермонт, який відзначає, що намагаючись обмежити твори які можуть 

охоронятись авторським правом, законотворці звернулись до доктрини 

сепарації, яка спирається на виключені творів з під охорони. В той час як, на 

його думку, замінність була б кращим вибором. Зокрема, якби в законі США 

було закріплено, що охорона поширюється тільки на ті тривимірні елементи 

твору, які можуть бути замінені іншими тривимірними елементами без 

порушення механічної функції твору, то функціональність об’єкту 

аналізувалась би в більш пропорційній мірі до його естетичних характеристик 

[227]. Що на практиці б призвело до можливості отримання авторських прав 

на модні дизайни, незважаючи на їх функціональні властивості. 

А поки, низький рівень охорони авторських прав на модні дизайни 

призводить до зменшення кількості випадків визнання авторських прав на 

дизайни у сфері моди. Тим самим, рішення суду по справі Kieselstein-Cord v. 

Accessories by Pearl, Inc, слід вважати рідкісним прикладом успішної 

реєстрації авторських прав, що скоріш є винятком, ніж правилом.  

Слід зазначити, що сам факт реєстрації авторських прав відіграє 

важливу, навіть вирішальну роль, для можливості звернення до суду із 

позовом про порушення авторських прав. Річ у тому, що законодавство США 

передбачає виникнення авторських прав на твір без дотримання жодних 

формальностей, закріплюючи, що твір слід вважати створеним, в момент коли 

його вперше було закріплено як екземпляр або фонограму [222]. І навіть якщо 

праця над твором здійснюється протягом певного періоду, його частина, яка 
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була зафіксована в будь-який конкретний час, становить твір саме на той час, 

а у разі, якщо твір підготовлений в різних версіях, то кожна версія являє собою 

окрему роботу [222]. Проте, в той же час відповідно до параграфу 411 (a) 

Закону про авторське право США жодна цивільна справа, предметом якої є 

спір щодо порушення авторських прав, не може бути порушена доти, доки не 

буде здійснено попередню реєстрацію або реєстрацію авторських прав 

відповідно до цього закону [222].  

При цьому, раніше деякі з судів тлумачили відповідну вимогу 

законодавства як таку, що передбачає можливість звернення до суду з приводу 

порушення авторських прав лише після здійснення автором реєстрації своїх 

авторських прав у Бюро авторських прав (рішення суду у справі Cosmetic 

Ideas, Inc. v. IAC/Interactivecorp., 606 F.3d 612, 621 (9th Cir. 2010) [147], в той 

час, як інші дотримувались думки, що вимога закону покладає на автора 

обов’язок належним чином подати свою заявку на реєстрацію до Бюро 

авторських прав перед тим, як розпочати справу про порушення (рішення суду 

у справі Fourth Estate Pub. Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 856 F.3d 1338, 

1341 (11th Cir. 2017) [128].  

Остаточну крапку щодо тлумачення параграфу 411 Закону про авторське 

право США було поставлено у 2019 році, рішенням Верховного суду США у 

справі Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC [127]. За 

обставинами справи Fourth Estate Public Benefit Corp. подали позов до Wall-

Street.com, через те, що на веб-сайті продовжували публікуватись твори Fourth 

Estate вже після закінчення дії ліцензії, наданої веб-сайту. В свою чергу, Fourth 

Estate подали заявку на реєстрацію авторських прав ще до подачі позову, проте 

на дату звернення до суду рішення по заявці все ще не було винесено. 

Враховуючи цей факт, суд попередньої інстанції відмовив Fourth Estate у 

задоволенні позову [215]. Не погоджуючись із таким рішенням суду, Fourth 

Estate звернулись до Верховного суду США за тлумаченням вимоги параграфу 

411(a) Закону про авторське право США та переглядом рішення по справі. 

Спираючись на формальне розумінні приписів законодавства, суд постановив 
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одностайне рішення, зазначивши, що вимогу реєстрації авторських прав, 

передбачену параграфом 411 (a), слід вважати задоволеною не у разі, якщо 

було подано лише заявку на реєстрацію, а лише тоді, коли реєстратор (Бюро 

авторських прав) безпосередньо зареєстрував авторське право після розгляду 

належним чином поданої заявки.  

Здійснений аналіз рішення Верховного суду США дає змогу зробити 

висновок, що чинне законодавства та судова практика США іде врозріз із 

положеннями Бернської конвенції, Угоди ТРІПС та ДАП щодо забезпечення 

автоматичної охорони авторських прав, вимагаючи здійснення певних 

формальностей для можливості звернення авторів до суду.  

Такий стан речей, звичайно, в значній мірі впливає на стан охорони 

авторських прав і індустрію моди. Адже враховуючи застосування доктрини 

сепарації до корисних об’єктів, реєстрація авторських прав на дизайн одягу 

або інших видів об’єктів в сфері індустрії моди, зазвичай визнається 

неможливою, проте без дотримання відповідних формальностей, дизайнер 

залишається взагалі позбавлений можливості звернутись до суду у разі 

порушення своїх авторських прав через копіювання його оригінального 

дизайну.  

Звичайно, американські дизайнери мають можливість отримати охорону 

своїх прав завдяки іншим видам охорони прав інтелектуальної власності. Так, 

існує можливість подати заявку на реєстрацію дизайну як промислового зразка 

(в США – design patent) [225], який, здається, в значній мірі має забезпечити 

охорону дизайнів в сфері індустрії моди при неможливості надання охорони 

авторським правом. Законодавство США встановлює, що особа, яка створила 

будь-який новий, оригінальний та декоративний дизайн для промислового 

виробу, може отримати на нього патент, дотримуючись умов та вимог глави 

35 Кодексу США [225].  

Виходячи із даного положення, можна виділити чотири основні вимоги, 

що висуваються до промислових зразків для визначення їх 

патентоспроможності в США:  
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1) новизна, що передбачає можливість отримання патенту на 

промисловий зразок лише по відношенню до тих дизайнів, які є справді 

«новими», а не такими, що сприймаються як переробка раніше існуючих та 

відомих дизайнів [202]; 

2) оригінальність – виключає з під охорони ті дизайни, що походять 

від будь-якого іншого джерела або особи, крім винахідника (дизайнера), 

включаючи, наприклад, дизайн, що імітує існуючий, добре відомий або 

природний об’єкт [223]; 

3) декоративність, що не повинна контролюватися функцією 

промислового зразка. Тобто, патент на промисловий зразок може охороняти 

тільки декоративний дизайн, але не його функціональні особливості [103];   

4) відображення дизайну у промисловому виробі. Під промисловим 

виробом слід розуміти матеріальний предмет, виготовлений людиною. 

Іншими словами, запатентований дизайн повинен бути втілений у штучному 

матеріальному об’єкті або застосований до нього іншим способом. Так,  

запатентованим промисловим зразком не може визнаватись дизайн або 

малюнок, що відображається абстрактно. Визнається, що відбитки, принти або 

зображення, нанесені на виріб, а також форма або конфігурація самого виробу 

можуть бути запатентовані як промислові зразки згідно з положеннями 

параграфу 171 глави 35 Кодексу США [198].  

Водночас, друга частина параграфу 171 глави 35 Кодексу США 

передбачає, що до промислових зразків також застосовуються інші вимоги, що 

стосуються інших патентів [225]. Зокрема, згідно з параграфом 103 глави 35 

Кодексу США дизайн повинен бути неочевидним [225]. 

А саме, у відповідній нормі зазначено, що патент на заявлений винахід 

не може бути отриманий, незважаючи на те, що заявлений винахід відповідає 

критерію новизни, якщо відмінності між заявленим винаходом і рівнем 

техніки такі, що заявлений винахід в цілому був би очевидним до дати 

набрання чинності заявленим винаходом для особи, яка має звичайні знання в 

даній галузі, до якої належить заявлений винахід [225]. Враховуючи приписи 
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законодавства, вищезазначене положення слід застосовувати також по 

відношенню до патентів на промислові зразки. 

При цьому, наряду з визначенням умов надання правової охорони 

промисловим зразкам, для надання всебічного аналізу промислового зразка 

США, неможливо оминути той факт, що на відміну від законодавства ЄС, 

законодавство США забезпечує охорону лише зареєстрованих промислових 

зразків строком на 15 років [225]. Такий стан речей дає можливість зробити 

висновок, що законодавство США наразі не забезпечує всебічну та повну 

охорону незареєстрованих дизайнів ані авторським правом (через вимогу 

наявності обов’язкової реєстрації авторських прав для звернення до суду), ані 

патентним правом, адже для забезпечення охорони промислового зразка на 

встановлений законодавством період, дизайнер повинен здійснити ряд 

формальностей. 

В той же час, слід зазначити, що процес отримання патенту на охорону 

промислового зразка на модний дизайн в США може викликати декілька 

практичних труднощів для заявників.  

По-перше, як вже було визначено раніше, для того щоб отримати патент 

на промисловий зразок дизайн повинен бути новим та неочевидним – першим 

у своєму роді. Оскільки більшість дизайнів в сфері індустрії моди є 

модифікаціями іншого виду одягу, вимоги щодо новизни та неочевидності 

дуже важко виконати.  

По-друге, оскільки декоративність дизайну не повинна контролюватися 

його функцією значна кількість дизайнів, які втілюються у різних об’єктах 

індустрії моди, не можуть визнаватись патентоспроможними. Наприклад, 

декоративність сукні не може полягати в її унікальних художніх бретелях, 

тому що відповідний елемент одягу, в першу чергу, за своєю природою 

визнається функціональним [103].  Такий саме висновок може бути зроблено 

по відношенню і до інших видів об’єктів індустрії моди – довжини спідниці, 

вирізу на футболці або сукні. Враховуючи першочергове функціональне 

призначення відповідних дизайнів, декоративність вбачається як другорядна 
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властивість, що на практиці призводить до відмови Відомством по патентам 

та торговельним маркам США в реєстрації промислових дизайнів в сфері 

індустрії моди.  

По-третє, вважається, що 15-ти річний строк охорони, що надається 

промисловим зразкам є занадто довгим для охорони дизайнів в сфері індустрії 

моди, а отже забезпечення такої охорони може вразити індустрію [226]. 

Зазвичай це пов’язано з тим, що продукти модної індустрії мають 

короткостроковий термін ринкового життя, а процес попередньої перевірки 

заявки, який триває до вісімнадцяти місяців, може бути надто тривалим.  

Крім того, після цих тривалих місяців очікування, заявник може 

отримати як схвалення, так і відмову в наданні йому реєстрації. З огляду на те, 

що одяг досить рідко відповідає жорстким вимогам новизни та неочевидності, 

існує висока ймовірність марної витрати декількох років на очікування 

відповіді по заявці, що у кінцевому результаті може бути відмовою. Адже, 

відповідно до статистичних даних Відомство по патентам та торговельним 

маркам США відмовляє в реєстрації дизайну як промислового зразка майже в 

50% випадків [105]. 

Нарешті, витрати, пов’язані з оформлення заявки на реєстрацію 

промислового зразка, включаючи вартість подачі самої заявки на оформлення 

патенту, разом з державними зборами та додатковими витратами на послуги 

патентного повіреного, можуть в сумі скласти декілька тисяч доларів [160]. 

Через це не кожний дизайнер в США може дозволити собі даний вид охорони 

розробленого ним дизайну. 

Як результат, отримання патенту на промисловий зразок вдається 

можливим та раціональним по відношенню до дизайнів, які за попередніми 

підрахунками будуть мати успіх на ринку та, як наслідок зможуть знаходитись 

у продажі протягом тривалого строку,  а також для компаній та приватних осіб, 

які мають фінансову підтримку, що дозволить їм здійснити підготовку та 

подання заявки на отримання патенту.  

Тим не менш, така ситуація є несприйнятливою для більшості малих та 
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середніх підприємств, що займаються виготовленням одягу та самостійних 

дизайнерів-початківців, які повинні шукати інші можливості для забезпечення 

охорони своїх дизайнів.   

В розрізі цього фактору, можливо виділити ще один альтернативний 

спосіб охорони прав інтелектуальної власності, який існує в США – «trade 

dress», який дослівно можна перекласти як «торговельне вбрання».  

Даний вид правової охорони є різновидом торговельної марки. В той час 

як торговельною маркою визнається будь-яке слово, ім’я, символ, пристрій 

або будь-яка їх комбінацію [225], охорона прав інтелектуальної власності на 

торговельне вбрання поширюється  на зовнішні прояви товару: розмір, форму, 

колір або поєднання кольорів, текстуру та графіку [225].  Відповідно до 

положень законодавства, торговельне вбрання має відповідати тим самим 

критеріям, що і торговельна марка, а саме:  

1) мати розрізняльну можливість – бути спроможним розрізняти 

товари чи послуги одного суб’єкта від товарів чи послуг іншого [225];  

2) вказувати на джерело товару, навіть якщо це джерело невідоме 

[225], тобто слугувати певним ідентифікатором виробника; 

3) використовуватись у торгівлі [225], що передбачає добросовісне 

використання знаку в звичайній торгівлі, а не лише для того, щоб 

зарезервувати право на знак [225];  

4) бути нефункціональним [225], тобто зовнішній вигляд об’єкту, що 

втілюється в торговельному вбранні не має бути продиктованим 

призначенням виробу та не має бути істотним для нормального використання 

або призначення виробу [132]. 

Важливо зазначити, що на практиці умова щодо нефункціональності 

торговельного вбрання застосовується судами суворіше, ніж у випадках 

аналізу декоративності промислового зразка (що також передбачає його 

нефункціональність), оскільки охорона торговельного вбрання існує до тих 

пір, поки торговельне вбрання використовується у торгівлі [173]. При цьому, 

законодавство США передбачає можливість охорони торговельного вбрання 
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як внаслідок його реєстрації, так і без дотримання жодних формальностей 

[225]. 

Отже, можна було б стверджувати, що торговельне вбрання, яке 

виступає окремим видом незареєстрованої охорони прав інтелектуальної 

власності, може використовуватись для охорони модний дизайнів, якщо 

дотримані основні умови для надання охорони. Однак, після прийняття 

рішення по справі Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc [115], 

можливість охорони одягу як торговельного вбрання визнається досить 

неможливою.  

Так, компанією Samara Brothers було подано позов проти Wal-Mart 

Stores через те, що відповідачами було скопіювали існуючі дизайни дитячого 

одягу, які були захищені як торговельне вбрання, права на які належали саме 

їх компанії. У своєму рішенні Верховний Суд постановив, що такі товари як 

одяг не можуть бути захищені як торговельне вбрання через те, що йому не 

притаманна наявність відмінного характеру і він не містить ідентифікацію 

певного виробника, оскільки не встановлює жодного вторинного значення в 

розумі споживачів. Також судом було зазначено, що одяг завжди носить 

функціональний характер, тому охорона одягу як торговельного вбрання 

суперечить цілям даного виду правової охорони і, таким чином, є 

неприпустимою. 

Через існування відповідного судового прецедента,  суб’єкти індустрії 

моди були позбавлені можливості застосовувати торговельне вбрання для 

своїх дизайнів. Проте, виявились і ті, хто все ж таки намагались отримати 

охорону на результат своєї інтелектуальної діяльності,  наполягаючи на тому, 

що дизайн одягу все ж таки відповідає критеріям торговельного вбрання і 

заслуговує на забезпечення належного рівня охорони.  Так, у справі Coach, Inc. 

v. We Care Trading Co. [143], компанії Coach вдалося представити достатньо 

доказів щодо того, що їх дизайн сумки набув другорядного значення: 

задовільні свідчення експертів, опитування споживачів та докази реклами. 

Проте, слід відзначити, що вищезазначена справа це, скоріше, виняток, який 
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підтверджує правило: лише у дуже рідкісних випадках дизайн одягу може 

визнаватись ідентифікатором походження товару, оскільки це дуже високий 

стандарт для дизайнів в сфері індустрії моди [105].  

Однією з ймовірних причин, чому суди в США відмовляють в охороні 

дизайнів в сфері індустрії моди завдяки торговельному вбранню можна 

вважати те, що у разі, якщо монополія на такі об’єкти буде надаватись 

незалежно від їх спроможності бути кваліфікованими як промислові зразки, то 

дія охорони дизайнів в сфері індустрії моди буде тривати невизначений термін 

(оскільки реєстрація торговельного вбрання може постійно поновлюватися, а 

термін охорони незареєстрованого торговельного вбрання законодавством 

взагалі не встановлено) [216], що в підсумку може призвести до зменшення 

конкуренції та встановлення довічних привілеїв. 

З огляду на зазначене, можна визначити, що законодавство США 

передбачає два способи забезпечення охорони на незареєстровані дизайни – 

авторське право та торговельне вбрання. Проте, здійснений аналіз цих двох 

правових конструкцій, дає змогу дійти до висновку, що на практиці 

застосування авторського права та торговельного вбрання для охорони 

дизайнів індустрії моди значно ускладнюється, а іноді і взагалі 

унеможливлюється, через загальноприйняте визнання функціональності таких 

об’єктів судами США. Відповідне ставлення свідчить про неготовність судів 

застосовувати режими охорони прав інтелектуальної власності до дизайнів в 

сфері індустрії моди за відсутності чіткий вказівок законодавства або значної 

доказової бази.  Водночас, суди демонструють дуже вузьке ставлення, коли 

йдеться про надання охорони дизайнам в сфері індустрії моди, намагаючись 

стримувати тлумачення норм законодавства у жорсткій формі.  

В значній мірі, такий стан речей також позначається і на забезпечені 

кумулятивної охорони модний дизайнів в США. Так, за загальним правилом, 

більшість судів сходяться на думці щодо можливості використання 

кумулятивної охорони, звичайно, лише за умови дотримання законодавчих 

вимог щодо встановлення кожного окремого способу охорони прав 
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інтелектуальної власності [165]. Відповідне підтверджується рішенням по 

справі In re Yardley [175], в якому суд прямо вказав, що охорона прав 

інтелектуальної власності на один і той самий об’єкт може забезпечуватись 

одночасно авторським правом та патентом на промисловий зразок. При цьому, 

автор-винахідник не має здійснювати вибір між цими двома режимами 

охорони, як це було раніше вирішено під час розгляду справи Mazer v. Stein 

[113]. 

