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Анотація

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання
авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі в особливих
умовах інформаційного суспільства, що видається вельми актуальним у
контексті увідповіднення національного законодавства у сфері
інтелектуальної власності нормам права ЄС у рамках Угоди про асоціацію, а
також зважаючи на процес формування Вищого суду з питань інтелектуальної
власності.
Монографія є однією з перших спроб системного аналізу практики Суду ЄС у
сфері авторського права і суміжних прав. Основу дослідження становлять
понад шістдесят рішень Суду ЄС, об’єднаних у тематичні розділи щодо
критеріїв охороноздатності, основних видів використання твору, винятків і
обмежень з авторського права, концепції справедливої винагороди.
Окремий розділ присвячено важливим питанням використання творів в
онлайн середовищі та співвідношення авторського права і фундаментальних
прав і свобод.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів
державної влади, суддів, патентних повірених, адвокатів, фахівців у сфері
інтелектуальної власності та широкого кола читачів, котрі цікавляться
питаннями авторського права і суміжних прав.
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