
рові форми відображення (у веб-сайтах, у блокчейні тощо). 
Законодавство про бази даних як об’єкт цивільних прав загалом,

і як об’єкт авторського права зокрема, потребує вдосконалення, ос-
кільки поодиноких норм, які містяться в ЦК України, законі про ав-
торське право — недостатньо. Норми Угоди про асоціацію також не
заповнюють прогалини правового регулювання цього правового ін-
ституту.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОНТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

В останній час набувають популярності бізнес-моделі торгівель-
них відносин в сфері інтелектуальної власності, що ґрунтуються на
ресурсах Інтернет-мережі та Інтернет-технологій, що призвело до
широкого вжитку термінів «електронна комерція», «електронна тор-
гівля» та ін. Таким чином встає проблема правового регулювання
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електронної торгівлі і електронної комерції. Особливе зхначення ці
проблеми мають в сфері запобіганню контрафактного розповсюд-
ження продукції, порушень виключних прав. 

Щорічно контрафактні товари завдають виробникам величез-
них збитків. Реалізуючи підроблені товари, шахраї не тільки за-
вдають фінансової та репутаційної шкоди власникам оригінальних
товарів. Неякісні копії виробляються без дотримання технологій з
дешевих матеріалів, низькоякісних замінників і можуть загрожу-
вати здоров’ю і навіть життю людей. В умовах, коли онлайн-торгівля
стала пріоритетною формою реалізації товарів, проблема продажу
підробок через шахрайські інтернет-магазини, акаунти в соціальних
мережах, які видають себе за оригінальний бренд, набуває ще біль-
ших масштабів. З метою не допустити втрату доходів та репутації,
правовласники зацікавлені у дієвих, ефективних та адекватних ме-
тодах боротьби з контрафактом.

На сьогоднішній день особливо загострилася проблема розпов-
сюдження неліцензованої продукції. Лише за 2020 рік в Україні
було конфісковано понад мільйон одиниць контрафактних товарів
[17]. Яку шкоду це завдає правовласникам? Яку відповідальність пе-
редбачено за незаконну реалізацію контрафакту? У чому відмінність
контрафакту від фальсифікації та паралельного імпорту? Саме на ці
запитання ми намагалися дати відповідь у цій доповіді.

Отже, спочатку слід розібратися, яку продукцію слід вважати
контрафактною. Відповідно до Цивільного кодексу України, у разі,
коли виготовлення, розповсюдження або інше використання, а
також імпорт, перевезення або зберігання матеріальних носіїв, у
яких виражені результати інтелектуальної діяльності або засіб ін-
дивідуалізації, призводять до порушення виняткового права на
такий результат або на такий засіб, такі матеріальні носії вва-
жаються контрафактними [17]. Необхідно звернути увагу на той
факт, що контрафактними товарами можуть бути також товари, які
вироблені без порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності,
але водночас ввезення на митну територію таких товарів зроблено
особами, які не уповноважені на те правовласником [17, с. 127].

Існує кілька видів контрафакту:
1. Товари-двійники — товари повністю аналогічні до оригіналу,

що виробляються з метою введення споживачів в оману;
2. Товари-імітатори — товари, які мають схожість «до ступеня

змішування» із продукцією правовласника. При цьому подібність
може виявлятися як подібність дизайну (схожі колір, форма, упа-
ковка і т. д.) або подібність найменування, що досягається зазвичай
шляхом заміни однієї або декількох літер (наприклад, вказівка
бренду «Abibas» замість «Adidas») [17, с. 50–51].

Тож яку шкоду контрафакт завдає правовласнику? Очевидно,
майновий, оскільки контрафактна продукція значно дешевша за
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оригінальну, що підвищує на неї попит з боку споживачів, а значить,
загрожує правовласнику матеріальними збитками, ризиком упу-
щення вигоди. І звичайно, репутаційний, адже нерідко неліцензо-
вані товари поступаються своїми якісними характеристиками
оригіналу. А яку відповідальність передбачено в Україні за розпов-
сюдження контрафактної продукції? Цивільно-правова, адміністра-
тивна та кримінальна. Відповідно до Цивільного кодексу України
контрафакт підлягає вилученню з обігу та утилізації за рахунок по-
рушника. Більше того, правовласник має право на виплату компен-
сації у розмірі від десяти тисяч до п’яти мільйонів рублів або у
дворазовому розмірі вартості неліцензованих товарів [4, 7, 17, 22].