Проте, враховуючи складність процедури отримання охорони прав 

інтелектуальної власності на модний дизайн хоча б за одним з доступних 

способів (авторське право, патент на промисловий зразок, торговельне 

вбрання), можливо зробити припущення, що дизайнери досить рідко мають 

шанси на застосування кумулятивною охорони до результатів своєї 

інтелектуальної діяльності. Внаслідок чого, доводиться використовувати 

будь-який можливий спосіб охорони, якщо це дозволяють економічні ресурси 

та час.   

У результаті, неможливо стверджувати, що дизайнери в США взагалі 

позбавлені можливості забезпечити охорону прав інтелектуальної власності на 

власні модні дизайни без дотримання формальностей в повній мірі. Проте, 

неможливо оминути і той факт, що для отримання такої незареєстрованої 

охорони на модні дизайни в США, суб’єкти індустрії моди мають вкласти 

більших і суттєвих зусиль не лише при створенні оригінальних дизайнів, а й 

при проведенні попереднього аналізу і дослідження охороноздатності 

створеного ними об’єкту. Таким чином, вирішення щодо можливості охорони 

прав інтелектуальної власності на модний дизайн має здійснюватись лише 

після дослідження всіх обставин у кожному конкретному випадку. 

Внаслідок відсутності забезпечення необхідного рівня охорони прав 

інтелектуальної власності на дизайни в сфері індустрії моди, відповідний 

сектор економіки залишається незахищеним від загрози поширення 

контрафактної та піратської продукції. Адже навіть при виявлені копіювання 

або будь-якого іншого несанкціонованого використання результатів 
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інтелектуальної діяльності третіми особами, дизайнери оригінальних об’єктів 

не мають шансів відстоювати свої права в суді за відсутності підтвердження 

наявності відповідних прав. 

З цієї причини, іноді можна спостерігати спроби суб’єктів відповідного 

сектору економіки винайти можливі шляхи для забезпечення охорони своїх 

дизайнів для протидії виготовленню, поширенню та продажу контрафактних 

та піратських товарів зсередини. Так, ще у ще у 1932 році п’ятнадцять 

дизайнерів створили Гільдію авторів моди (далі – Гільдія) з метою припинення 

зростання рівня несанкціонованих товарів. Оскільки Бюро авторських прав 

продовжувало виокремлювати модні дизайни як функціональні вироби, тим 

самим виключаючи такі об’єкти з-під охорони, Гільдія створила окремі союзи 

з роздрібними продавцями, які погодились не продавати контрафактну та 

піратську продукцію.  Проте, така поведінка була визнана незаконною 

Верховним судом США, адже було встановлено, що Гільдія також 

контролювала знижки між дизайнерами та роздрібними продавцями, тим 

самим обмежуючи конкуренцію та порушуючи антимонопольне 

законодавство США [181].  

Через перелічені вище проблеми охорони прав інтелектуальної 

власності на модні дизайни, уряд неодноразово приймав спроби змінити 

законодавство. Так, свого часу в США було розроблено Закон про заборону 

піратського дизайну (Design Piracy Prohibition Act) [170], який було 

представлено до Сенату 30 квітня 2009 року.  Згодом даний закон було 

переглянуто і в 2011 році було представлено новий Закон про інноваційну 

охорону дизайнів та запобігання піратству (Innovative Design Protection and 

Piracy Prevention Act) [171]. 

Натхненням для створення даного закону стало законодавство ЄС у 

сфері охорони дизайнів, а саме Регламент ЄС, тому обидва документи є дуже 

схожі за змістом.  

Закон про інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству, як і 

Регламент, пропонує трирічний термін охорони для модних дизайнів, 
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починаючи з моменту публікації продукту [171]. Таким чином, Закон про 

інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству закріпив можливість 

того, щоб вимога щодо реєстрації не поширювалася на модні дизайни, тим 

самим встановивши незареєстровану охорону дизайнів [171]. Це положення 

Закону про інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству є суттєвою 

зміною у порівнянні із можливістю охорони лише зареєстрованих дизайнів, 

що лежало в основі Законі про заборону піратського дизайну. 

У законі також закріплено поняття «модний дизайн», який визначається 

як зовнішній вигляд цілого предмета одягу, включаючи його орнамент [171], 

який є результатом власного творчого задуму дизайнера [171]. Термін 

«вбрання позначає вироби чоловічого, жіночого або дитячого одягу, 

включаючи нижню білизну, верхній одяг, рукавички, взуття та головні убори 

[171]; сумки, гаманці, гаманці, ремені [171]; і окуляри [171]. 

Охорона авторських прав не застосовується до дизайнів, які не є 

оригінальними [171]. Крім того, стосовно питання копіювання у Законі про 

інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству було запропоновано 

забезпечити можливість отримання авторського право на модний дизайн, 

якщо буде підтверджено, що він не є суттєво ідентичним у загальному 

зовнішньому вигляді до оригінальних елементів вже захищеного дизайну 

[171] або якщо дизайн є результатом незалежного творіння [171]. 

Закон про інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству так 

само, як і Регламент, запровадив винятковий режим щодо   одягу, який «було 

створено вдома». Даний режим передбачає, що не є порушенням, якщо людина 

створила одну копію захищеного дизайну для особистого користування або 

для використання найближчого члена родини, якщо така копія не 

пропонується до продажу або не використовується в торгівлі протягом строку 

дії охорони [171]. 

Незважаючи на те, що цей законопроект є лише пропозицією, слід 

зазначити, що він є значним кроком вперед для надання можливості охорони 

дизайнів в сфері індустрії моди.  
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Так, модні вироби повинні отримати охорону авторських прав, 

можливість надання якої протягом багатьох років була відхилена в США. Тим 

не менш, існує сильний розподіл серед юристів, науковців [див.: 200] та 

модних спільнот щодо можливих змін, які може принести прийняття Закону 

про інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству.  

Наприклад, основною групою підтримки законопроекту є Рада модних 

дизайнерів Америки, Нью-Йоркська рада модних дизайнерів та Рада 

дизайнерів Америки (CFDA), які підтримували цю ініціативу з самого початку 

[102]. Багато провідних американських дизайнерів, таких брендів як Narciso 

Rodriguez, Diane von Fürstenberg та Zac Posen, скаржаться, що їхні дизайни 

було підроблено та скопійовано вже настільки багато разів, що їх цінність 

зараз складає мінімум, а репутація самих дизайнерів є надзвичайно 

пошкодженою. Саме тому вони вважають пропозицію щодо прийняття даного 

закону новим інструментом, який допоможе їм в боротьби з незаконним 

копіюванням своїх творів [230]. Закон про інноваційну охорону дизайнів та 

запобігання піратству зі своїм трирічним терміном охорони може бути 

збалансованою мірою, яка стане корисною як для творців моди, так і для 

громадськості. Цей документ може стати необхідним поштовхом для розвитку 

нових дизайнерів, завдяки можливості незареєстрованої охорони дизайну, і, 

таким чином, буде збережено інноваційний характер модної індустрії.  

Супротивники Закону про інноваційну охорону дизайнів та запобігання 

піратству також роблять інші політичні заяви на користь існуючого 

законодавства. Як повідомила Американська асоціація одягу та взуття 

(AAFA), споживачі матимуть обмежений доступ до вже існуючого, 

привабливого одягу та аксесуарів масового виробництва, якщо останньому 

буде заборонено продавати дешеві копії відомих дизайнів [157]. Крім того, 

страх перед посиленням судочинства в цій сфері та збільшенням судових 

справ, відіграє важливу роль проти законопроекту з боку Сенату [181]. 

Звичайно, вищеперелічені ризики існують, проте, поглянувши практику 

Європейського суду щодо розгляду справ, предметом яких є незареєстрований 
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промисловий зразок, можна зробити висновок, що система працює і дизайнери 

можуть успішно здійснювати охорону свої прав на модні дизайни. Тим не 

менш, головний аргумент, на який покладаються опоненти Закону про 

інноваційну охорону дизайнів та запобігання піратству, свідчить про те, що 

обмежений рівень охорони прав інтелектуальної власності на модні дизайни 

сам по собі підходить для даної індустрії через те, що він не залишає 

дизайнерам іншого вибору, окрім як вносити нові творчі розробки кожного 

сезону.  

У цьому відношенні слід зробити одне зауваження: будинки моди не 

конкурують з виробниками контрафактної продукції як такої. Вони 

конкурують один з одним, тому що вони стоять на одному рівні ієрархії і 

основний бій відбувається саме на цьому ярусі модної індустрії. Проте, 

розповсюдження контрафактної та піратської продукції в значній мірі 

погіршує їх становище на ринку, позначаючись на репутації та імені 

виробників таких оригінальних товарів. Так, споживачі відчувають 

відповідальність таких компаній за несанкціоноване виготовлення та 

розповсюдження копій своїх продуктів, адже саме оригінальні виробники 

мають здійснювати контроль за підтриманням високо рівня унікальності не 

лише свого бренду, а й самих клієнтів, які обрали цей бренд з особистих 

міркувань. Саме тому, запровадження нових можливостей для охорони прав 

інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди 

дозволить суб’єктам відповідного сектору активніше реагувати на порушення 

їх прав з боку осіб, що займаються несанкціонованим копіюванням їх творів. 

Що в підсумку призведе до налагодження балансу між взаємодією виробників 

із клієнтами. 

Втім, слід відзначити, що на жаль, Закон про інноваційну охорону 

дизайнів та запобігання піратству досі так і залишається без розгляду, свого 

часу його не було схвалено Сенатом і тому наразі важко уявити, як зміниться 

стан правової охорони дизайнів в індустрії моди в США найближчим часом. 

Звичайно, цей документ є далеко не ідеальною зброєю проти контрафактного 
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та піратського виробництва, але принаймні він наглядно демонструє, що 

проблема виготовлення та поширення такої продукції сьогодні є дуже 

важливою, і США є однією з країн, яка в цьому напрямку намагається 

розшукати ефективне рішення.  
 

 

2.3. Правова охорона незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди в 
КНР 

 

Розглянувши способи та особливості охорони прав інтелектуальної 

власності на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди в ЄС та США, 

перейдемо до аналізу аналогічних правових конструкцій, які існують в 

Китайській Народній Республіці (КНР) – країні, яка здійснює досить 

амбівалентний вплив на індустрію моди. Відповідне твердження засновується 

на тому, що з одного боку, як правило, продукти, виготовлені в Китаї, 

здебільшого пов’язується з підробками або визнаються як такі. Причиною 

такого категоричного ставлення до речей місцевого виробництва стала 

відсутність достатнього рівня правової охорони дизайнів індустрії моди, 

незважаючи на об’єктивну потребу у цьому. І як наслідок, незабезпечення 

належної охорони прав творців, наразі в КНР можливо спостерігати 

загальноприйняте  нехтування правами інтелектуальної власності інших осіб.  

Однак, з іншого боку, навіть за таких умов Китай залишається країною, 

яка приваблює багато провідних будинків моди для перенесення власного 

виробництва на територію республіки. Передумовами для цього стали, по-

перше низький рівень оплати праці в порівнянні з іншими країнами, і по-друге 

високий рівень працездатності населення. На даний час, розвиток модної 

індустрії Китаю має всі шанси обігнати передові країни світу, завдяки 

швидкому зросту виробництва модної продукції високої якості. Проте, 

нажаль, це не стосується сфери правового регулюванні даної галузі [233]. 

Для досягнення мети дослідження необхідно, перш за все, наголосити на 

тому, що ще до того, як КНР визнала важливе значення охорони прав 
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інтелектуальної власності для забезпечення інвестиційного розвитку та 

позитивного впливу на ринкову економіку країни, протягом багатьох років 

дана країна відмовлялася від ідеї охорони результатів інтелектуальної 

діяльності людини взагалі [11]. 

У період феодального устрою країни законодавство Китаю не 

закріплювало механізм правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності. Очевидно, що право інтелектуальної власності 

вважалась суто західною концепцією, впровадження якої до національного 

законодавства стало можливим лише у 20-му столітті, через тиск з боку 

західних країн [193]. Однією з причин, чому в КНР ідея створення системи 

охорони прав інтелектуальної власності довгі часи була залишена поза увагою, 

стала багатовікова культура країни. Так, в Китаї завжди існувало кілька 

релігій: конфуціанство, даосизм і буддизм, які мали великий вплив на закони 

країни. Протягом багатьох століть, особливо в часи феодального строю, 

конфуціанство перебувало на піку своєї популярності. Основний наголос 

цього релігійного вчення зроблено на важливій ролі колективної власності, а 

не на забезпечені індивідуальної власності кожної особи, що покладено в 

основу охорони прав інтелектуальної власності. Так, конфуціанство закликає 

людей зневажати торгівлю, а також тих, хто працює лише заради чистого 

прибутку [229]. 

З вищезазначеного стає очевидним, що ідея забезпечення 

індивідуальності автора, як основоположний принцип права інтелектуальної 

власності, можна вважати таким, що суперечить основним вченням 

конфуціанства. Через ці культурні виклики Китай багато років відмовлявся від 

ідеї створення системи правового забезпечення охорони прав інтелектуальної 

власності. Після закінчення феодального періоду Китай став комуністичною 

республікою, натхненною прикладом його сусідньої держави – Радянським 

Союзом. У країнах з комуністичним режимом не існувало такого поняття як 

«приватна власність», вся нерухомість належала до державної власності. 

Домінуюча ідеологія сформувалася навколо принципу «рівності» який було 
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зафіксовано в законі, а не принципу «індивідуальності»  [201, C. 254]. Отже, 

можна зробити висновок, що не лише культурні відмінності країни, але й 

безпосередньо чинне на той час законодавство КНР впродовж багатьох років 

зумовлювали гальмування процесу розробки відповідної нормативно-

правової бази з охорони прав інтелектуальної власності. 

Початок етапу становлення та розвитку охорони прав інтелектуальної в 

КНР можна співвіднести із моментом вступу країни до Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) у 1980 році. Саме цей момент можна 

вважати відправною точкою, то запровадженню міжнародних стандартів щодо 

охорони прав інтелектуальної власності до законодавства КНР. Так, через 

певний проміжок часу КНР стала договірною стороною 13 договорів, які 

адмініструються ВОІВ, включаючи Паризьку конвенцію, Мадридську угоду 

про міжнародну реєстрацію знаків, Бернську конвенцію тощо [231]. Також, 

безпосередньо становлення членом ВОІВ зумовило подальше прийняття таких 

основоположних законів в сфері інтелектуальної власності в країні, як: Закон 

про торговельні марки, прийнятий у 1982 році [146]; Закон про патентне право, 

прийнятий у 1984 році [195]; Закон про авторське право, прийнятий у 1991 

році [146].  

В свою чергу система охорони прав інтелектуальної власності КНР в 

різні часи потерпала від значних змін, обумовлених розвитком держави. Так, 

у 2001 році КНР стала членом Світової Організації Торгівлі (СОТ) [189], 

поклавши на себе обов’язки щодо дотримання основних принципів охорони 

прав інтелектуальної власності шляхом приведення своїх внутрішніх законів 

в відповідність до Угоди ТРІПС [91]. Так, у преамбулі Угоди зазначається, що 

всі країни-члени повинні визнати, що права інтелектуальної власності є 

приватними правами [91]. 

Як член СОТ Китай був змушений виконати всі вимоги організації і саме 

з цієї причини  Закон про авторське право було переглянуто у 2001 році, і ще 

раз згодом у 2010 [201]. 
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Але не дивлячись на те, що у країні було проведено гармонізацію 

законодавства в сфері інтелектуальної власності відповідно до основних 

положень Угоди ТРІПС, зміст основних положень нормативно-правових актів 

в цій сфері досить тривалий час не виходив за рамки мінімальних стандартів, 

закріплених в Угоді. Внаслідок цього модні дизайнери Китаю протягом 

тривалого періоду часу не могли в повній мірі отримати необхідно бажаний 

рівень охорони авторських прав на свої твори [185, C. 380]. Адже, 

закріплюючи лише основні стандарти охорони прав інтелектуальної власності, 

і зокрема авторського права, Угода ТРІПС не має можливості відповідати 

певним національним правовим і культурним звичаям та особливостям кожної 

окремою країни-учасниці СОТ. Через це обов’язок щодо впровадження 

додаткових положень, покликаних відобразити сучасний стан правового 

середовища в країні, покладається безпосередньо на країни-учасниці СОТ.  

Очевидно, що через усвідомлення необхідності відповідності правових 

норм законодавства сучасним потребам суспільства, у червні 2021 року 

наберуть чинності нові поправки до Закону про авторське право, які були 

прийняті 11 листопада 2020 року [104]. Причиною внесення нових змін до 

закону слід вважати збільшення випадків порушення авторських прав у Китаї, 

в тому числі в сфері цифрового піратства. Через це, основною метою реформи 

законодавства стало встановлення ефективної системи покарань та посилення 

судового захисту авторських прав [104]. 

Однак, на ряду з цим, оновлений нормативно-правовий акт також 

містить декілька нових пунктів, які визначають загальні умови отримання 

авторських прав.  

Так, у ст. 3 Закону про авторське право в редакції 2010 року визначалось, 

що до творів авторського права належать твори літератури, мистецтва, 

природознавства, суспільствознавства, інженерних технологій тощо, що 

виражаються у таких формах:  письмові твори; усні твори; музичні, 

драматичні, хореографічні та акробатичні твори; твори образотворчого 

мистецтва та архітектури; фотографічні твори; кінематографічні твори та 
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твори, створені за способом, аналогічним кінематографії; графічні твори, такі 

як креслення для проектування та розробки продукції, карти та ескізи, а також 

модельні твори; комп’ютерне програмне забезпечення (комп’ютерні програми 

та пов’язані з ними файли); інші твори, передбачені законами та 

адміністративними правилами [146]. 

