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ВСТУП
Для тих, хто обізнаний з проблемою захисту авторських прав та й
суміжних прав, відомо, що визначення юридичної природи авторського
права належить до дискусійних, не сказати вкрай суперечливих питань
цієї галузі інтелектуальної власності.
Це пояснюється в першу чергу наявністю різних характерних властивостей, які закладені в основу поняття авторського права відповідно
то тієї чи іншої правової моделі, традиції. На сьогодні існує кілька правових теорій, за допомогою яких їх представники намагаються розкрити сутність поняття авторського права.
Такий різний правовий підхід обумовлює не тільки різний понятійний апарат, а й різні правові підходи до питань щодо порушення і захисту авторських прав (суміжних прав). Тому, наприклад, США мають
претензії щодо порушення авторських прав з боку України, що просто
на слуху останні роки. Слід у зв’язку з цим зауважити, що при всій вірогідній справедливості вказаних претензій (як частина колишнього
СРСР, Україна вкрай поблажливо відноситься до порушень авторських
прав та й прав власності в цілому), не у останню чергу мова йде ще і
про різні погляди на цю проблему як таку.
Одразу зауважимо – в Україні з часів Радянського Союзу не існує у
правовій науці чіткого і прямого визначення поняття авторського права. Тому звернувшись за допомогою до міжнародних джерел, наприклад до міжнародно-правових актів та роз’яснень Міжнародного бюро
ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності (англ.World
Intellectual Property Organization або WIPO, фр. Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle або OMPI), можна знайти таке легітимне визначення: авторське право – це надане законом виключне право автора
твору оголосити себе творцем цього твору, відтворювати його, розповсюджувати або доводити його до відома публіки будь-якими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір
визначеним способом.
При цьому слід зазначити, що з цього визначення авторського права можна зробити висновок про сутність права авторського у двох
площинах – в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.
Якщо коротко, то в об’єктивному значенні авторське право є такою
собі сукупністю правових норм, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і
мистецтва.
Якщо ж брати до уваги суб’єктивну складову значення авторського
права, то тоді це має визначати особисті немайнові і майнові права, які
належать особам, які створили твори науки, літератури і мистецтва.
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Тому із змісту сучасної редакції статті 433 Цивільного кодексу
України (та й інших нормативно-правових актів України) можна компілювати таке загальне визначення авторського права у вітчизняному варіанті – під авторським правом слід розуміти сукупність відносин, що
виникають у зв’язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва.
Звертаємо Вашу увагу, що в країнах з англо-американськими юридичними традиціями («common law») авторське право називають «copyright». Використовуючи дослівне тлумачення терміну, це можна перекласти як «право на копію». Відповідно, саме право при цьому і розглядають перш за все як можливість використовувати авторське право
шляхом відтворення створених творів.
Одночасно, в країнах континентальної юридичної традиції (що заснована на римському праві, або в більш пізньому варіанті її звуть романо-германською), є панівною концепція авторського права «droit
d’auteur». В цьому варіанті авторське право належить суб’єкту права,
творцеві, а тому й визнаються за ним різноманітні юридичні переваги.
Ці прерогативи при цьому мають майновий та немайновий характер.
Тобто, в країнах із цією юридичною традицією, авторське право має такий собі характер літературної і мистецької власності – «propriete
litteraire et artistique», «propriete intellectuelle».
Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права,
які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання.
Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в
теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об’єктів інтелектуальної власності, а
це делегує необхідність захисту як самого права (автора твору) та й
об’єктів цих інтелектуальних зусиль від протиправних посягань.
Саме цим питанням з огляду на сучасне законодавство України і
призначений цей посібник, що розрахований на широке коло читачів.
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