Лемберг Я.
студентка 1-го курсу магістратури ММІ НТУУ "КПІ"
Науковий керівник
Ромашко А.С.,
к.т.н, доцент ММІ НТУУ "КПІ"
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД З ОГЛЯДУ НА
ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
На цей час наша країна є учасником 19-ти договорів, які адмініструє Всесвітня
організація інтелектуальної власності (ВОІВ), а також учасницею Міжнародного
Союзу з охорони нових сортів рослин та учасницею Угоди про торговельні аспекти
прав інтелектуальної власності. Автор не розглядає тут міжнародні угоди державучасниць СНД, міжурядові угоди, Директиви Європейського Парламенту та Ради,
Регламенти Ради і т.інш., які стосуються різних аспектів права інтелектуальної
власності і можуть бути використані для вдосконалення національного
законодавства.
Актуальність цього дослідження полягає в наданні систематизованої інформації
стосовно переліку зазначених договорів, пропозицій, щодо актуалізації інформації
на сайті Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ), полегшенні процесу
ознайомлення зацікавлених осіб з діючими договорами через наявність належної
класифікації цих договорів, з врахуванням взаємозв’язку цих договорів та об’єктів
пара інтелектуальної власності, до яких вони відносяться.
Станом на сьогодні існують публікації, щодо міжнародних договорів
Цибульова П.М. [1, с.36], Жарова В.О. [2, с.19], Бондаренко С.В., Кожарської І.Ю.
[3, с.398], в яких систематизація договорів здійснена по різному і сам перелік не є
актуальним, що зумовлено роком видання і завданнями, які знаходяться в основі
кожного окремого інформаційного джерела.
За сайтом ДСІВ [4] в переліку міжнародних договорів, адміністративні функції
яких виконує ВОІВ інформація на цей час відрізняється, як за організацією так і за
наповненням стосовно переліку угод, від інформації на сайті ВОІВ англійською
мовою [5] та на сайті ВОІВ російською мовою [6].
До міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ,
відноситься Конвенція, що засновує ВОІВ, разом з якою кількість угод, які
адмініструє ВОІВ складає 26 (останній Маракешський договір прийнятий
Дипломатичною конференцією від 27 червня 2013 р.). На підставі аналізу
вищезазначених угод створена класифікація міжнародних договорів у сфері
інтелектуальної власності, з огляду на об’єкти права інтелектуальної власності, до
яких ці договори відносяться (рис.1).
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Одна і та ж особа
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засновує UPOV

ВОІВ та конвенція, що засновує ВОІВ
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праву
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походження
 Ніццька угода про
 Мадридська
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угода про недопутоварів і послуг для реєстрації щення неправдизнаків
вих або таких, що
 Віденська угода про
вводять в оману,
заснування Міжнародної
зазначень
класифікації зображуваль-них походження товарів
елементів знаків
 Лісабонська
 Найробський договір про
угода про охоро-ну
охорону олімпійського символа
найменувань місць
 Договір про закони щодо
походження та
товарних знаків
їхньої міжна-родної
 Сінгапурський договір про
реєстрації
право товарних знаків
 Мадридська угода про
міжнародну реєстрацію знаків
Римська конвенція
 Протокол до Мадридської
угоди
 Конвенція про охорону інтересів виробників
фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм
 Договір ВОІВ по виконанням та фонограмам
 Брюссельська конвенція про
розповсюдження сигналів, які несуть програми
та передаються через супутники
 Пекінський договір по аудіовізуальним
виконанням

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТRIPS), яка не адмініструється ВОІВ,
але стосується винаходів, промислових зразків, товарних знаків, географічних зазначень, захисту
нерозголошуваної інформації, контролю за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях,
топографій інтегральних мікросхем, авторського права та суміжних прав

Рис.1 Класифікація міжнародних договорів у сфері інтелектуальної
власності (ІВ) з огляду на об’єкти права ІВ
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