Треба відзначити, що даний список є невичерпним, тобто, все, що 

відносилось до категорії «інших творів», передбачало будь-які припущення, 

до яких й можна віднести дизайни індустрії моди. Крім цього, Положення про 

імплементацію Закону про авторське право у ст. 2 визначає твір як плід 

інтелектуального творіння, оригінальності в літературній, художній або 

науковій сфері, доки його може бути відтворено в матеріальній формі [174].  

Проте, в зв’язку з останніми змінами у законодавство, ст. 3 Закону про 

авторське право було дещо змінено. Так, Закон про авторське право 2020 року 

уточнює, що твори повинні стосуватися оригінальних інтелектуальних творів 

у літературній та художній творчості, науці, які можуть бути представлені у 

певній формі з наведеного переліку. При цьому, перелік творів у новій редакції 

закону залишається ідентичним, крім останнього пункту, який було змінено 

на наступний: «інші інтелектуальні досягнення, що відповідають 

характеристикам творів» [146]. 

Таким чином, нова редакція закон надає більш детальне визначення 

твору в авторському праві, в певній мірі дублюючі положення ст. 2 Положення 

про імплементацію Закону про авторське право щодо характеристики твору. 

Крім цього, Закон про авторське право 2020 року скасовує вимогу, згідно з 

якою твори авторського права можуть визначатись та обмежувати іншими 

законами та адміністративними правилам. Внесення відповідних змін, в свою 

чергу дозволить судам в окремих справах визначати нові форми 

охоронюваних творів [234], якими наприклад можуть бути дизайни індустрії 

моди, звичайно у разі їх відповідності умовам, які висуваються до творів 

авторського права в КНР.  
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Так, твір має відповідати чотирьом основним вимогам для того, щоб 

отримати охорону авторським правом за законодавством Китаю [174].  

Так, по-перше, твір має бути представлений у вигляді літературної, 

художньої або наукової праці. За загальним правилом, дане формулювання 

використовується для розмежування естетичні твори авторського права від 

утилітарних об’єктів, охорона яких забезпечується патентним правом [232]. 

По-друге, твір має бути вираженням певної ідеї. Однак, через те, що 

іноді важко провести лінію між ідеєю та виразом, в Китаї існують цікаві 

випадки, коли судді класифікують щось як ідею кожного разу, коли вони 

вважають, що це не слід охороняти, і навпаки, називати це виразом, коли вони 

вважають, що це слід охороняти [232]. 

По-третє, твір має бути оригінальним. Законодавство Китаю не надає 

визначення критерію оригінальності, також серед науковців та практиків не 

було досягнуто консенсусу щодо трактування даного поняття. Деякі 

вважають, що оригінальність твору полягає в креативності автора, що є 

протилежним висновком в порівнянні з визначенням оригінальності у праві 

ЄС. Інші визначають оригінальність, як персональну роботу автора [232].  

Четвертим критерієм охорони є вимога про те, що твір повинен мати 

матеріальну форму вираження, оскільки без матеріальної форми вираження 

складно уявити докази наявності авторського права взагалі [232].  

Чинне законодавство, у відповідності із Бернською конвенцією, 

передбачає автоматичну охорону авторських прав, термін дії якої складає 

життя автора та 50 років після його смерті [146]. Як ми можемо спостерігати, 

даний термін охорони авторських прав в КНР є коротшим, ніж в країнах ЄС та 

США, де авторські права охороняються також протягом усього життя автора, 

проте ще й 70 років після його смерті.  

Слід відзначити, що стара версія Закону про авторське право прямо 

встановлювала презумпцію авторства на твір, закріплюючи у ст. 11, що 

авторське право на твір має належать автору такого твору. При цьому, автором 

твору визнається громадянин, який створив твір. Водночас, громадянин, 
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юридична особа чи інша організація, ім’я якої згадується у зв’язку з твором, 

за відсутності доказів протилежного вважається автором твору [146]. 

З аналізу вищезазначеної правової норми стає зрозумілим, що 

законодавець надає визначення автору твору через його статус громадянина, 

що прямо порушує як принцип національного режиму Бернської конвенції, так 

і принцип режиму найбільшого національного сприяння, що міститься в Угоді 

ТРІПС. Можливо, саме через таку невідповідність відповідної норми Закону 

про авторське право основним принципам міжнародних угод, у новій редакції 

закону зустрічається нове тлумачення презумпції авторства.  

Так, ст. 12 Закону про авторське право 2020 року встановлює, що 

фізична особа, юридична особа або незареєстрована організація, ім’я якої 

проставляється на творі, без суперечливих доказів є автором твору та має 

відповідні права на твір. Водночас, автори та інші правоволодільці авторських 

прав можуть реєструвати свої твори в реєстрі, визнаному органом авторського 

права держави [146]. Відповідним чином, наведена поправка зробила систему 

авторських прав більш уточненою з міжнародними стандартами охорони 

авторських прав, закріпивши можливість отримання авторських прав на твір 

не лише за громадянами, а за фізичними особами як такими.  

Однак, незважаючи на те, що охорона авторських прав в КНР надається 

з моменту створення твору і без необхідності здійснення реєстрації 

відповідних прав у спеціальних відповідальних за це органах, в Китаї існує 

усталена практика щодо реєстрації таких прав. Так, авторам зазвичай 

надаються рекомендації щодо бажаної реєстрації авторських прав через те, що 

це допоможе в майбутньому усунути з процесу реалізації таких прав значні 

ускладнення [169]. Зазвичай строк реєстрації авторських прав на твір в Китаї 

займає приблизно один місяць. Такий короткий термін розгляду заявки 

зумовлений тим, що Центр захисту авторських прав КНР проводить 

експертизу заявки лише за формальними ознаками, при цьому не здійснюючи 

суттєвої перевірки відповідності заявленого твору критеріям авторського 

права [141].  
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У рамках наведеного можна стверджувати, що для забезпечення більш 

впевненого рівня охорони авторських прав на модні дизайни в Китаї, краще 

все ж таки провести реєстрацію авторських прав. Інакше, загрозу для 

дизайнерів становить не стільки наявність факту копіювання дизайну їх 

оригінального продукту, а  неможливість захисту прав у суді через складність 

доведення авторства.  

При цьому, хоча законодавство КНР не встановлює додаткові 

обмеження до корисних об’єктів задля забезпечення їх охорони авторським 

правом, в судовій практиці національних судів КНР доволі часто можна 

зустріти випадки застосування певних тестів для визначення спроможності 

визначення відповідних об’єктів як творів авторського права.  

Так, наприклад, у справі Inter IKEA Syatems BV v. Taizhou Zhongtian 

Plastic Co., Ltd. місцевий суд зазначив, що оскільки КНР є членом Бернської 

конвенції, іноземні твори ужиткового мистецтва, які охороняються в інших 

країнах-членах конвенції, також мають отримувати відповідний рівень 

охорони авторських прав і на території Китаю. При цьому, суд уточнив, що 

співвідношення рівня корисності до рівня творчості відповідних творів 

залишається ключовим моментом для  визначення можливості їх охорони 

авторським правом. Адже, функціональна користь об’єкту не може 

охоронятись авторським правом, в той час як його творча складова може 

визнаватись твором образотворчого мистецтва. В такому разі, важливим 

фактором слід вважати досягнення творами ужиткового мистецтва того рівню 

творчості, якому мають відповідати твори образотворчого мистецтва задля 

забезпечення  їх охорони авторським правом [197].  

Подібний підхід було також застосовано Чендуським проміжним 

народним судом (Chengdu Intermediate People’s Court), який у 2019 році 

розглянувши позов швейцарської компанії ALPA Capaul & Weber Ltd. проти 

китайської компанії GuoZh щодо порушення авторських прав останньої, 

визнав, що дизайн чотирьох фотокамер ALPA із серії A12 слід вважати 

творами ужиткового мистецтва, які завдяки високому рівню оригінальності 
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підлягають охороні авторським правом як твори образотворчого мистецтва 

відповідно до Закону про авторське право. У цьому контексті суд встановив 

тест для за яким для того, щоб визнаватись творами образотворчого 

мистецтва, твори ужиткового мистецтва повинні імперативно задовольняти 

принаймні двом вимогам:  

1) функція твору не має залежати від його художньої естетики; 

2) твір відповідає певному рівню оригінальності.  

Дослідивши обставини справи, суд встановив, що надані позивачем 

докази наглядно демонструють, що дизайни камер ALPA відповідають 

зазначеним двом вимогам [168]. 

Звичайно, правова система КНР відноситься до зони континентального 

права, а отже, на відміну від Великобританії та США, судові рішення 

національних судів по конкретним справам не визнаються джерелом права в 

Китаї. Проте, незважаючи на це, вищенаведене рішення має особливе 

значення для представників сектору креативних індустрій, адже по-перше, 

визнається першим успішним рішенням у справах предметом яких є  спори 

порушення прав на твори ужиткового мистецтва за законодавством КНР [190]. 

По-друге,  рішення у справі ALPA Capaul & Weber Ltd. v GuoZh прямо свідчить 

про готовність судів КНР дотримуватись положень Бернської конвенції і 

фактично підтверджує можливість захисту творів ужиткового мистецтва 

авторським правом як для національних виробників, так і для іноземних [168]. 

Крім цього, відповідне рішення суду за аналогією права можливо також 

застосувати для визначення можливості застосування авторських прав до 

дизайнів в сфері моди.  

Відповідно, за загальною практикою, модні дизайни можуть отримати 

охорону авторським правом в КНР. Проте, рішення щодо застосування 

авторських прав на твори індустрії моди має засновуватись на повному та 

всебічному аналізі обставин кожної конкретної справи. Наглядним прикладом 

слугує справа, яку було розглянуто Пекінським Січенгським народним судом 

(Beijing Xicheng District People’s Court) за позовом компанії Beijing LINC chic 
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Ltd. (LINC), до компанії Beijing Bosideng Ltd. (Bosideng), обидві з яких 

спеціалізуються на виробництві масового одягу, через порушення авторських 

прав позивача на два дизайни пухових курток. Примітно, що у рішенні по цій 

справі суд висловив думку, що швейні вироби, зокрема куртки, загалом, є 

промисловими виробами. А тому, незважаючи на те, що функції одягу наразі 

відповідають різноманітним потребам, різним випадкам та соціальнім 

ідентичностям, «звичайні» швейні вироби не можуть визнаватись творами 

авторського права. Водночас, суд визнав, що охорона авторським правом 

може поширюватись на окремі види об’єктів індустрії моди, серед яких, 

наприклад, костюми, спеціально розроблені для сценічних виступів, конкурсів 

чи інших особливих випадків, які мають видатну художню якість і наряду з 

цим не відповідають функціональним атрибутам звичайних костюмів. Для 

визначення ж спроможності одягу визнатись об’єктом авторського права, суд 

встановив наступний тест, за яким необхідним вдається визначити : 

1) чи відображає загальний зовнішній вигляд, поєднаний формою, 

структурою та кольорами готового одягу, власний незалежний вибір автора, і 

чи має він естетичне значення, яке не має нічого спільного з рівнем художньої 

цінності? 

2) чи можливо фізично чи концептуально відокремити художню 

красу відповідних об’єктів від їх функціональних властивостей? [220]. 

Звичайно, як вже зазначалось раніше, відповідне судове рішення не 

встановлює судовий прецедент щодо неможливості захисту дизайнів в сфері 

індустрії моди авторським правом. Проте, висновок суду наглядно демонструє 

застосування додаткових вимог до дизайну одягу як до творів ужиткового 

мистецтва, які не включені до переліку творів авторського права, що міститься 

в ст. 3 Закону про авторське право. Через це, національні суди мають 

аналізувати властивості та відповідність умовам надання авторських прав 

щодо кожного окремого дизайну, що стає об’єктом у справі про порушення 

авторських прав. Враховуючи останні зміни у законодавстві про авторське 

право КНР, зокрема до п. 9 ст. 3 Закону про авторське право, щодо можливості 
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поширення охорони авторських прав на інші інтелектуальні досягнення, що 

відповідають характеристикам творів, можливо зробити висновок, що дизайни 

в сфері індустрії моди безсумнівно можуть визнаватись творами авторського 

права, проте лише у разі відповідності додатковим умовам, встановленим 

судом по конкретній справі. У зв’язку з цим, існує ризик прийняття 

протилежних рішень судами різних юрисдикцій та інстанцій по справах, що 

стосуються вирішення питання щодо охороноздатності аналогічних або, іноді, 

ідентичних дизайнів в сфері індустрії моди.  

Нажаль, на відміну від законодавства ЄС, законодавство КНР не 

встановлює інші альтернативні форми охорони прав інтелектуальної власності 

на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди. Так, в Китаї не існує 

можливості охорони незареєстрованих промислових зразків, адже відповідно 

до Закону про патентне право всі дизайни повинні бути зареєстровані та права 

на них повинні посвідчуватись відповідним патентом [195]. І хоча, лише у 2020 

році до патентного законодавства країни, так само як і до авторського, було 

внесено ряд суттєвих змін, направлених на розширення можливостей для 

охорони промислових зразків, запровадження охорони незареєстрованих 

промислових зразків так і не відбулось. Проте, слід зазначити, що після вступу 

в силу нової редакції закону з 1 червня 2021 року механізм охорони прав на 

промислові зразки буде в значній мірі змінено.  

Так, починаючи з визначення промислового зразка, яке раніше мало 

наступний вигляд: «промисловий зразок – будь-який новий дизайн форми, 

малюнка або їх комбінації, а також поєднання кольору та форми або малюнка 

виробу, що створює естетичне відчуття і який придатний для промислового 

використання» [195], нове визначення промислового зразка вже говорить не 

лише про цілий виріб, а й про його окремі складові частини [179]. У такий 

спосіб, законодавець закріпив можливість поширення охорони на частини 

дизайну, що безсумнівно, значно покращить рівень охорони промислових 

зразків у майбутньому [179], та наблизить його до стандартів закріплених у 

законодавстві ЄС.  
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Так само було змінено і строк охорони прав інтелектуальної власності 

на промисловий зразок. Якщо раніше відповідний строк складав 10 років з 

дати подання заявки [195], то у новій редакції закону його було збільшено на 

5 років [196], що у сумі складає в загальному 15 років. Звичайно, такі зміни 

мають позитивно позначитись на сектору індустрії моди взагалі та окрема 

дизайнерах, адже збільшення строку охорони прав на промислові зразки, 

дозволить їм насолоджуватись виключними правами на своє творіння на 5 

років більше, ніж це було можливо до цих пір.  

Необхідно зазначити, що для того, щоб бути патентоспроможним, 

промисловий зразок КНР повинен бути достатньо відмінним від інших 

дизайнів та бути придатним для промислового використання [196].  

Також, промисловий зразок має відповідати критерію абсолютної 

новизни, тобто його не повинно бути представлено публіці в будь-якій точці 

світу до дати подачі заявки на отримання патенту [196]. Це означає, що, 

наприклад, на дизайн, який було опубліковано і який вже охороняється, як 

незареєстрований промисловий зразок в ЄС, неможливо отримати патент у 

Китаї, оскільки він вже був доступний для загального відома [169]. 

Встановлення абсолютної світової новизни дійсно надає певні гарантії щодо 

унікальності запатентованого промислового зразка, проте на практиці 

призводить до більш негативних наслідків ніж позитивних.  

Так, слід відзначити, що абсолютна світова новизна, зазвичай, 

використовується як умова для отримання правової охорони на винаходи. 

Враховуючи високий винахідницький рівень винаходу, застосування такого 

жорсткого критерію в повній мірі відповідає природі такого складного об’єкту 

інтелектуальної власності. В той же час, встановлення абсолютної світової  

новизни як одного з обов’язкових критеріїв для промислових зразків в КНР не 

вдається доречним. Адже, аналіз відповідності заявленого до реєстрації 

промислового зразка даному критерію передбачає вичерпне вивчення всіх 

попередніх зразків, які було зареєстровано в світі. Водночас, здійснення 

комплексного та всебічного пошуку слід вважати неможливим через 
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існування незареєстрованих промислових зразків, наявність прав на яких не 

засвідчується жодним охоронним документом, а отже і не містить у жодній 

інформаційно-довідковій базі даних. Таким чином,  патентний орган КНР мав 

би залучати значні ресурси до здійснення відповідного пошуку. Проте, відомо, 

що при розгляді заявку на реєстрацію промислового зразка Патентним 

відомством КНР не проводиться кваліфікаційна експертиза, тобто аналіз 

відповідності заявленого промислового зразка умовам відмінності, 

промислової придатності і, звичайно, світової новизни, не проводиться. При 

розгляді заявки перевіряється лише її відповідність формальним умовам 

(наприклад: наявність контактів заявника, назви промислового зразка та його 

опису тощо), в той час як вирішення питання щодо дійсності патенту може 

вирішуватись вже після його реєстрації при його оскарженні конкурентами 

або іншими зацікавленими особами [211]. Отже, застосування критерію 

світової новизни в КНР не може однозначно гарантувати унікальність 

зареєстрованого в країні промислового зразка, адже аналіз відповідності 

такого об’єкту встановленим у законі умовам жодним чином не здійснюється. 

При цьому, вже після отримання патенту на промисловий зразок, посилання 

на відсутність світової новизни зареєстрованого промислового зразка може 

призвести до припинення дії патенту на нього, що надає усім зацікавленим 

особам значні переваги через легкість спростування новизни промислового 

зразка. Мабуть, саме тому, в даний час законодавство більшості країн не 

містить вимогу абсолютної світової новизни промислового зразка, натомість 

застосовуючи регіональну новизну як критерій для визначення 

охороноздатності даного виду об’єкту. 

Однак, у порівнянні із попередньою редакцією Закон про патентне право 

КНР, нова редакція все ж таки містить деякі послаблення у визначенні новизни 

промислового зразка. Так, ст. 24 закону передбачає, що промисловий зразок 

не втрачає новизну, якщо його розкриття відбувалось з метою забезпечення 

суспільних інтересів, під час оголошення надзвичайної ситуації чи 

надзвичайного стану у країні протягом шести місяців до дати подання заявки 



 148 

[196]. У такій ситуації заявник може подати відповідні докази, щоб уникнути 

втрати новизни свого нового дизайну через попереднє розкриття інформації 

[179]. 