Кримінальна відповідальність настає у разі заподіяння влас-
нику збитків понад певну суму. Відповідно до Цивільного кодексу
України, незаконне розповсюдження об’єктів інтелектуальної влас-
ності карається штрафом, обов’язковими, виправними або примусо-
вими роботами або позбавленням волі [11, 17, 20, 24].

Слід зазначити, що необхідною умовою настання кримінальної
відповідальності за придбання, зберігання, перевезення контра-
фактних екземплярів творів чи фонограм є скоєння зазначених
діянь з метою збуту. При цьому під збутом слід розуміти навмисне
відплатне або безоплатне надання такої продукції іншим особам
будь-яким способом (наприклад, шляхом продажу, дарування, роз-
міщення творів у мережі Інтернет тощо) [17, с. 30].

Щодо адміністративної відповідальності, відповідно до Цивіль-
ного кодексу України про адміністративні правопорушення адміні-
стративне покарання тягне за собою ввезення, продаж, здавання в
прокат або інше незаконне використання екземплярів творів або фо-
нограм з метою отримання доходу. Зазначені дії караються адміні-
стративним штрафом із конфіскацією контрафактної продукції.

При розгляді питання про розповсюдження контрафакту важ-
ливо виявити його відмінності від фальсифікованих товарів та па-
ралельного імпорту.

По суті контрафакт — товар, створений з урахуванням оригі-
налу, має його риси, у своїй може бути досить високої якості, хоч і
вироблено без згоди правовласника. А фальсифікат — продукт
низької якості, який може представляти реальну загрозу життю та
здоров’ю споживачів. А що можна сказати про паралельний ім-
порт? Паралельний, або «сірий» імпорт — це міжнародний прин-
цип вичерпання прав, який полягає в тому, що ввезення товару
під зареєстрованим товарним знаком можливе в країну будь-
якими учасниками ринку, а не лише тими, хто отримав дозвіл пра-
вовласника.

Таким чином, контрафакт — продукція, виготовлена з пору-
шенням права інтелектуальної власності або незаконно імпортована
на територію певної держави. Поширення неліцензованих товарів
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загрожує правовласнику матеріальними та репутаційними витра-
тами. Важливо, що залежно від розміру заподіяної шкоди поруш-
нику загрожує застосування до нього заходів цивільно-правової,
адміністративної чи кримінальної відповідальності, кожна з яких
тягне за собою вилучення з обігу та знищення контрафакту.

Загалом, можна дійти невтішного висновку, що законодавство у
сфері протидії поширенню контрафакту з метою захисту інтелекту-
альних прав поки що перебуває у стадії розвитку.

Проведений аналіз правового забезпечення процесів торгівлі то-
варами і послугами з інтелектуальним змістом за використанням
Інтернет-мережі та Інтернет-технологій надає нам право зробити за-
ключний висновок про те, що в цей час відсутні потреби у форму-
ванні спеціального правового забезпечення, законодавства, яке
повинно регулювати комерційні відносини, які виникають. Також
відсутні запити на введення певного правового інституту, такого як
«електронна торгівля», який зміг би узагальнити всі випадки вико-
ристання в торгівлі в Інтернет-мережі та з використанням Інтернет-
технологій. З теоретико-методичної точки зору функціонування
інституту «електронна торгівля» може бути ефективним тільки для
таких випадків, коли всі етапи торгівлі, доходячи до передачі самого
товару, реалізуються за використанням Інтернет-мережі та Інтер-
нет-технологій.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ

Сучасний світ переживає одночасно значний сплеск технічного і
культурного розвитку і великі соціальні потрясіння. Ці процеси пере-
плітаються та стають основою для нової площини існування людства.

Технологічні процеси впливають на появу нових способів само-
вираження, які втілюються в нових формах мистецтва. Завдяки
цьому з’явилося і укорінилося таке явище як цифрове мистецтво. 

Цифрове мистецтво (Digital Art, Media Art) представлене тво-
рами, які створені за допомогою цифрових технологій або можуть
бути виражені за допомогою цифрових технологій. До таких творів
можуть відноситься як твори повністю створені за допомогою техно-
логій, так і ті, які були спершу аналоговими, а лише потім були
оцифровані. Цифровими творами можуть бути як ілюстрації, так і
анімація, 3D моделювання, відео, аудіо, фотографія, а також твори,
які поєднуються між собою. 
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