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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1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
За часів Радянського Союзу можна сказати не існувало спеціального
законодавства про права інтелектуальної власності. Винятками були
деякі розділи цивільних кодексів союзних республік, що були присвячені окремим питанням авторського права і так званого винахідницького права (розділ IV – «Авторське право», розділ VI «Винахідницьке
право» Цивільного кодексу УРСР).
Таким чином практичне правове регулювання відносин у цій сфері
забезпечувалося в основному підзаконними актами, як наприклад Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, що
було затверджене постановою Радою Міністрів СРСР від 21.03.1973 p.
В таких правових межах і враховуючи прерогативи панування державної форми власності майже в абсолютному режимі, превалювання
інтересів соціалістичної держави перед інтересами особи (та і суспільства в цілому), формування ефективної системи захисту прав авторів і
винахідників взагалі-то і не потребувалося.
В ті часи існувало безперечне юридичне закріплення можливості
широкого використання результатів творчої праці громадян в інтересах
держави і суспільства (читай тієї же держави). Радянські і авторське, і
патентне право допускали примусовий викуп суб’єктивних прав на
творчі досягнення у власників таких прав, можливість видачі примусових дозволів на їхнє використання. Так, радянське авторське законодавство дозволяло вільно використовувати випущені у світ твори на телебаченні, радіо, у кіно і газетах. В патентному законодавстві основною
формою охорони винаходів був не патент в його правовому розумінні, а
так зване авторське свідоцтво, що давало виняткове право на використання об’єкта інтелектуальної власності не їхнім творцям, а державі.
Та й де б радянська людина могла у своїх інтересах використати ці
права? Приватна підприємницька діяльність вважалась злочином за
кримінальними кодексами союзних республік. Продати права іноземним покупцям? Тут до зради соціалістичної батьківщини менш кроку.
Навіть удаваний механізм захисту порушених прав був неефективним, швидше навіть ефемерним. А вже захищатися від держави – то
про таке жах і подумати було. В якості прикладу можна привести долю
радянського художника Віктора Чижикова – автора всесвітньовідомого
символу Олімпіади-80 в Москві, знаменитого Олімпійського Мішки.
Зверніть увагу, це не були часи суворих сталінських реалій, це був час
розквіту соціалізму з «людським обличчям». Комерційний успіх олім5

пійського ведмежати був вражаючим. Тільки в Москві під час Ігор та й
після продали мільйони іграшок та сувенірів. Але от його творця радянська влада позбавила усіх привілеїв навіть радянського авторського
права та будь-яких доходів від продажу із зображенням талісману. Чижикову красно подякували і докладно пояснили, що відтепер творцем
олімпійського Мішки не є він, а разом весь радянський народ. Його доводи про авторські права згідно з ЦК РСФСР були грубо відкинути, і
категорично, наполегливо так при цьому натякнули: якщо він, Чижиков, від свої авторських прав не відмовиться, за ним і його сім’єю «пригляне» КДБ. Так усі прибутки до копійки дісталися радянській держави
(а може й не тільки), а Віктора Чижикова навіть не запросили на церемонію відкриття Олімпіади. На всяк випадок. І прізвище його, як автора
знаменитого ведмежа, навіть досі мало кому відоме. У будь-який інший
державі, окрім власне СРСР та Північної Кореї, він був би якщо не мільйонером, то доволі забезпеченою людиною, яка заробила гроші чесно
своїм талантом і працею.
До слова ця сумна історія має продовження в сучасні часи. Талісман
Олімпіади в російському Сочі 2014 року – білий ведмедик – ну дуже
нагадував свого колегу із 80-х. Подейкують, що хоча Віктор Чижиков
одразу впізнав характерні риси свого ведмедика, ці відомі всьому світові очі, ніс та усмішку свого Мішки, але митець, який був навчений державою один раз і назавжди стояти струнко, і цього разу теж боротися за
свої авторські права не став.
Отже, тільки часи після 1991 року можна вважати періодом формуванням права про інтелектуальну власність в Україні, знань в цій галузі,
відповідної ментальності.
Піонером, початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність вважається Закон України «Про власність» від
07.02.1991 року, за яким результати інтелектуальної діяльності вперше
були визнані реальними об’єктами права власності.
Надалі цього ж року були здійснені підтвердження участі Україною
(окремо від СРСР) в міжнародних угодах з питань захисту прав інтелектуальної власності:
- Паризька конвенція про охорону промислової власності;
- Договір про патентну кооперацію;
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
- Всесвітня конвенція про авторське право;
- Конвенція про заснування ВОІВ.
18.09.1992 року був прийнятий Указ Президента України «Про
Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» № 479/92. І вже після цього пішло – поїхало.
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Наразі це ціла система різноманітних як вітчизняних, так й міжнародних нормативних актів, що регулюють різні аспекти інтелектуальної
власності в Україні.
Провідне місце належить Конституції України. Частиною 2 статті 41
Конституції України передбачено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої
діяльності.
Згідно з частиною 2 статті 54 Конституції, громадянам гарантується
свобода літературної, художньої, наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожен громадянин має право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або
поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
Якщо брати в цілому, то наразі ця група нормативних актів виглядає
таким чином:
1. Вітчизняні правові акти:
Конституція України;
Кодекси України: Цивільний, Господарський та Митний;
Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
Закон України «Про видавничу справу»;
Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів»;
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні»;
Закон України «Про електронний цифровий підпис»;
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
Закон України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах»;
Закон України «Про інформаційні агентства»;
Закон України «Про інформацію»;
Закон України «Про кінематографію»;
Закон України «Про науково-технічну інформацію»;
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»;
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;
Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;
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Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
Закон України «Про рекламу»;
Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»;
Закон України «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України»;
Закон України «Про телебачення і радіомовлення».
Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників с сфері авторського права і (або) суміжних прав».
2. Міжнародні правові акти:
Бернська конвенція (Паризький акт 1971 р.);
Римська конвенція 1961 р.;
Женевська конвенція 1974 р.;
Договір ВОІВ про авторське право;
Паризька конвенція (Стокгольмський акт);
Договір про патентну кооперацію 1970 р.;
Договір про патентне право 2000 р.;
Мадридська угода 1891 р.;
Мадридський протокол 1989 р.;
Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р.;
Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин;
Будапештський договір 1977 р.
В цілому система законодавства України у сфері інтелектуальної
власності є достатньо наповнена, докладна, можна сказати, що вона
враховує світовий досвід в цій галузі права. Однак більшість з цих документів з 2004 року серйозно не переглядалися з метою осучаснення,
таким чином є широке поле діяльності з доопрацювання їх з урахуванням тенденції щодо інтеграції України до правових практик Європейського Союзу.
Слід зауважити, що певним чином «лід зрушився» о 2016-2017 роках, коли у базові нормативні акти були внесені не просто зміни, а таки,
що дозволили осучаснити їх, особливо це стосується Закону України
«Про авторське право і суміжні права». Окремо слід сказати про найсвіжіший нормативний акт в цій галузі, що називається Закон України
«Про ефективне управління майновими правами правовласників с сфері
авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 № 2415-VIII .
Цей нормативний акт визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і
(або) суміжних прав в Україні.
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