За деякими показниками процес розгляду заявки на реєстрацію 

промислового зразка в КНР може тривати від 4 до 6 місяців [141], або до 

одного року [169]. Звичайно, такий строк є значно коротшим у порівняні із 

строком розгляду заявки в США, проте, навіть він не завжди може відповідати 

життєвому циклу модних виробів, адже для деяких з таких продуктів один рік 

відповідає тривалості їх загального ринкового життя.  

При цьому, законодавство КНР в сфері авторського права та патентного 

права не містить правових норм, які б прямо стосувались визначення 

можливості отримання кумулятивної охорони на дизайн за відповідними 

двома правовими доктринами. Таким чином, можна зробити висновок, що при 

відповідності дизайну умовам надання правової охорони, він може бути 

зареєстрований як промисловий зразок та охоронятись як об’єкт авторського 

права.  

Враховуючи усе вищесказане, можливо зробити висновок, що через 

відсутність у законодавстві КНР будь-якого іншого виду охорони ніж 

авторське право та у зв’язку із встановленням достатньо жорстких критеріїв, 

що висувають до промислових зразків, рівень забезпечення охорони прав 

інтелектуальної власності на модні дизайни в КНР слід вважати неповним.  

Даний факт ускладнює також той факт, що навіть при наявності 

зареєстрованих прав, високий рівень контрафакції в країни в значній мірі 

унеможливлює здійснення існуючих прав інтелектуальної власності.  

Так, за висновком Організації економічного співробітництва та розвитку 

(далі – ОЕСР) Китай визнається найбільшим у світі джерелом контрафактної 

та піратської продукції, обороти якої значно перевищують всі інші економіки 

разом узяті. Асортимент несанкціонованої продукції, виготовленої та 

експортуємо з країни є досить широким та включає взуття, вироби зі шкіри та 

одяг. Слід зазначити, що відповідна продукція поставляється по всьому світу, 
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в загальному до 153 країн. У тому числі до них відносяться і розвинуті країни 

з високим рівнем доходу, серед яких найбільш частими є напрямки до 

Великобританії, США, Німеччини та Бельгії. Зокрема, американські, 

італійські, швейцарські, французькі та німецькі компанії є основними 

суб’єктами, що потерпають від контрафактної та піратської продукції, що 

походить з Китаю, адже саме їх торговельні марки та дизайни найчастіше 

копіюються для привернення уваги споживачів [192]. При цьому, стрімке 

зростання кількості електронних платформ та відсутність належного 

правового регулювання онлайн-продаж в Інтернеті зумовило  стимулювання 

росту онлайн-ринків, що займаються продажем товарів, які порушують права 

інтелектуальної власності правоволодільців [192].  

Звичайно, усвідомлюючи таке несприятливе положення в секторі 

індустрії моди, та промисловості взагалі, уряд КНР невпинно намагається 

віднайти шляхи для вирішення наявних проблем та підвищення рівня довіри 

до держави і інтелектуальної власності як правового механізму для захисту 

прав творців. Зокрема, для поліпшення міжвідомчого співробітництва в Китаї, 

у 2008 році було створено Міжурядову спільну конференцію з імплементації 

національної стратегії інтелектуальної власності: а у 2011 – Національну 

провідну групу по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності. В 

2014 році КНР здійснила важливий крок по забезпеченні справедливого та 

професійного рівня правосуддя, створивши три спеціалізовані суди з питань 

інтелектуальної власності в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу. А для вирішення 

проблеми із розповсюдження несанкціонованих товарів в мережі Інтернет, у 

2019 році уряд КНР прийняв спеціальний Закон КНР «Про електронну 

комерцію», в якому прямо закріплена відповідальність платформ електронної 

комерції за продаж підробок на своєму сайті [192]. Крім цього, наведені 

раніше зміни до Закону КНР «Про авторське право» та Закону КНР «Про 

патентне право» свідчать про серйозне ставлення держави до проблеми 

розвитку виробництва контрафактної та піратської продукції в країні та 

вказують на значну роботу, що проводиться для модифікації чинного 
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законодавства у відповідності з вимогами сучасного суспільства та проблем, 

які в ньому існують. Крім цього, застосування жорстких методів протидії 

виготовленню та поширенню несанкціонованої продукції дозволить 

повернути довіру як місцевих, так і закордонних підприємств до правової 

системи Китаю.  

Вищенаведене дійсно дає усі приводи стверджувати, що за останні роки, 

уряд КНР проводить активну політику по протидії порушенню прав 

інтелектуальної власності в країні. Проте, не дивлячись на усі зусилля, слід 

відзначити, що в країни і досі продовжують існувати негативні фактори, які не 

дозволяють правоволодільцям ефективно та в повній мірі здійснювати 

належні ним права інтелектуальної власності, що в свою чергу не дає 

розвиватись промисловості в сфері індустрії належним, відповідним до 

закону, чином.  

Перш за все, одним з таких факторів прийнято вважати досить низький 

загальний рівень правової свідомості громадян щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. Так, традиційна конфуціанська ідеологія все ще має 

дуже сильний вплив на китайське суспільство. Автори часто віддають 

перевагу розповсюдженню своїх творів публічно, без наголошення на тому, 

що вони мають авторські права на результати своєї інтелектуальної діяльності. 

Конфуціанство робить наголос на тому, що «людина передає, а не створює», 

через таке ставлення до інтелектуальної творчості в багатьох авторів взагалі 

відсутнє поняття «оригінальності» твору, адже вони не вважають свої твори 

результати власної інтелектуальної діяльності [193]. Відповідно, на думку 

деяких вчених,  китайська інституція законів в сфері охорони авторських прав 

зараз перебуває на етапі «добровільного використання». У результаті, Китаю 

необхідно вирватися з культурних обмежень щодо охорони прав 

інтелектуальної власності та примирити китайську культуру із західною ідеєю 

захисту авторських прав [201, C. 265]. 

По-друге, існування значного розриву матеріального забезпечення між 

різними верствами населення у китайському суспільстві постає ще однією 
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причиною неповаги до прав інтелектуальної власності. Так, піратство можна 

розглядати як один із способів нижчих верств населення продемонструвати 

незадоволення стилем життя більш заможного прошарку громадян [201]. 

По-третє, деякі положення чинного законодавства Китаю про авторське 

право носять дуже невизначений та неясний характер, що на практиці може 

призвести до прийняття судами країни суперечливих рішень. Так, Китай 

відноситься до країн які приймають континентальну традицію природного 

права, суть якої полягає в вірі в людський розум і яка встановлює, що люди 

мають здатність приймати детальні і конкретні закони. Тим часом для того, 

щоб мати справу з потенційними прогалинами в законі, законодавство КНР у 

сфері авторського права містить декілька «всеосяжних» положень, які, 

здається, суперечать загальним принципам природного права. Ці положення 

включають положення «інших творів» у ст. 3 Закону про авторське право, 

загальне положення «інших прав» у ст. 10, а також положення «інших 

порушень» у ст. 46. Ці положення надають місцевим судам і суддям широкий 

простір для трактування приписів законодавства, при цьому не завжди для 

розширення меж охорони прав, і таким чином створюють сприятливі умови 

для суперечливих рішень [107, C. 231]. 

По-четверте, неможливо оминути той факт, що істотні проблеми при 

здійсненні прав виникають через відсутність координації між різними 

адміністраціями країни, що пов’язано відносно децентралізованою 

структурою уряду країни. Органи місцевого самоврядування часто мають 

право на вибір, які закони прийняти і застосовувати, оскільки інтереси 

місцевих чиновників не завжди узгоджуються з інтересами центральних 

органів влади [199].   

Також, однією з основних причин того, що виробництво підроблених 

товарів стало звичайною практикою в Китаї, може бути наслідком того, що 

місцеві органи влади побоюються, що через їхні зусилля щодо підтримки 

охорони прав інтелектуальної власності може збільшити рівень безробіття 

серед населення, оскільки багато людей працюють у секторі виробництва такої 
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продукції. Звичайно це може послабити місцеву економіку в майбутньому 

[107, C. 231]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що правова реформа та поступове 

зростання ринку збуту модної продукції призвели до значного збільшення 

розуміння важливості охорони прав інтелектуальної власності в Китаї [11].  

 

 

Висновки до Розділу 2  

 

Викладене у другому розділі дозволяє зробити висновок, що система 

охорони прав на незареєстрований промисловий зразок, яка діє в ЄС, постає 

корисним вибором для дизайнерів, які не мають часу або ресурсів для 

звернення за реєстрацією прав на свої вироби.  Однак, для того, щоб отримати 

охорону на незареєстрований промисловий зразок ЄС, дизайни повинні 

відповідати двом основним вимогам: бути новими та мати індивідуальний 

характер.  

Значною відмінністю незареєстрованого промислового зразка від 

зареєстрованого промислового зразка та авторського права, постає обсяг 

охорони прав, який надається правоволодільцю такого об’єкта. Так, 

незареєстрований промисловий зразок захищає права дизайнера тільки в тому 

випадку, якщо його дизайн було скопійовано.  

При цьому, важливо пам’ятати, що значну кількість питань було 

залишено на розсуд внутрішнього законодавства кожної з країн-членів ЄС, що 

стало результатом створення більш привабливої системи охорони 

незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди одними країнами, на відміну 

від інших, які ще не усвідомили важливість забезпечення охорони таких 

об’єктів .  

На відміну від системи охорони прав інтелектуальної власності ЄС, 

законодавство США в значній мірі обмежує охорону прав на незареєстровані 

дизайни в сфері індустрії моди. Оскільки законодавство США не передбачає 
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охорону незареєстрований промислових зразків, авторське право та 

торговельне вбрання визнаються єдиними режимами охорони прав, які не 

вимагають здійснення формальностей.  

Водночас, система охорони авторських право США використовує 

доктрину сепарації за якою корисний об’єкт, тобто дизайн, функцію якого не 

можна відокремити від його початкових елементів, не може бути захищений 

авторським правом. Тим самим, дана концепція виключає усі дизайни в сфері 

індустрії моди з-під охорони авторських прав.  

Усвідомлення несприятливого стану охорони прав інтелектуальної 

власності в даній сфері неодноразово призводило до спроб уряду змінити 

законодавство шляхом представлення Сенату ряду законів, серед яких Закон 

про заборону піратського дизайну [170] та Закон про інноваційну охорону 

дизайнів та запобігання піратству [171]. Проте, незважаючи на підтримку 

відповідних законопроектів провідними американськими дизайнерами та 

відповідними асоціаціями, їх так і не було прийнято Сенатом.  

Вважаємо, що прийняття нової моделі охорони прав інтелектуальної 

власності на зареєстровані дизайни в сфері індустрії моди в майбутньому, як 

це було запропоновано в Законі про інноваційну охорону дизайнів та 

запобігання піратству, позитивно позначиться не лише на великих 

підприємствах або міжнародних компаніях, а й на середніх та малих 

підприємствах, а також самостійних дизайнерах-початківцях, позбавивши їх 

значних фінансових витрат та тривалих часових рамок.  

Водночас, КНР постає ще однією країною, чинне законодавство у сфері 

інтелектуальної власності якої визначає авторське право як єдиний можливий 

спосіб охорони дизайнів без необхідності здійснення жодних формальностей 

з боку автора. Проте, слід зазначити, що в ході дослідження було виявлено 

високий рівень реєстрації авторських права на твір задля усунення можливості 

виникнення проблем під час реалізації незареєстрованих прав на практиці.  

Незважаючи не те, що ринок моди Китаю є одним з найбільших і 

швидкозростаючих в світі, збереження існуючої правової системи охорони 
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дизайнів в країні може призвести до втрати ним значних поточних інвестицій. 

Дуже важливим кроком для забезпечення ефективної охорони 

незареєстрованих прав на дизайни може стати перегляд діючої в країні правої 

системи.  

Для досягнення відчутних результатів у боротьбі проти контрафактної 

продукції, виготовленої на території КНР, необхідна наявність чітко 

розроблених комплексних заходів. Так, наприклад, повинна бути проведена 

доробка законодавчого регулювання цього питання на державному рівні. 

Також за рахунок співробітництва між правоохоронними та митними 

органами держави можливий розвиток правового, інформаційного та 

технічного фундаменту для єдиного регулювання даної сфери. Однак, для 

досягнення успіху в цій справі потрібен не тільки співробітництво між 

певними державними органами КНР, але й участь самих авторів творів та 

правоволодільців. Шляхом взаємодії всіх цих суб’єктів між собою можливо 

досягти позитивний результат у боротьбі з потоком контрафактної продукції з 

КНР. 

Оскільки індустрія моди займає дуже важливу роль у економіці Китаю, 

а її надійне правове забезпечення є необхідним для залучення значних 

інвестицій в країну, необхідними є комплексне вирішення поточних проблем 

в сфері регулювання індустрії моди.  
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ОХОРОНА НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

ДИЗАЙНІВ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ МОДИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

3.1. Правова охорона дизайнів в сфері індустрії моди як об’єктів 

авторського права в Україні 

 

Для дослідження особливостей забезпечення правової охорони 

незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди відповідно до законодавства 

України, звернемося до історичного огляду розвитку нормативно-правового 

забезпечення даної  сфері.  

Більшу частину 20-го століття Україна перебувала у складі Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), під впливом політики 

якої і було сформовано національне законодавство у сфері інтелектуальної 

власності. Якщо західні експерти надавали феномену моди позитивну оцінку 

та наголошували на необхідності створення відповідної системи охорони 

результатів інтелектуальної діяльності в сфері індустрії моди, то в радянський 

період мода як окремий сектор економіки ігнорувався.  

Так, І. Вініченко зазначає, що з самого початку створення СРСР 

відносини соціалізму до моди відрізнялися ворожістю, адже за ідеологічними 

вченням того часу відповідна категорія вважалась «естетичним пережитком» 

минулого [18]. При цьому, С. Журавльов та Ю. Гронов вказують, що таке 

ставлення існувало в країні до середини 1950-х рр. та пояснювалось не лише 

післявоєнним політичним режимом, а й суспільною свідомістю населення, яка 

засновувалась на традиціях релігійно-общинної психології і 

пролеткультівських настроях 1920-х рр. Таким чином, у населення закріпився 

комплекс негативних стереотипів щодо самої концепції моди і пов’язаного з 

нею прагнення особи виділятися яке розглядалось як соціальна аномалія [33].  

Проте, починаючи з 1950-х рр., в результаті змін в житті радянського 

суспільства, жителі СРСР поступово приєднувались до споживчої культури, 
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не перетинаючи встановлені владою рамки щодо належного зовнішнього 

вигляду радянського громадянина [17].  

Індустрія моди як самостійна галузь економіки сформувалась в Україні 

лише після визнання незалежності країни у 1991 році. Незважаючи на такий 

короткий строк, українська індустрія моди – це одна з небагатьох галузей, яка 

останніми роками розвивається досить динамічно, про що свідчить високий 

попит на твори українських дизайнерів серед споживачів з усього світу. 

Підвищення уваги до української моди зумовлює необхідність створення 

ефективної системи охорони прав інтелектуальної власності в даній сфері  

Слід відзначити, що суб’єкти досліджуваної індустрії під час своєї 

діяльності спираються на загальні нормативно-правові акти України у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності. При цьому, на відміну від Франції, 

чинне законодавство у цій сфері не містить спеціальних положень щодо 

охорони інтелектуальної власності саме в індустрії моди. 

Розвиток цієї галузі законодавства в Україні на початковому етапі 

відбувався шляхом ухвалення окремих законів, що стали головними 

джерелами права та до нинішнього часу складають основу спеціального 

законодавства про інтелектуальну власність. Це закони України «Про 

авторське право і суміжні права» [59], «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» [72], «Про охорону прав на промислові зразки» [74], «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» [73], які набули чинності 15 грудня 

1993 року. Тоді ж були прийняті Закони України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності» [71], «Про захист від недобросовісної конкуренції» [68], «Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [75]. Прийнята у 1996 

році Конституція України проголосила право кожного володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

інтелектуальної, творчої діяльності [38]. Крім того, Україна є стороною таких 

міжнародних договорів, як Бернська конвенція [3], Угода ТРІПС [91] та ДАП 

[28], що також визнаються частиною національного законодавства. 
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Наступним логічним кроком, який відповідав нагальним економічним 

потребам країни, стала кодифікація діючого законодавства, яке не тільки 

впорядкувало чинне законодавство, а й якісно, методологічно вдосконалило 

його, стало свідченням наступного рівня розвитку юридичної науки та 

законодавчої техніки в Україні і, водночас, потужним поштовхом для 

подальших наукових розвідок. Ухвалений у 2003 році Верховною Радою 

України ЦК України вже містив окрему Книгу IV під назвою «Право 

інтелектуальної власності» [94]. Також регулюванню правовідносин, 

пов’язаних з інтелектуальною власністю, присвячена окрема глава 16 

Господарського кодексу України [21]. 

Варто зазначити, що у 2004 року була прийнята Постанова Верховної 

Ради України  «Про затвердження Державної програми розвитку інноваційних 

напрямів індустрії моди до 2010 року» [66], яка залишається єдиним 

спеціалізованим актом щодо модної індустрії за всі часи незалежності 

України.  

З перебігом часу стає очевидним історична обмеженість деяких поглядів 

фахівців та законотворців початку 2000-х років на перспективи розвитку 

індустрії моди в Україні. Так, через  вузький підхід до тлумачення поняття 

«індустрія моди», зазначена Постанова Верховної Ради України використовує 

даний термін лише по відношенню до сфери перукарського мистецтва та 

декоративної косметики, таким чином, не згадуючи інші об’єкти моди. 

Звичайно, таке ставлення свідчить про існування беззаперечно недостатнього 

рівня правової обізнаності щодо змісту таких категорій як «мода» та 

«індустрія моди», що спричиняє їх помилкове тлумачення на законодавчому 

рівні. Через такий стан речей, вважаємо за необхідне в майбутньому, при 

прийнятті нормативно-правових актів урядом країни, покликаних 

забезпечувати допомогу розвитку індустрії моди, використовувати даний 

термін по відношенню до всіх груп об’єктів індустрії моди, а саме: одягу та 

взуття; аксесуари; парфумерії і косметики; домашніх аксесуарів і прикрас для 

декорування простору; послуг в сфері індустрії моди. Таке трактування 



 158 

дозволить не лише правильно визначити коло об’єктів та суб’єктів індустрії 

моди, а й визначити шляхи забезпечення охорони прав останніх.  

Оскільки дане дослідження присвячене аналізу охорони прав 

інтелектуальної власності незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди, 

то звертаємо увагу на те, що наразі чинне законодавство України передбачає, 

подібну до ЄС систему охорони таких об’єктів, через застосування норм 

авторського права та незареєстрованого промислового зразка.  

Так, відповідно до положень ст. 437 ЦК України та ст. 11 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» авторські права виникають з моменту 

створення твору та не залежать від факту реєстрації прав інтелектуальної 

власності на твір чи будь-якого іншого спеціального його оформлення, а також 

виконання будь-яких інших формальностей [94]. 

Однак, не дивлячись на пряму вказівку норми закону, в українській 

судовій практиці існують випадки, у яких суди неодноразово помилково 

визначали момент оприлюднення твору або видачі свідоцтва про реєстрацію 

авторських прав на твір як момент виникнення авторських прав на твір. 

Зокрема, такою логікою керувався Святошинський районний суд м. Києва у 

своєму рішенню по справі 759/3784/20 від 27.05.2021 [81], у якому 

зазначається, що на момент видавництва відповідачами підручника доказів 

наявного, охоронюваного законом авторського права позивача на книгу з якої 

взято окремі фрагменти, не існувало, оскільки станом на момент видання 

підручника, свідоцтво про авторське право на твір позивача не регулювало 

відносини авторства, адже було зареєстровано пізніше. 

Саме через існування таких розбіжностей в трактуванні положень ст. 

437 ЦК України та ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» Верховний суд у своєму рішенні по справі № 760/20855/16-ц від 

16.06.2021 визнав, що усталеним в цивілістичній доктрині є те, що авторське 

право на твір виникає з моменту об’єктивізації твору. Для набуття авторського 

права не вимагається реєстрації твору чи будь-якого спеціального його 

оформлення, а також виконання яких-небудь інших формальностей. Тобто в 
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сфері авторського права одним з принципів є принцип автоматичної охорони: 

охорона творові надається автоматично (фактом створення твору) і не 

залежить від його реєстрації, депонування, проведення експертиз та інших дій. 

Цим набуття авторських прав істотно відрізняється, наприклад, від набуття 

прав на торговельну марку, адже за загальним правилом в Україні 

застосовується реєстраційна система набуття прав на торговельну марку, що 

передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи [54].  

Що стосується видів творів, яким може бути надана охорона авторським 

правом, то законодавство України з авторського права містить невичерпний 

перелік творів, яким може бути надана охорона. Зокрема, ст. 433 ЦК України 

та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає 

об’єктами авторського права твори у галузі науки, літератури і мистецтва, 

серед яких: літературні письмові твори, комп’ютерні програми; музичні твори 

з текстом і без тексту; драматичні; музично-драматичні твори; аудіовізуальні 

твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і 

садово-паркового мистецтва; фотографічні твори; твори ужиткового 

мистецтва та інші твори [94].  

Як можливо побачити, даний список не згадує об’єкти індустрії моди, як 

це наприклад закріплено у законодавстві Франції. В свою чергу, 

передбачається можливість охорони авторських прав на твори ужиткового 

мистецтва, до яких можуть відноситись твори декоративного ткацтва, 

прикладного мистецтва, у тому числі твори декоративного мистецтва та 

ювелірні вироби. Слід визнати, що на відміну від законодавства 

Великобританії, в Україні не передбачена необхідність категоризації об’єктів 

авторського права, тим самим закріплений у законодавстві невичерпний 

перелік творів авторського права надає можливість для охорони будь яких 

творів, які відповідають умовам необхідним для отримання відповідної 

правової охорони. Проте, внесення дизайнів у сфері індустрії моди до 

зазначеного у ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» переліку зумовило б нормативне визнання можливості та 
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необхідності охорони таких об’єктів на законодавчому рівні, тим самим 

дозволивши законодавству України у сфері охорони авторських прав 

наблизитись до забезпечення дієвої правової охорони модної продукції. 

Важливо зазначити, що в Україні на законодавчому рівні закріплено 

лише критерій щодо необхідності надання об’єктивної форми вираження 

твору. При цьому, правова охорона авторським правом не поширюється на 

будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 

концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 

проілюстровані у творі [59]. 

Також, у Закону України «Про авторське право і суміжні права» можна 

знайти положення щодо критерію оригінальності. Так, ст. 9 вищенаведеного 

закону передбачає, що частина твору, яка може використовуватися 

самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і 

охороняється відповідно до закону [59]. В той час як у ст. 10 того ж самого 

закону заперечується можливість охорони розклади руху транспортних 

засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні 

бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється 

право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду) [59].  

Таким чином, можна помітити, що законодавство України використовує 

умову оригінальності твору лише у окремих положеннях, які стосуються 

певних видів творів, при цьому прямо не вказуючи на необхідність 

відповідності усіх творів авторського права зазначеному критерію. Це 

пов’язано із тим, що наразі на законодавчому рівні досі не прийнято єдиного 

загальноприйнятого підходу щодо визначення умов охороноспроможності 

творів авторського права. Через це, у доктринальних текстах фахівців з 

авторського права також можна помітити  розбіжності з приводу даного 

питання.  

Так, наприклад, С. В. Бондаренко вважає, що ознаками твору, який 

визнається об’єктом авторського права, є творчий характер твору,  

оригінальність та об’єктивна форма вираження твору [13]. 
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В свою чергу, О.О. Штефан поділяє критерії для надання авторських 

прав на основні та додаткові. Основні умови правової охорони включають 

ознаку творчого характеру твору й ознаку його вираження в об’єктивній 

формі, а додаткові умови правової охорони – ознаку змісту твору, ознаку 

завершеності твору й ознаку його оприлюднення [55]. 

Л. Закорецька, крім ознак творчого характеру, що виражені у будь-якій 

об’єктивній формі, звертає увагу ще й на можливість його відтворення [34]. 

У світлі вищенаведеного можна помітити, що на відміну від 

законодавства ЄС та більшості країн світу, де застосовується критерій 

«оригінальності» твору,  в Україні використовується така умова для надання 

правової охорони авторських прав як «творчий характер». Дана умова дуже 

часто ототожнюється з поняттями «новизни» твору або «оригінальності» 

твору. При цьому очевидно, що ці три згаданих критерії не є тотожними і 

практика щодо їх використання, як синонімічних дефініцій, наочно свідчить 

про існуючі прогалини в законодавстві та правозастосовній практиці, що 

потребує з боку науковців посиленої уваги до прийнятного вирішення цього 

важливого питання.  

Так, тлумачення терміну «творчість» дає можливість встановити, що 

зміст цього поняття охоплює діяльність людини, яка спрямована на створення 

духовних і матеріальних цінностей [16]. 

Відповідно умова «творчості» передбачає, що твір є результатом 

процесу його створення, продуктом результативної діяльності людини, 

здобутком, який має ціннісну складову, навіть виключно матеріальну. При 

цьому проблема духовних цінностей продовжує залишатися областю 

переважно філософських роздумів і досліджень. Варто зазначити, що в таких 

філософських напрямках 20 століття, як прагматизм та інструменталізм 

творчість розглядається з односторонньо прагматичної точки зору, перш за все 

як винахідництво, мета якого – вирішувати завдання, поставлене певною 

ситуацією. 

Але якщо зміст «творчості» передбачає можливість створення людиною 
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певних об’єктів, які мають суто матеріальну цінність, то важливо підкреслити, 

що в цьому сенсі твір може мати творчий характер, навіть, якщо автор у 

процесі його створення не використовував можливість вільного та власного 

вибору щодо форми, зображення та інших властивостей такого твору тощо. 

Таким чином, можна казати, що з точки зору такого підходу для задоволення 

умови «творчості» достатньо факту створення певної речі, навіть якщо людина 

копіювала вже відомі твори.  

Тому, на відміну від умови оригінальності твору критерій творчого 

характеру не може бути чітко окреслений, він є мірилом більш низького 

порога для його досягнення, який не є свідченням необхідного рівня 

інноваційності дизайнів в сфері індустрії моди. Для того, щоб твір було 

визнано оригінальним, він повинен бути не лише власним творінням 

виробника, автор повинен додати до робити щось від себе, щось притаманне 

лише його конкретному твору.  

При цьому, оригінальні твори також можна розглядати як нові, адже 

якщо автор вклав щось від себе при створені роботи, тим самим твір містить 

унікальну частинку свого автора. При цьому, новизна, як самостійний 

критерій для надання авторських прав суперечить самій природі авторських 

прав. При використанні критерія новизни, який існує, наприклад, в 

патентному праві, не існує можливості охорони тих об’єктів, які не є 

абсолютно новими. Таким чином, незалежні твори не мали б змогу 

задовольнятися охороною авторським правом, а, навпаки, ідеї отримали б таку 

змогу.  

Отже, можна зробити висновок про те, що відсутність чіткого 

визначення критеріїв надання авторських прав, призводить до значних 

проблем при визначенні можливості охорони тих чи іншій творів на практиці. 

Визначення критерія оригінальності у законодавстві України може вирішити 

дану проблему та покласти кінець розбіжностям думок серед науковців у 

цьому питанні.  

Такий висновок підтверджується також положеннями Угоди про 
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асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони (далі – Угода) [90], яка визнається міжнародним договором. 

Так, ст. 167 Угода визначає можливість надання охорони фотографіям, які є 

оригінальними у тому розумінні, що вони є власним продуктом 

інтелектуальної діяльності автора [90]. Така ж сама умова закріплена у ст. 180 

Угоди щодо надання охорони авторських прав на комп’ютерну програму [90].   

Слід зазначити, що незважаючи на значний строк дії Угоди, актуальним 

залишається вирішення питання щодо її місця в системі актів національного 

законодавства України. Так, відповідно до ст. 9 Конституції України 

міжнародні договори є частиною національного законодавства [38]. 

Також, у ст. 5 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

визначено, що якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то 

застосовуються правила міжнародного договору [59]. Таким чином, можна 

зробити висновок про пріоритетність норм міжнародного договору та їх пряму 

дію. Думки з цього приводу підтримуються Міністерством закордонних справ 

України, адже Угода стала частиною національного законодавства в розумінні 

закону «Про міжнародні договори» [70]. Однак, через те, що деякі норми угоди 

не відповідають, а іноді, навіть, суперечать положенням національного 

законодавства України досі можна зустріти інші думки з приводу місця Угоди 

в системі актів національного законодавства.  

Наприклад, наразі ліквідована Держслужба інтелектуальної власності, 

свого часу, зазначала, що положення Угоди, які відрізняються від норм 

українського законодавства, застосовуватимуться після внесення відповідних 

змін до наших законів [23]. Нажаль, через те, що думки з цього приводу 

різняться, досі немає остаточної відповіді на питання чи можна прямо 

використовувати норми Угоди при вирішенні судових спорів.  

На даний момент, існує лише один випадок, коли при вирішенні судової 



 164 

справи суддею було прямо застосовано норми Угоди. Так, у рішенні 

Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 р. по справі № 910/14972/17 

[78] за позовом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до 

Приватного підприємства «Альянс краси» про дострокове припинення дії 

свідоцтва України на торговельну марку,  судом було прямо застосовано ст. 

198 Угоди, яка передбачає анулювання реєстрації торговельної марки, якщо 

протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у 

використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких 

вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як 

згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» достроково може бути припинена повністю або частково дія 

свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо 

частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати 

публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї 

публікації. 

Дане рішення є особливо показим, але треба зауважити, що питання 

щодо можливості прямого застосування норм Угоди повинно вирішуватись в 

кожному окремому випадку, беручи до уваги всі обставини справи.  

Таким чином, виходячи із загального стану авторського права та 

спираючись на сукупність всіх перерахованих вище і згаданих чинників 

вбачаємо за доцільне внести зміни до п. 1 ст. 433 ЦК України та п. 1 ст. 8 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», вказавши, що 

об’єктами авторського права є оригінальні твори. 

Водночас, необхідним визнається закріплення у законодавстві 

визначення терміну «оригінальний твір». Враховуючи досвід зарубіжних 

країн, можливо зробити висновок, що зазвичай вирішення питання щодо 

тлумачення умови оригінальності творів авторського права залишається на 

розсуд суду. Проте, зважаючи на існуючі розбіжності у правозастосуванні 

положень законодавства національними судами та той факт, що правова 

система України відноситься до зони континентального права, а отже, на 
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відміну від Великобританії та США, судові рішення національних судів по 

конкретним справам не визнаються джерелом права, вважаємо, що вирішення 

даного питання має бути покладено саме на законодавця. Таким чином, 

правильне та чітко сформульоване визначення терміну «оригінальний твір» у 

законодавстві України призведе до єдності у сприйманні, осмисленні та 

інтерпретації умови оригінальності при практичній реалізації норм цивільного 

законодавства у правозастосовній діяльності як органів судової влади, 

державних органів і посадових осіб, так і представників наукової спільноти в 

даній сфері. 

Разом з тим, враховуючи євроінтеграційну політику України, 

пропонуємо взяти за основу визначення умови оригінальності надане судом 

Європейським судом справедливості рішенні по справі Infopaq [124]. Отже, 

вважаємо за необхідне надати визначення терміну «оригінальний твір» у ст. 1 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» та викласти його 

наступним чином: оригінальний твір – твій, який є самостійним результатом 

інтелектуальної діяльності автора, створення якого обумовлено здійсненням 

ним вільного та творчого вибору. 

Звичайно, неможливо оминути той факт, що для належного трактування 

певних норм Угоди для України важливе значення рішення Європейського 

суду справедливості. Адже, визначення та трактування критерію 

оригінальності, визначення умов забезпечення авторських прав на 

функціональні форми об’єктів тощо, закріплені саме в судовій практиці 

відповідного органу.  

Слід зазначити, що окрему думку з цього приводу було  надано 

Верховним судом у постанові від 12.03.2019 р. по справі № 9901/636/18 [53]. 

Так, Велика Палата Верховного Суду визнала безпідставними посилання 

позивача на рішення Європейського суду справедливості, оскільки правові 

позиції, сформульовані у рішеннях зазначеного суду, можуть враховуватися 

адміністративними судами як аргументація, міркування стосовно 

гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з 
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усталеними стандартами правової системи Європейського союзу, однак не як 

правова основа (джерело права) врегулювання відносин, щодо яких виник 

спір. Такий висновок суд обґрунтував тим, що рішення Європейського суду 

справедливості діють лише у межах правової системи Європейського Союзу, 

до членів-держав якого Україна на даний час не входить [53].  

Враховуючи вищенаведене, погоджуємось з висновком Великої Палати 

Верховного Суду щодо неможливості визнання рішень іноземного суду 

джерелом права та їх прямого застосування. Проте, вважаємо за необхідне 

враховувати позиції Європейського суду справедливості національними 

судами під час розгляду справ у сфері охорони прав інтелектуальної власності.   

Таким чином, у світлі вищенаведеного аналізу, можна зробити висновок 

про те що після внесення відповідних змін до національного законодавства, в 

Україні буде створено більш сприятливий рівень для забезпечення охорони 

незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди авторським правом.  

Метою запровадження усіх вищезазначених змін у законодавство та 

застосування євроінтеграційної політики Україною, безперечно, є спроба 

запобіганню поширення контрафактних та піратських об’єктів, а також 

об’єктів, які містять плагіат. Боротьба з плагіатом, контрафактом та 

піратством не є нововведенням, а останні роки швидше вважається 

необхідністю для підтримки рівня економіки та конкурентоспроможності 

країни. Для ефективного та комплексного вирішення проблеми контрафактної 

продукції та піратської в Україні діє Український альянс по боротьбі з 

підробками та піратством також митні органи займають домінуюче положення 

в регулюванні імпорту та експорту контрафактної продукції. 

Проте, через невідповідність великої кількості товарів вимогам 

нормативних документів проблема підробленої продукції доволі часто стає 

темою обговорення в українських засобах масової інформації [37]. Такий стан 

речей слід вважати наслідком досить високого рівня корупції в країні, а також 

неефективності митних служб при виявленні імпорту підроблених товарів. 
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Саме тому, у 2019 році було проведено перегляд митного законодавства 

у сфері захисту прав інтелектуальної власності з метою його наближення до 

стандартів ЄС, як це передбачається Угодою. В рамках цієї роботи було 

прийнято Закон України № 202-IX «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України», яким було розширено перелік заходів 

щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які можуть 

застосовуватись митними органами при перевірці товарів, що підозрюються у 

порушенні прав інтелектуальної власності [63]. Враховуючи такі зміни, 

спеціалісти сподіваються на зниження рівню контрафактних товарів в країні, 

прискорення процедури митного оформлення оригінальних товарів, завдяки 

спрощенню перевірки таких товарів митними органами та підвищення рівня 

міжнародної торгівлі в Україні [58]. 

Також, якщо говорити про плагіат в сфері індустрії моди, то слід 

відзначити, що прогресу творчого потенціалу країни у цій галузі суттєво 

перешкоджає низка факторів. 

По-перше, наразі в Україні спостерігаються проблеми з інвестуванням 

фінансів у розробку, виробництво і рекламу нових товарів. Це пов’язано з тим, 

що на відміну від інших галузей, таких як, наприклад, індустрія 

кінематографії, індустрія моди не отримує державну підтримку у вигляді 

встановлення податкових пільг, спрощення митного та валютного 

регулювання при імпорті та експорті товарів, рекламуванні та популяризації 

творів вітчизняних дизайнерів, забезпечення участі суб’єктів індустрії моди в 

міжнародних та вітчизняних освітніх та професіональних програмах. Як 

наслідок, представники індустрії не мають змогу реалізувати творчі ініціативи 

з виготовлення нової конкурентоспроможної продукції, що потребує значних 

фінансових вкладів. 

По-друге, застарілість, обмеженість та розрізненість системи освіти у 

сфері індустрії моди в значній мірі позначається на підготовці фахівців в цій 

сфері.  Так, наразі в Україні існує значна кількість освітніх програм, які 
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дозволяють опанувати загальні навички з проектування і виробництва об’єктів 

дизайну, проте жодним чином не охоплюють усі сфери діяльності, необхідні 

для ефективного просування модного продукту на ринку вже після його 

розробки. Таким чином, сучасна освіта в сфері індустрії моди не забезпечує 

систематичність отриманих знань, адже по завершенню навчання випускники 

не оволоділи знаннями з маркетингу та основ охорони прав інтелектуальної 

власності. Крім того, через відсутність міжнародної співпраці у даній сфері, 

заклади освіти позбавлені можливості враховувати останні розробки та 

дослідження в сфері дизайну, які вже існують в світі. І як наслідок, можемо 

спостерігати брак висококваліфікованих фахівців індустрії моди, низький 

рівень інновацій у виробництві об’єктів індустрії моди, що врешті призводить 

до відсутності конкурентоспроможних українських виробів моди на 

міжнародному ринку та неможливості задовольнити потреби сучасних 

споживачів через що і зростає рівень плагіату.  

По-третє, недостатній рівень діалогу між учасниками індустрії, урядом 

та споживачами.  На даний час в Україні існує декілька спілок дизайнерів, 

модельєрів та свого роду «кластерів» індустрії моди. Проте, на відміну від 

асоціацій Франції та Італії, відповідні об’єднання не мають  достатнього рівня 

авторитету а ні серед представників індустрії моди, а ні перед державними 

органами. Таким чином, відсутність саморегулювання індустрії моди 

призводить до відсутності кодексу професійної етики серед дизайнерів.  

Спираючи на вищенаведені фактори,  пропонуємо наступні шляхи для 

подолання проблеми плагіату у даній сфері: 

1) забезпечити належний рівень державної підтримки індустрії моди 

шляхом прийняття відповідного закону, який би на законодавчому рівні 

закріпив би визначення терміну «індустрія моди» та створив сприятливі умови 

у сферах податкового, митного, валютного та інших видів регулювання. 

2) переглянути систему національної освіти у сфері дизайну об’єктів 

індустрії моди задля її приведення до відповідності світовим тенденціям та 

потребам сучасної національної економіки. З цією метою, вбачаємо за 
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необхідне активізувати міжнародне та міждержавне співробітництво з 

провідними країнами та недержавними організаціями в сфері індустрії моди 

заради запозичення теоретичного та практичного досвіду. Також, пропонуємо 

сформувати комплексні освітні програми, які дозволять інтегрувати отримані 

знання в галузях суміжних з індустрією моди на практиці, що дозволить 

забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців індустрії моди, які 

добре знаються на базових принципах ведення бізнесу.  

3) створити всеукраїнську асоціацію представників індустрії моди, 

яка б об’єднувала дизайнерів, кравців, технологів, виробників текстилю, 

маркетологів та інших для просування їхнього бізнесу та інтересів галузі в 

Україні. Створення такої асоціації дозволило б розробити єдині правила 

професійної етики та принципи по дотриманню прав інтелектуальної 

власності для всіх учасників ринку. Водночас,  діючи від імені своїх членів 

асоціація мала б змогу надавати коментарі щодо питань, які безпосередньо 

стосуються розвитку галузі та представляти інтереси учасників у формуванні 

та реалізації державної політики у сфері моди.  

Викладене свідчить, що при наявності чітко розроблених умов надання 

правової охорони творам авторського права, так само як і при застосуванні 

комплексних заходів по забезпеченню всебічної державної підтримки 

індустрії моди, потенційна можливості охорони авторських у сфері індустрії 

моди в Україні може значно зрости.  

 
 

3.2. Незареєстрований промисловий зразок як режим охорони дизайнів в 
сфері індустрії моди в Україні 

 

Подібно до системи охорони прав інтелектуальної власності ЄС, чинне 

законодавство України визнається одним із небагатьох в світі, яке також 

передбачає можливість охорони прав на незареєстрований промисловий 

зразок як ще один засіб регулювання відносин із створення та використання 

незареєстрованих дизайнів в сфері індустрії моди.  
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Слід зазначити, що дана концепція є абсолютно новою для Українського 

законодавства. Історія становлення правового забезпечення охорони прав 

інтелектуальної власності на промислові зразки в незалежній Україні була 

зумовлена прийняттям після розпаду СРСР Указу Президента «Про тимчасове 

положення про правову охорону об’єктів промислової власності та 

раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18.09.1992 року [76]. 

Розуміючи важливість прийняття постійного нормативно-правового акту, 

який би окремо визначив правовий режим охорони промислових зразків, для 

розвитку промисловості та бізнесу в країні, в 1993 році Верховною Радою 

України було ухвалено Закон України «Про охорону прав на промислові 

зразки» [74], який наразі рівночасно із ЦК України [94] визнаються основними 

джерелами права інтелектуальної власності на промислові зразки.  

Також, Україна є учасницею таких міжнародних договорів у сфері 

охорони прав на промислові зразки, як Паризька конвенція про охорону 

промислової власності [50] та Гаазька угода про міжнародну реєстрацію 

промислових зразків [20], які визнаються частиною національного 

законодавства на підставі ст. 9 Конституції України [38].  

В свою чергу, останні реформи, які зумовили нормативно-правове 

закріплення охорони прав на незареєстровані промислові зразки, пов’язані з 

євроінтеграційною політикою України, що втілилась у підписання Угоди в 

2014 році [90]. Зокрема,  Підрозділ 4 Угоди присвячено забезпеченню охорони 

прав на промисловий зразок в цілому, та окремими питанням забезпечення 

функціонування незареєстрованих промислових зразків [90]. Враховуючи 

факт того, що підписання Угоди вимагає забезпечення виконання зобов’язань 

України в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо 

охорони прав на промислові зразки із правом Європейського Союзу, норми, 

які містяться у вищезазначеному підрозділі також визначають перелік тих 

стандартів, які мають бути відображені у вітчизняному законодавстві.  

Зважаючи на те, що протягом більше ніж 20 років, законодавство, теорія 

та практика в сфері охорони прав інтелектуальної власності на промислові 
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зразки в України розвивались у самостійному напрямку та не зазнавали 

значних реформ з моменту прийняття ЦК України, законодавець постав перед 

необхідністю проведення перегляду існуючої складеної системі охорони 

промислових зразків з метою приведення норм Закону України «Про охорону 

прав на промислові зразки» та ЦК України у відповідність до наведених 

положень законодавства ЄС.  

Зокрема, після підписання Угоди уряд вдавався до декількох спроб задля 

внесення необхідних змін до Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки». Так, у 2017 році було розроблено проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової власності)» 

(реєстр. № 5699 від. 23.01.2017 р.), метою якого визнавалось узгодження 

положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з 

директивами та регламентами Ради ЄС та імплементація відповідних 

положень Угоди про асоціацію до чинного законодавства України в даній 

сфері [60]. У даному проекті були передбачені істотні зміни щодо визначення 

поняття «промисловий зразок», врегульовано питання щодо критеріїв 

охороноздатності промислового зразка; зазначена можливість  охорони двох 

видів промислових зразків (зареєстрований і незареєстрований) та визначено 

строки правової охорони для кожного з них. Також, Комітетом Верховної ради 

України з питань європейської інтеграції було зроблено висновок, що даний 

законопроект не суперечить праву ЄС та зобов’язанням України відповідно до 

Угоди про асоціацію.  Проте, у 2018 році проект закону не було прийнято, а з 

часом на заміну йому до Верховної ради було подано проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби 

з патентним тролінгом» (реєстр. № 2258 від. 11.10.2019 р.) [61]. Після 

тривалого періоду розгляду проекту та внесення численних правок, проект  

закону було прийнято Верховною Радою України та підписано Президентом, 

а 16 серпня 2020 року він набрав чинності.  
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Закон передбачив цілу низку важливих змін, для розуміння та 

сприйняття яких вбачаємо за необхідне провести співставлення положень 

попередньої редакції Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки» із нормами Угоди та відповідним їм приписам Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони 

і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з 

патентним тролінгом» № 815-IX (далі – Закон України № 815-IX). Також, на 

підставі даного аналізу, виявимо які положення не Угоди в даній сфері не були 

перенесені до національного законодавства або були імплементовані в 

невідповідному вигляді, та які інші додаткові концепції, що не передбачені 

Угодою, мають бути закріплені на законодавчому рівні задля забезпечення 

належного функціонування європейських стандартів охорони прав на 

промислові зразки в Україні.   

 Так, починаючи із самого визначення промислового зразка, слід 

зазначити, що чинна редакція ст.1 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки», так само як і попередня, визначає термін «промисловий 

зразок» як результат творчої  діяльності  людини  у галузі художнього 

конструювання [74]. Проте, на підставі ст. 212 Угоди, відповідне визначення 

мало бути змінено на наступне: промисловий зразок означає зовнішній вигляд 

усього продукту або його частини, який обумовлений особливостями, 

зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу продукту 

та/або його оздоблення [90]. Натомість, відповідне формулювання можна 

знайти втіленим у п. 2 ст. 5 чинної редакції Закону України «Про охорону прав 

на промислові зразки», в якій увага в даному визначенні акцентується на 

об’єктах промислового зразка [74]. Адже, до внесення відповідних змін, даний 

пункт мав  наступний вигляд: об’єктом промислового зразка може бути форма, 

малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та 

ергономічних потреб [74].  
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Можливо припустити, що законодавець вдався до таких змін, щоб 

уникнути подвійного повторення визначення промислового зразка у ст. 1 та 

ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».  

Однак, аналізуючи вищенаведені визначення промислового зразка 

можна помітити, що визначення, закріплене в Угоді носить більш детальний 

та досконалий характер. На жаль, формулювання, використане в ст.1 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки» має занадто загальний 

характер, жодним чином не відповідаючи характеристиці та особливостям 

промислового зразка як окремого виду об’єктів права інтелектуальної 

власності, як це, навпаки, зазначено в Угоді.  Враховуючи зазначене, вважаємо 

за потрібне все ж таки провести належну імплементації ст. 212 Угоди до ст. 1 

Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». При цьому,  

конкретно зазначивши у ст. 5 Закону «Про охорону прав на промислові 

зразки», що об’єктом промислового зразка може бути зовнішній вигляд усього 

продукту або його частини, який обумовлений особливостями, зокрема, ліній, 

контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу продукту та/або його 

оздоблення. 

Крім того, на відміну від ст. 1 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки», визначення запропоноване у ст. 212 Угоди відповідає 

загальносвітовій тенденції із розширення визначення «промислового зразка», 

шляхом надання охорони не лише зовнішньому вигляду усього продукту, а й 

окремій його частині, що саме і передбачено Угодою. Такі самій зміни, були 

окреслені та проаналізовані в частині даного дисертаційного дослідження, яке 

присвячено охороні прав на незареєстровані модні дизайни в КНР. Проте, на 

відміну від положень Закону про патентне право КНР, законодавство ЄС 

встановлює певні обмеження щодо можливості охорони  частини продукту.  

Так, в Угоді закріплено, що якщо частину складеного продукту видно 

під час нормального використання продукту, то така складова частина може 

бути захищена як промисловий зразок, якщо сама по собі вона задовольняє 

критерії охороноздатності промислового зразка [90]. Завдяки імплементації 
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зазначеної норми, нова редакція  Закону «Про охорону прав на промислові 

зразки» наразі не лише містить таку нову категорію як «складений виріб» 

(виріб, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким 

чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу [74]), а 

й також передбачає два додаткові випадки, коли промисловий зразок не 

вважатиметься охороноздатним. По-перше, закон встановлює вимогу щодо 

видимості до таких об’єктів, адже частина складного виробу, яку неможливо 

побачити при звичайному використанні визнається такою, що є новою та має 

індивідуальний характер, а отже і не є охороноздатною [74]. По-друге, закон 

використовує вимогу щодо нефункціональності такої частини складеного 

продукту задля забезпечення її охорони. Суть вищезазначеного припису 

законодавства  полягає у визнанні неможливості надання охорони прав на 

об’єкт, характеристики якого слугують лише його технічним цілям і повинні 

бути відтвореними у їх точній формі та розмірах, щоб забезпечити 

взаємозв’язок з іншим продуктом [74]. 

До цього додамо, що раніше в Україні існував лише один вид 

промислових зразків, засвідчення прав на який потребувало обов’язкової 

державної реєстрації з боку правоволодільця. Проте, як вже зазначалось 

раніше, положеннями Угоди вперше було проголошено, що відтепер в Україні 

буде здійснюватись охорона не лише зареєстрованих промислових зразків, а й 

також буде надана правова охорона незареєстрованим промисловим зразкам. 

Таким чином, підписання Угоди призвело до відокремлення в Україні нового 

виду охорони прав інтелектуальної власності – незареєстрованого 

промислового зразка. Однак, через те, що ані ЦК України, ані Закон України 

«Про охорону прав на промислові зразки» не містили жодних положень щодо 

такого виду охорони, до відповідних нормативно-правових актів мали бути 

внесені зміни, які б забезпечили законодавче закріплення незареєстрованих 

промислових зразків в національній системі об’єктів права інтелектуальної 

власності. 

Зазначені зміни віднайшли своє відображення у тексті ст. 5 нової 
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редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в якій 

чітко закріплено, що промисловий зразок може одержати правову охорону як 

незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального 

відома в порядку, передбаченому законом [74]. При цьому, у відповідному 

нормативно-правовому акті не міститься безпосереднє визначення 

промислового зразка, проте надаються деякі вказівки, щодо того, як визначити 

правильність доведення незареєстрованого промислового зразка до загального 

відома.   

Так, незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до 

загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, 

використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що 

під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з 

об’єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у 

відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України [74]. 

Водночас, не вважається доведеним до загального відома промисловий зразок, 

розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження 

конфіденційності [74]. Враховуючи, що даний текст відтворює положення ст. 

ст. 7 [150] і ст. 11 [150] Регламенту, вважаємо за необхідне в подальшому 

враховувати висновки Європейського суду справедливості щодо їх 

правильного трактування, які закріплені у рішенні по справі H.Gautzsch 

Großhandel [123], аналіз якого було здійснено у розділу даного дисертаційного 

дослідження, присвяченого аналізу законодавства ЄС.  

А саме, слід зазначити, що обов’язковою умовою при визначенні факту 

доведення незареєстрованого промислового зразку до загального відома слід 

вважати не сам факт його опублікування на території України, а встановлення 

того, чи об’єктивно такий дизайн став відомим під час звичайного ведення 

бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі, які працюють в 

межах України. Отже, розкриття інформації щодо незареєстрованого 

промислового зразка може здійснюватись і за межами території України, 

проте рішення щодо того, чи може вважатись такий об’єкт доведений до 
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загального відома в порядку, передбаченому законом, має визнаватись 

індивідуально у кожному окремому випадку.  

Водночас, керуючись логікою Європейського суду справедливості у 

рішенні по справі H.Gautzsch Großhandel [123], вважаємо за необхідне 

детально прописати у положенні п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав 

на промислові зразки», що не вважається доведеним до загального відома не 

лише той промисловий зразок, який було розкрито третій особі за явної чи 

неявної умови збереження конфіденційності, а також той, який став 

доступним лише одному підприємству в цьому секторі або який було 

представлено лише в салоні підприємства за межами України. Таке 

розширення випадків неналежного опублікування незареєстрованого 

промислового зразка на законодавчому рівні може дозволити в подальшому 

позбавитись прийняття українськими судами помилкових та неоднорідних 

судових рішень, а також максимально наблизить правозастосовну практику 

України в даній сфері до відповідної практики Європейського суду 

справедливості.  

Крім того, важливість правильного встановлення доведення 

незареєстрованого промислового зразка до загального відома також має 

вирішальне значення при обчислені строку дії охорони прав на нього. Це 

пов’язано з тим, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» строк правової охорони незареєстрованого промислового 

становить три роки від дати його доведення до загального відома на території 

України [74]. Таким чином, вважаємо за необхідне дотримуватись 

послідовності та одноманітності у правозастосуванні даної категорії як 

судами, так і іншими юристами-практиками. 

Слід зазначити, що важливих змін зазнало також визначення строків 

охорони прав на зареєстровані промислові зразки. Так, Угодою було 

встановлено строк охорони зареєстрованих промислових зразків у 5 років, 

який може в майбутньому поновлюватись правоволодільцем кожні 5 років до 

загального строку, що становить 25 років з дня подання заявки [74]. Таким 
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чином, тривалість охорони прав на зареєстровані промислові зразки значно 

зросла і була приведена у відповідність до строків, встановлених у 

законодавстві ЄС, адже у попередній редакції закону максимальний 

передбачений термін охорони промислових зразків в Україні становив лише 

15 років [74]. Також додаємо, що на заміну патенту, яким раніше 

засвідчувались права на промислові зразки, нова редакція закону встановила 

новий охоронний документ – свідоцтво на промисловий зразок, яке видається 

по відношенню до промислових зразків, зареєстрованих згідно з законом [74]. 

Значні відмінності можна також виявити і при аналізі критеріїв 

охороноздатності промислових зразків, закріплених у двох нормативно-

правових актах: Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» та 

Угоді.  

Так, у попередній редакції Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» єдиною умовою надання прав на промисловий зразок 

визнавалась новизна такого об’єкту [74]. При цьому, у відповідності до 

зазначеного критерію передбачалось, що для задоволення новизни сукупність 

істотних ознак промислового зразка не має бути загальнодоступною в світі до 

дати подачі заявки [74]. Таким чином, можна помітити, що так само як і в КНР, 

діюче до 2020 року законодавство України передбачало застосування 

абсолютної світова новизни при вирішенні питання щодо можливості охорони 

прав на промисловий зразок. Проте, як вже зазначалось у попередніх розділах 

даного дослідження, використання такого жорсткого критерію не відповідає 

природі та змісту промислового зразка, через що законодавство більшості 

країн світу, зазвичай, обмежує вимогу новизни промислового зразка  до 

території країни або регіону у яких вимагається охорона. Саме тому, 

трансформація критерію новизни, яка відбулась у новій редакції ст. 6 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки» – промисловий зразок 

визнається новим [74], якщо жоден ідентичний промисловий зразок не 

доведено до загального відома, слід вважати такою, що відповідає сучасним 

тенденціям охорони прав на промислові зразки.  
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При цьому, за приписами Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо 

їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. В розрізі цього 

питання, вбачаємо за важливе дотримуватись бачення Європейського суду 

справедливості, висвітленого у рішенні по справі Argo [138], а саме: 

відмінності не можна вважати незначними деталями, якщо вони відчутні, коли 

два промислові зразки розміщені поруч. Водночас, керуючись логікою 

рішення по справі Group Nivelles [131], вважаємо, що так само як і в ЄС, в 

Україні для порівняння мають використовуватись не лише попередні рівні 

техніки, які відповідають продукту досліджуваного промислового зразка, а й 

ті, які, в свою чергу, не обмежуються такими ж видами продукції.  

Крім вищезазначених змін щодо змісту умови новизни, положеннями 

Угоди було передбачено встановлення в Україні нової вимоги для визначення 

охороноздатності промислового зразка – індивідуального характеру [90], яка з 

часом знайшла своє відображення у ст. 6 Закону України «Про охорону прав 

на промислові зразки» [74]. Разом із новизною наведена умова створює 

двоступеневу систему критеріїв промислового зразка, ідентичну до тієї яка 

існує в ЄС.  

Наведене у законодавстві України тлумачення умови індивідуального 

характеру є ідентичним до того, яке міститься у положеннях ст. 6 Регламенту 

[150], а саме: промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний 

характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого 

користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого 

користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального 

відома; для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь 

свободи автора під час створення промислового зразка [74].  

При цьому, так само як і щодо інших раніше проаналізованих змін у 

законодавстві, вважаємо за необхідне звернутись до практики ЄС для 

забезпечення правильного, доречного та одноманітного правозастосування 

критерію індивідуального характеру. 
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Так, враховуючи зміст раніше проаналізованого рішення Загального 

суду по справі Danuta Budziewska [139] методологія оцінки індивідуального 

характеру промислового зразка має включати такі послідовні дії: 

1) ідентифікація сектору товарів, до якого відноситься промисловий 

зразок; 

2) визначення інформованого споживача; 

3) визначення рівня свободи автора під час розробки промислового 

зразка; 

4) порівняння попередніх та фактичних промислових зразків, беручи 

до уваги сектор товарів, рівень свободи автора та загальне враження яке 

справляє відповідний промисловий зразок на поінформованого споживача. 

При цьому, досліджуючи кожен із даних пунктів по черзі, вважаємо за 

необхідне пам’ятати про наступне. 

По-перше, для оцінки індивідуального характеру відповідні попередні 

рівні техніки зазвичай обмежуються такими ж видами продукції. Як 

наприклад, у справі Karen Millen [120] судом було здійснено порівняння 

промислового зразка позивача, що включає в себе дизайн блузки, із іншими 

існуючими дизайнами блузок,  а не іншими предметами одягу. 

По-друге, оскільки концепція інформованого споживача є зовсім новою 

для українського законодавства, яка, водночас, відіграє ключову роль при 

здійснені оцінки індивідуального характеру промислового зразка, вважаємо за 

потрібне закріпити його визначення у Законі України «Про охорону прав на 

промислові зразки». Пропонуємо за основу взяти дефініцію, застосовану 

Європейським судом справедливості у рішенні по справі PepsiCo [109], яка в 

повній мірі розкриває сутність даного поняття. Так, під інформованим 

споживачем слід сприймати споживача не середньої уваги, який 

характеризується особливою спостережливістю завдяки особистому досвіду, 

або широкім знанням у даному секторі. Такий споживач, не будучи 

дизайнером або технічним експертом, має знання про різні промислові зразки, 

що існують у відповідному секторі, і володіє певним ступенем знань щодо 
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особливостей, які ці промислові зразки, як правило, включають, і, як результат 

його інтерес до відповідних продуктів, виявляє відносно високий ступінь 

уваги, коли він їх використовує. 

По-третє, під час розгляду питання щодо ступеня свободи автора при 

розробці промислового зразка застосуванню підлягає надане у ст. 1 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки» [74] визначення. Так, 

ступінь свободи автора передбачає обмеження можливостей автора щодо 

розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, 

пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу [74]. При 

цьому, для повного та всебічного трактування даної умови неможливо 

оминути рішення Загального суду по справі Kwang Yang Motor [137]. Так, 

ступінь відмінностей, які повинні демонструвати промислові зразки, щоб 

справити інше враження на поінформованого споживача, пропорційні 

ступеню свободи автора: невеликі відмінності можуть не створювати різного 

загального враження, якщо ступінь свободи високий, але можуть бути 

достатніми, коли ступінь свободи автора є обмеженим. 

По-четверте, для правильного порівняння попередніх та фактичних 

промислових зразків потрібно дотримуватись висновку Європейського суду 

справедливості у справі Karen Millen [120] з приводу того, що кожен 

промисловий зразок повинен бути розглянутий незалежно один від одного, без 

порівняння різних деталей, але беручи до уваги дизайн загалом. 

З урахуванням наведеного можна зробити висновок про те, що критерії 

для визначення охороноздатності промислового зразка надалі стануть більш 

жорсткими через те, що замість лише єдиного критерія новизни, до 

українського законодавства також буде додано критерій індивідуального 

характеру промислового зразка. При цьому, враховуючи можливість 

виникнення труднощів із правозастосування нових положень законодавства, 

пропонуємо розробити та прийняти правила оцінки охороноздатності 

промислових зразків (зареєстрованих та незареєстрованих), в яких буде 

висвітлено вищенаведені основні положення із практики ЄС з цього приводу.  
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Ще одним актуальним питанням для Українського законодавства 

виявляється з’ясування взаємозв’язку незареєстрованого промислового зразка 

із зареєстрованим промисловим зразком та іншим альтернативним способом 

забезпечення прав на незареєстровані дизайни – авторським правом.  

Так, сфера охорони прав на незареєстрований зразок України є 

ідентичною до тієї, яку було встановлено Регламентом. Зокрема, 

правоволоділець доведеного до загального відома незареєстрованого 

промислового зразка може забороняти використання лише тих дизайнів, які є 

свідомою, навмисною та недобросовісною копією захищеного 

незареєстрованого промислового зразка [74]. Таким чином, незареєстрований 

промисловий зразок не поширює дію охорони на самостійно створені 

промислові зразки, автор яких не був ознайомлений з схожим або ідентичним 

об’єктом охорони прав.  Водночас, таку охорону може запропонувати 

зареєстрований промисловий зразок, який забезпечує захист від усіх 

однакових та подібних навмисних та ненавмисних, свідомих та несвідомих 

копій такого зареєстрованого зразка.  

Слід відмітити також, що на відміну від зареєстрованого промислового 

зразка (права на який підтверджуються наявним у правоволодільця 

свідоцтвом), для можливості реалізації прав на незареєстрований 

промисловий зразок важливе значення відіграє факт його доведення до 

загального відома, адже, оскільки охорона прав настає починає свій відлік 

саме з цього моменту, те ж саме стосується і захисту. З цього приводу, 

вважаємо за доречне прийняти в законодавстві України презумпцію дійсності 

незареєстрованого дизайну, аналогічну до тієї, яку було викладено 

Європейським судом справедливості у рішенні по справі Karen Millen [120]. А 

саме, незареєстрований промисловий зразок є дійсним, якщо 

правоволодільцем буде доведено авторство дизайну та дату, коли його було 

представлено громадськості. Так, по відношенню до дизайнів в сфері індустрії 

моди такими доказами можуть визнаватись публікації в ЗМІ або відповідних 

фахових виданнях, документальне підтвердження публічного представлення 
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або демонстрації дизайну на конкурсі,  показі мод або експонування на 

виставці. При цьому з приводу критерію індивідуального характеру, 

правоволодільцу не потрібно доводити, що його виріб має індивідуальний 

характер але потрібно лише вказати, що саме представляє собою 

індивідуальний характер цього дизайну. Встановлення такого припису, в свою 

чергу, і забезпечує гарантію застосування презумпції дійсності 

незареєстрованого дизайну, адже представлення доказів щодо дотримання 

таким об’єктом усіх критеріїв охороноздатності напряму б передбачило 

покладення тягаря доказування дійсності прав на правоволодільця.  

Водночас, аналіз норм чинного законодавства дає змогу виявити 

наявність тестового режиму використання незареєстрованого промислового 

зразка в України аналогічний до традиційної системи охорони прав на 

незареєстрований промисловий зразок в ЄС. 

Для визначення взаємозв’язку охорони прав на промисловий зразок з 

авторським правом дослідженню підлягають окремі положення Угоди з цього 

приводу. Так, у ст. 218 Угоди закріплено принцип кумулятивної охорони, який 

вже тривалий час успішно використовується в ЄС [90]. Отже, відтепер в 

Україні, так само, як і в ЄС промисловий зразок може отримувати охорону за 

двома доктринами права інтелектуальної власності. При цьому, у відповідній 

статті зазначено, що для охорони промислового зразка авторським правом, він 

має відповідати необхідному рівню оригінальності, який визначається 

кожною зі сторін Угоди. Через це, дуже важливим є надання правового  

визначення умови оригінальності в законодавстві України.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що спроба України по 

узагальненню положень Регламенту та Директиви в Угоді, та їх подальшої 

імплементації в українське законодавство вже відбулась. І хоча, основні 

положення Угоди наразі можна в повній мірі застосовувати на практиці, в ході 

даного дослідження було виявлено деякі питання, висвітлення яких у 

національному законодавстві України дозволило б не лише посилити 

відповідний процес гармонізації з законодавством ЄС, а й в чомусь, навіть, 
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вдосконалити вже існуючу систему по забезпеченню охорони прав на 

незареєстровані промислові зразки.   

Оскільки незареєстрований промисловий зразок визнається новою 

дефініцією в системі об’єктів права інтелектуальної власності в України, його 

поява може викликати непорозуміння, вмотивовані тим, що незважаючи на 

свою назву, природа відповідного способу охорони прав є дещо схожою до 

авторського права, проте зі значно коротшим строком охорони та більш 

вузьким обсягом прав. Слід зазначити, що відповідь на зазначений аргумент 

полягає в меті прийняття такого способу охорону, яка полягає в забезпеченні 

належного рівня охорони об’єктам з коротким життєвим циклом. Дане 

пояснення зокрема міститься в тесті Регламенту, аналіз якого вже 

здійснювався раніше. Враховуючи зазначене, задля забезпечення доступу до 

закону пропонуємо внести до Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» необхідну інформацію усім зацікавленим особам стосовно 

обставин та умов за яких вони можуть звернутись до використання 

незареєстрованого промислового зразка для охорони своїх інтелектуальних 

прав, виклавши її наступним чином: існування секторів економіки, які 

займаються виробництвом великої кількості дизайнів для продуктів із 

коротким ринковим терміном життя вимагає забезпечення відповідного 

способу охорони прав інтелектуальної власності – незареєстрованого 

промислового зразка, який полягає в можливості отримання прав без 

дотримання реєстраційних формальностей на короткий строк, що буде в 

повній мірі відповідати ринковому терміну життя таких продуктів. Для тих 

галузей промисловості, які займаються виготовленням продуктів із більш 

тривалим терміном ринкового життя, забезпечення прав інтелектуальної 

власності на які вимагає більшої правової визначеності у вигляді реєстрації 

прав на відповідний передбачуваний термін мають змогу скористатись 

зареєстрованим промисловим зразком.   

Також, не менш важливе місце посідає питання щодо можливості 

реалізації правоволодільцем своїх прав на митному кордоні. Необхідно 
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зазначити, що Митний кодекс України передбачає надання суб’єкту прав 

можливості безоплатного внесення належного йому об’єкту права 

інтелектуальної власності (об’єкту авторського права і суміжних прав, 

винаходу, промислового зразка, торговельної марки, географічного 

зазначення, сорту рослин, компонування напівпровідникових виробів [45]) до 

митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (далі – Митний 

реєстр) у разі, якщо він має підстави вважати, що під час переміщення товарів 

через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його 

права на такий об’єкт [45]. При цьому, Порядок реєстрації у митному реєстрі 

об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до 

закону закріплює необхідність подання копії документу, яким 

підтверджується реєстрація в Україні об’єкту права інтелектуальної власності 

при звернені до митних органів із заявою про реєстрацію відповідного об'єкта 

у митному реєстрі.  Недотримання форми заяви про реєстрацію об’єкта права 

інтелектуальної власності у митному реєстрі, в свою чергу, дає усі підстави 

для відмови в реєстрації [67].  

Враховуючи зазначене, можливо зробити висновок, що на даний момент 

суб’єкт прав на незареєстрований промисловий зразок фактично позбавлений 

можливості реалізувати належні йому права, адже задоволення такої вимоги 

вбачається неможливим через саму природу виникнення прав на такий об’єкт. 

Оскільки такий несприятливий стан речей призводить до практичного 

обмеження прав на незареєстрований промисловий зразок та свідчить про 

надання несанкціонованого пріоритету у доступі до митного реєстру 

правоволодільцям зареєстрованих прав, пропонуємо передбачити порядок 

внесення таких об’єктів до митного реєстру. Так, презумпція дійсності 

незареєстрованого дизайну повинна визнаватись не лише судами при розгляді 

спорів щодо порушення прав на незареєстрований промисловий зразок, а й 

також усіма державними органами, зокрема, митними органи.  Таким чином, 

незважаючи на відсутність охоронного документу, яким би засвідчувались 

права на незареєстрований промисловий зразок, під час розгляду заявки про 
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реєстрацію такого об’єкта у митному реєстрі вирішальне значення мають 

відігравати наступні фактори: 

1) здатність суб’єкта прав на промисловий зразок пред’явити докази 

авторства на відповідний промисловий зразок; 

2) наявність доказів на підтвердження факту доведення 

незареєстрованого промислового зразка до загального відома  

3) здатність суб’єкта прав на промисловий зразок вказати в чому 

полягає індивідуальний характер такого об’єкту.  

Таким чином, українська система сприяння захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 

України зможе значно покращити рівень охорони та захисту прав на 

незареєстровані промислові зразки, адже навіть в ЄС це питання залишається 

невирішеним.  

Підсумовуючи, можливо визначити, що завдяки імплементації 

положень Угоди в Україні було створено фундаментальну законодавчу базу з 

охорони прав на незареєстровані промислові зразки. Проте, ретельне вивчення 

положень чинного законодавства дає змогу зробити висновок про те, що 

попереду чекає велика робота по вдосконаленню, перегляду та ретельної 

деталізації національної системи охорони незареєстрованих промислових 

зразків задля забезпечення послідовності та одноманітності у 

правозастосуванні приписів законодавства у цій сфері на практиці.  

 

 

Висновки до Розділу 3 
 

Проаналізувавши питання охорони прав інтелектуальної власності на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди в Україні, можемо зробити 

наступні висновки.  

Індустрія моди України є відносно новим сектором промисловості, який 

хоча і  знаходиться на стадії свого оформлення відповідно до вимог сучасності, 
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проте потребує створення відповідної системи охорони результатів 

інтелектуальної діяльності. Зокрема, з метою недопущення використання 

терміну «мода»у законодавстві України в занадто вузький формі по 

відношенню до перукарського мистецтва та декоративної косметики, як це 

було зроблено у Постанові Верховної Ради України, вважаємо за необхідне в 

подальшому дотримуватись згадування відповідної дефініції відносно усіх 

об'єктів індустрії моди, що дозволить правильно визначити склад 

правовідносин у даній сфері.  

Як було встановлено в ході дослідження, законодавство України 

передбачає подібну до ЄС систему охорони прав на незареєстровані дизайни 

в сфері індустрії моди шляхом  застосування норм авторського права та 

незареєстрованого промислового зразка.  

Однак, на відміну від законодавства ЄС в сфері авторського права, в 

Україні досі не було прийнято єдиного загальноприйнятого підходу щодо 

визначення умов охороноздатності творів авторського права. Відсутність 

чіткого визначення критеріїв надання авторських прав, призводить до значних 

проблем при визначенні можливості охорони тих чи іншій творів на практиці. 

Внесення змін до положень ЦК України та Закону України «Про 

авторське право і суміжні права», шляхом  зазначення, що об’єктами 

авторського права є оригінальні твори, могло б покласти кінець розбіжностям 

думок серед науковців.  

В рамках аналізу проблеми плагіату в сфері індустрії моди України було 

встановлено, що розвитку прогресу творчого потенціалу людського капіталу 

країни у цій галузі суттєво перешкоджає низька внутрішніх факторів, для 

подолання яких вбачаємо за необхідне посилити рівень підтримки 

відповідного сектору з боку держави шляхом встановлення діалогу з 

представниками індустрії моди.   

Що стосується аналізу застосування незареєстрованого промислового 

зразка по відношенню до дизайнів в сфері індустрії моди в Україні, слід 

зазначити наступне. Виокремлення в Україні нового виду охорони прав 
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інтелектуальної власності – незареєстрованого промислового зразка стало 

можливим завдяки підписанню Угоди яка є символом успішної 

євроінтеграційної політики України. Відповідно до зобов’язань взятих 

Україною на підставі норм відповідного міжнародного договору існуюче на 

той час національне законодавство в сфері охорони прав інтелектуальної 

власності, зокрема і охорони прав на промисловий зразок, потребувало 

значних змін задля забезпечення його відповідності умовам Угоди та 

стандартам законодавства ЄС. Проте, незважаючи на вже проведу 

імплементацію положень Угоди до законодавства України в 2020 році, було 

зроблено висновок, що сфера охорони прав на промисловий зразок все ще 

потребує детального аналізу та осмислення задля забезпечення належного 

функціонування європейських стандартів охорони прав на промислові зразки 

в Україні. Так, запропоновано провести належну імплементації визначення 

промислового зразка, яке міститься у ст. 212 Угоди до ст. 1 Закону України 

«Про охорону прав на промислові зразки» з метою забезпечення єдиного і 

конкретного визначення даного об’єкту права інтелектуальної власності. 

Водночас, враховуючи можливість виникнення труднощів із 

правозастосування положень нового законодавства, пропонуємо розробити та 

прийняти правила оцінки охороноздатності промислових зразків 

(зареєстрованих та незареєстрованих), в яких буде висвітлено основні 

положення, що дозволить подолати труднощі у трактуванні окремих положень 

чинного законодавства України у правозастосовчій практиці.
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Висновки 
 

В результаті проведеного дослідження було комплексно проаналізовано 

особливості охорони прав інтелектуальної власності на незареєстровані 

дизайни в сфері індустрії моди за законодавством України, ЄС та окремих 

країн-членів ЄС, а також США та КНР із врахуванням матеріалів 

правозастосовної практики, що склалася при вирішенні спорів щодо захисту 

прав на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди.  

Вирішення наукових завдань дало змогу сформулювати низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення мети дослідження, 

зокрема:  

1. Мода як комплексний феномен ставав предметом дослідження 

багатьох напрямків гуманітарних наук, серед яких психологія, соціологія, 

культурологія, історія та інші. Не зважаючи на те, що мода не постає правовою 

категорією, даний сектор економіки отримує комплексне правове регулювання, 

передумовами для формування якого слід вважати соціально-психологічні, 

економічні та правові чинники. Каталізатором створення відповідного базису 

правового забезпечення стала відсутність правового механізму охорони та 

захисту прав творців на результати їх інтелектуальної діяльності у сфері 

індустрії моди у разі виявлення фактів недобросовісної поведінки інших 

суб'єктів індустрії моди, яка полягала в копіюванні та привласненні дизайнів 

своїх конкурентів або інших осіб, що зумовило неможливість притягнення 

вищезазначених осіб до відповідальності.  

2. Збитки, які були понесені добросовісними суб'єктами індустрії моди, 

ненадходження сплат до бюджету, неповага до прав творців та зниження рівня 

свідомості покупців щодо дотримання прав інтелектуальної власності і обрання 

оригінальної продукції стали поштовхом для перешкоджання порушенню прав 

інтелектуальної власності у сфері індустрії моди та прийняття комплексної 

системи охорони прав нормами різних галузей права, серед яких, зокрема, 
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норми цивільного законодавства, господарського законодавства, 

адміністративного законодавства, митного законодавства, законодавства у 

сфері охорони прав інтелектуальної власності тощо. 

3. На сьогоднішній день охорона прав на модний продукт, який є об'єктом 

правовідносин, які складаються в сфері індустрії моди, забезпечується 

різноманітними механізмами правової охорони належних інститутів права 

інтелектуальної власності. Характеристики, ознаки та функції модного 

продукту дозволяють виділити його з-поміж інших об’єктів інтелектуальної 

власності. Характерною особливістю даного об’єкту слід вважати дуальність 

притаманних йому ознак, адже для визначення модності продукту відіграють 

значення як і властивості, призначені йому при його проектуванні і 

безпосередньому виготовленні (утилітарні функціональні, ергономічні тощо), 

так і властивості, набуті в процесі існування та використання об'єкту (старіння 

або короткий життєвий цикл; ексклюзивність; та соціальні показники). При 

цьому, саме дизайни продуктів можуть отримати правову охорону в залежності 

від їх характеристик та умов надання такої охорони, що висуваються до різних 

видів об’єктів інтелектуальної власності: об’єкти авторського права, об’єкти 

патентного права чи засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів та послуг.  

4. У законодавстві про інтелектуальну власність фактично визнається 

правовий статус суб'єктів індустрії моди та характеризуються їх права на 

створені результати інтелектуальної, творчої діяльності. Коло суб'єктів 

правовідносин в сфері індустрії моди є досить різноманітним та включає крім 

творців об'єктів творчої діяльності, ще правоволодільців об’єктів 

інтелектуальної власності серед яких можуть бути виробники (юридичні 

особи). Крім цього, у правовідносинах беруть участь споживачі,  посередники 

(розповсюджувачі) тощо. Зміст правовідносин зазвичай полягає в розподілі 

прав та обов’язків між учасниками ринку, що визначається договорами, які слід 

вважати основною умовою правомірності розповсюдження продукції 

посередниками з продажу та подальшого придбання продукції споживачами. 
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5. Можливість надання охорони дизайнам індустрії моди як об’єктам 

авторського права наразі фактично забезпечується у більшості країн світу та 

засновується відповідно до основних положень міжнародного авторського 

права: Бернської конвенції, Угоди ТРІПС та ДАП, положення яких є 

обов’язковими для всіх країн-учасниць. Таким чином, в більшості випадків 

дизайни в сфері індустрії моди охороняються як твори образотворчого 

мистецтва нарівні з творами живопису, архітектури, декоративно-ужиткового 

мистецтва тощо. Однак, через утилітарну функцію об’єктів індустрії моди, яка 

виражається в задоволення індивідуальних потреб людини зі створення 

комфортних умов, підтримки температури тіла тощо, отримання авторських 

прав на дизайн індустрії моди має вирішуватись в кожному окремому випадку, 

беручи до уваги всі характеристики об’єкту.   

6. Охорона прав на дизайни індустрії моди як об’єктів авторського права 

є вигідним та економічно виправданим способом охорони завдяки тривалості 

охорони, економії коштів та строку правової охорони об’єктів авторського 

права, а також відсутності вимоги щодо обов’язкової державної реєстрації 

авторських прав. 

7. Водночас, аналіз законодавства та правозастосовної практики свідчить, 

що дизайни одягу та іншої продукції цього сектору, як правило, не завжди 

вимагають такого довгого строку охорони. Це обумовлено високим рівнем 

циклічності та динамічності індустрії моди. Наслідком даного факту є сезонний 

характер колекцій, а отже й короткий життєвий цикл модного продукту. При 

життєвому циклі модного продукту, який складає приблизно один рік, 

можливість автора отримати авторські права, які будуть чинними протягом 

його життя і 70 років після його смерті, може створити стабільну монополію 

правоволодільця на ринку на довгі роки. Фактично закріплення авторських прав 

на такий тривалий строк та невикористання об'єкту дизайну через циклічність 

моди перешкоджає його використанню конкурентам, які, можливо, були б 

зацікавлені у використанні певного дизайну в своїх колекціях моди, що створює 

авторську монополію на довгі роки. 
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8. Спеціальним режимом охорони прав інтелектуальної власності, який 

було розроблено для забезпечення прав творців на об’єкти високошвидкісних 

сфер виробництва, таких як мода, визнається незареєстрований промисловий 

зразок, який вперше було закріплено у законодавстві Великобританії через 

неможливість поширення авторських прав на дизайни індустрії моди. Термін 

охорони прав на незареєстрований зразок, який становить 3 роки в ЄС та 

Україні і 10 років у Великобританії, може вважатися розумним періодом часу 

в галузі, де продукти можуть втратити свою цінність за відносно короткий 

проміжок часу. Відповідно, для кращого функціонування ринку немає потреби 

в довгостроковій охороні незареєстрованих об’єктів. Перевагами 

незареєстрованого промислового зразку для суб’єктів індустрії моди постає 

також значна економія часу (немає необхідності чекати експертизи дизайну 

відповідним офісом інтелектуальної власності) і відсутність фінансових 

витрат. 

9. При порівнянні двох режимів охорони (незареєстрованого 

промислового зразка та зареєстрованого) виявлена тотожність функцій їх 

охорони. Проте, суттєва відмінність між обсягом прав полягає в тому, що 

незареєстрований промисловий зразок надає суб’єкту прав на нього право 

запобігати відповідним неправомірним діям, лише якщо оскаржуване 

використання стало наслідком копіювання захищеного зразка, в той час як 

концепція зареєстрованого промислового зразка не містить таких обмежень. 

Таким чином, права інтелектуальної власності за незареєстрованим 

промисловим зразком так само, як і в авторському праві, не є монопольними за 

своєю природою через імовірність виникнення незалежних дизайнів (творів), 

які також можуть отримати охорону за відповідним режимом охорони прав. 

Отже, рівень інноваційності дизайнів в сфері індустрії моди при застосуванні 

незареєстрованого промислового зразка є значно вищим, ніж у авторському 

праві, через природу критерію новизни незареєстрованого промислового зразка 

у порівняні з умовою оригінальності авторського твору, водночас значно 
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нижчим, ніж при реєстрації промислового зразка, що надає правоволодільцю 

монополію на використання дизайну.   

10. Визначено перспективи встановлення кумулятивної охорони 

незареєстрованих дизайнів, що полягає у можливості одночасного поширення 

охорони в режимі як об’єкта авторського права, так і як промислового зразка 

за умови відповідності визначених чинним законодавством критеріям за двома 

доктринами без будь-якого звернення до державного органу у сфері 

інтелектуальної власності, на якого покладено функції реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

11. Законодавство ЄС забезпечує одну з найефективніших систем 

охорони прав інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни у світі, яка 

в повній мірі розвивається у відповідності до природи та характеру індустрії 

моди. Так, дизайнери в ЄС мають два варіанти режимів охорони 

незареєстрованого дизайну: або шляхом отримання авторських прав на свій 

твір, або через використання незареєстрованого промислового зразка. Поряд з 

цим в законодавстві та у судовій практиці ЄС прямо передбачається 

можливість отримання кумулятивної охорони для одного дизайну за двома 

правовими режимами охорони. 

12. В деякій мірі ускладнення можливості отримання ідентичного рівня 

охорони авторських прав на дизайни в сфері індустрії моди на території усього 

Співтовариства пов’язується із залишенням окремих важливих питань в даній 

сфері на розсуд кран-членів ЄС. Гармонізація законодавства ЄС в даній сфері 

є систематичним процесом, одними із досягнень якого стали висновки 

Європейського суду справедливості щодо невідповідності інших умов, ніж 

оригінальність, та вимоги класифікації, яка існує в авторському праві 

Великобританії, чинним тенденціям розвитку законотворчої та 

правозастосовної практики ЄС.  

13. Система охорони прав на незареєстровані промислові зразки, яка діє 

в ЄС, дає можливість вибору для дизайнерів внаслідок економії часу та коштів, 

які б зазвичай витрачалися на реєстрацію. Для того, щоб отримати охорону 
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прав на незареєстрований промисловий зразок ЄС, дизайни повинні відповідати 

двом основним вимогам: бути новими та мати індивідуальний характер. Термін 

охорони незареєстрованого промислового зразка у три роки також слід 

вважати розумним строком для впровадження, розробки та продажу продукту 

без необхідності реєстрації відповідних прав на нього. Недоліком такого 

правового режиму охорони є обсяг прав автора або правоволодільця 

незареєстрованого промислового зразка, адже тільки у випадку копіювання 

дизайну можна звернутися за захистом своїх прав.  

14. Законодавство ЄС закріплює можливість використання 

незареєстрованого промислового зразка в тестовому режимі, що може бути 

вдалою стратегією охорони дизайнів в сфері індустрії моди, адже протягом 

одного року будинки моди зможуть виявити комерційну цінність нового 

продукту та визначити, чи потребують такі інновації здійснення необхідних 

реєстраційних дій. Процес гармонізації в ЄС створив обґрунтоване середовище 

для охорони дизайнів в сфері індустрії моди як авторським правом, так і 

незареєстрованим промисловим зразком. 

15. На відміну від системи охорони прав інтелектуальної власності ЄС, 

законодавство США в значній мірі обмежує охорону прав на незареєстровані 

дизайни в сфері індустрії моди через відсутність незареєстрованого 

промислового зразка як режиму охорони прав та доктрину сепарації, яка 

перешкоджає можливості надання охорони авторських прав на корисний 

об’єкт, тобто дизайн, функцію якого не можна відокремити від його початкових 

елементів. 

16. Здійснений аналіз положень законодавства США в сфері авторського 

права та матеріалів судової практики дає змогу зробити висновок, що 

отримання свідоцтва про реєстрацію авторських прав в США визнається 

обов’язковою умовою для можливості звернення до суду у разі порушення 

таких прав, що суперечить положенням Бернської конвенції, Угоди ТРІПС та 

іншим міжнародно-правовим актам. 

 Як наслідок такого необґрунтованого обмеження у правах на дизайни, 
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наразі в США активно ведеться законотворча робота щодо зазначеного 

питання. При цьому, прийняття нової моделі охорони прав інтелектуальної 

власності на зареєстровані дизайни в сфері індустрії моди, як це було 

запропоновано в Законі про інноваційну охорону дизайнів та запобігання 

піратству, позитивно позначиться не лише на великих підприємствах або 

міжнародних компаніях, а й на середніх та малих підприємствах, а також 

самостійних дизайнерах-початківцях, які зможуть отримати можливість 

забезпечення охорони прав на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності без здійснення жодних формальностей, а отже і без значних 

фінансових витрат та часових рамок. 

17. Незважаючи не те, що ринок моди КНР є одним з найбільших і 

швидкозростаючих в світі, система охорони прав на незареєстровані дизайни в 

країні не є ефективною. Чинне законодавство в сфері інтелектуальної 

власності КНР визначає авторське право як єдиний можливий спосіб охорони 

дизайнів без необхідності здійснення формальностей.  

Модифікації потребує не лише законодавство КНР про авторське право, 

необхідним є також створення умов для зміни правової свідомості громадян, 

боротьба із корупцією в країні, забезпечення співпраці між різними 

адміністраціями країни, подолання безробіття та встановлення гідної оплати 

праці для населення. Досягнення успіху у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності на незареєстровані дизайни можливо лише завдяки комплексному 

підходу: внесення змін у чинне законодавство; налагодження співробітництва 

між правоохоронними та митними органами держави з метою розвитку 

правового, інформаційного та технічного фундаменту для єдиного регулювання 

даної сфери; формування активної позиції щодо забезпечення надійної охорони 

прав авторів творів та правоволодільців; зміна правосвідомості громадян та їх 

відмова від контрафактної продукції.  

18. Проведений аналіз проблем та перспектив охорони прав на 

незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди відповідно до законодавства 

України у сфері авторського права, дає змогу звернути увагу ряд факторів.  
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Перш за все, потребує недопущення використання терміну «мода» у 

законодавстві України в занадто вузький формі по відношенню лише до 

перукарського мистецтва та декоративної косметики та доцільність в 

подальшому дотримуватись згадування відповідної дефініції відносно усіх 

об'єктів індустрії моди, що дозволить правильно визначити склад правовідносин 

у даній сфері. 

Вважаємо за необхідне здійснити правове закріплення поняття 

«оригінальний твір», що відображає та розкриває природу даного виду об’єкту 

права інтелектуальної власності, що полягає в створенні твору автором в 

результаті вільного та творчого вибору.  Відтак, доцільно внести зміни до п. 1 

ст. 433 ЦК України та п. 1 ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні 

права” в частині визначення об'єктами авторського права  оригінальних творів 

– як твору, який є  результатом інтелектуальної діяльності автора, створення 

якого обумовлено здійсненням ним вільного та творчого вибору. 

З метою розвитку сектора індустрії моди вважаємо доцільним доповнити 

перелік об’єктів авторського права, закріплених у ст. 433 ЦК України та ст. 8 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» дизайнами у сфері 

індустрії моди, що сприятиме встановленню дієвого правового режиму охорони 

модної продукції в країні на законодавчому рівні. 

19. Незважаючи на те, що наразі в Україні оновлюється законодавство 

про промислові зразки з урахуванням євроінтеграційної політики, 

законодавство потребує уточнення термінології та впровадження додаткових 

роз’яснень щодо застосування норм оновленого законодавства. 

Перш за все, в частині термінології потребує уточнення визначення 

поняття промисловий зразок як втілення зовнішнього вигляду цілого продукту 

або його частини, що створюється автором з метою задоволення естетичних і 

ергономічних потреб людини. 

Запровадження можливості обрання режиму охорони незареєстрованих 

промислових зразків також потребує відповідних роз’яснень для одноманітного 

тлумачення норм законодавства юристами-практиками та його вірного 
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використання у правозастосовній діяльності. Саме тому вважаємо за необхідне 

розробити та прийняти правила оцінки охороноздатності промислових зразків 

(зареєстрованих та незареєстрованих), в якому буде враховано основні 

положення із практики ЄС з цього приводу.  

20. У зв'язку з оновленням законодавства та введення режиму охорони 

дизайну як незареєстрованого промислового зразка, вбачаємо за необхідне 

внести зміни в інші правові акти, які забезпечують охорону прав 

інтелектуальної власності. Так, з метою сприяння захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний кордон пропонується 

внести зміни у митне законодавство в частині можливості внесення в митний 

реєстр інформації про незареєстровані дизайни, незважаючи на відсутність 

охоронного документу, яким би засвідчувались права на незареєстрований 

промисловий зразок, з врахуванням трьох факторів: по-перше, здатності 

суб’єкта прав на промисловий зразок пред’явити докази авторства на 

відповідний промисловий зразок; по-друге, наявності доказів на підтвердження 

факту доведення незареєстрованого промислового зразка до загального відома; 

по-третє, здатності суб’єкта прав на промисловий зразок вказати в чому 

полягає індивідуальний характер такого об’єкту.  
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