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Творчість  притаманна  людині  у  будь-якій  сфері  її  діяльності  —  у

промисловому  або  сільськогосподарському  виробництві,  військовій  справі,

охороні  здоров'я  людей,  лікуванні  тварин,  організації  свого  відпочинку  і

дозвілля  тощо.  Саме  завдяки  розумовій  діяльності  людство  переходить  від

одного  етапу  забезпечення  необхідними  засобами  та  знаряддями  для  свого

існування до іншого — більш досконалого. 

Тенденції розвитку науки, культури, техніки та виробництва, особливо у

другій  половині  XX  ст.,  свідчать  про  те,  що  людство  у  своєму  розвитку

підійшло  до  тієї  межі,  коли  подальший  прогрес  зумовлюється  переважно

розумовою діяльністю суспільства. Її результатами є: винаходи, корисні моделі,

промислові  зразки,  торговельні  марки,  комп’ютерні  програми,  інформаційні

бази  даних,  твори  літератури  та  мистецтва,  фонограми  й  відеограми  тощо.

Очевидно, що високий рівень інтелектуальної діяльності у тій чи іншій країні

забезпечує високий рівень добробуту її населення.

1 Інтелектуальна власність. Право інтелектуальної власності
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Інтелектуальна  власність  (скорочено  «ІВ»,  англ.  intellectual  property)  —

результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця,

винахідника та інш.) або кількох осіб.

Інтелектуальна  власність  -  це  продукт  людського  розуму,  результат

творчості,  який  охороняється  законом.  Це  нематеріальна  субстанція.  Її

неможливо  відчути  на  дотик;  вона  немає  довжини,  ширини та  висоти;  вона

немає ваги і не створює тіні; вона немає кольору, смаку або запаху.

 Але точно так, як і матеріальний ресурс, інтелектуальну власність можна

купити,  продати  та  орендувати.  Також  як  і  матеріальний  ресурс,  її  можуть

втратити або ліквідувати при необережному або неуважному догляді. Її можна

застрахувати або використати в якості застави. Вона може з'явитися на світ в

результаті моментального спалаху натхнення або багатьох років кропіткої праці.

Вона може зникнути в одну мить або існувати вічно.

При всіх своїх характеристиках інтелектуальна власність має економічну

вартість (в багатьох випадках дуже високу), яку частіше не згадують в звітності,

недовраховують та недооцінюють. З точки зору введення бізнесу вона відкриває

нову ринкову можливість або являє загрозу - в залежності  від того,  хто нею

розпоряджається.

Вважається, що „знання - сила". Потрібно додати, що знання - це ще й

багатство.  Дійсно,  в  економічному  сьогоденні,  заснованому  на  знаннях,

інтелектуальна  власність  стає  частіше  за  все  найважливішим  активом

підприємства.

Право інтелектуальної власності охороняє різноманітні результати творчої

діяльності  людини.  Якщо  у  загальновживаному  розумінні  „творчість"  -  це

процес, що викликає до життя, дає існування чомусь, то з точки зору юридичної

науки творча діяльність розглядається як така, що здатна призводити до появи

охоронюваних  об'єктів.  У  цьому  розумінні  необхідно  наголосити  на  двох

ознаках поняття „творчість”. По-перше, це розумова робота людини, а тому її

продукти  належать  до  категорії  нематеріальних  благ.  Після  втілення  у
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матеріальну форму існування (рукопис, картина, формула винаходу, виріб) вони

здатні стати предметами цивільного обігу. По-друге, творча діяльність завжди

призводить до появи якісно нового,  неповторного і  оригінального результату.

Саме такі нові творчі здобутки і охороняє право.

Результати творчої  діяльності  прийнято поділяти на дві  великі  групи в

залежності від того, до якої сфери творчості вони належать. Від цього залежать

і особливості правового режиму їх охорони.

До першої групи належать результати художньої творчості - літературні,

музичні, хореографічні твори, а також образотворчого мистецтва, аудіовізуальні

твори, наукові та інші подібні твори.

До другої - результати технічної творчості - технічні пристрої, машини,

механізми,  інструменти,  транспортні  засоби,  обладнання,  споруди,  нові

речовини,  рішення  у  сфері  конструювання,  нові  способи  та  технології

виробництва, досягнення селекції тощо. Зазначені результати творчої діяльності

отримали  спільну  назву,  яка  підкреслює  природу  їх  походження,  -об'єкти

інтелектуальної власності.

2 Як встановити право на інтелектуальну власність
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На  сьогодні  особливого  значення  набуває  право  інтелектуальної

власності, зокрема на літературний, художній та інший твір (авторське право). А

будь-яке право, у тому числі й авторське, потребує належного захисту. 

Перед  наданням захисту  тому  чи  іншому  суб’єктивному  праву, у  тому

числі  і  праву  інтелектуальної  власності  на  будь-який  об’єкт,  необхідно

встановити  наявність  чинного  права,  яке  просять  захистити.  Тому  важливо

встановити початок чинності цього права, припинення його чинності, визнання

недійсним тощо.

 „Авторське право виникає з моменту створення твору” – проголошує ст.

437 ЦК [1]. Наведена норма потребує уточнення. Твір вважається створеним з

того  моменту,  коли  він  набув  такої  об’єктивної  форми,  яка  робить  його

придатним для сприйняття і відтворення. Поки твір не набув такої об’єктивної

форми, він не є об’єктом правової охорони.

 Усна форма твору стає об’єктом правової охорони з моменту, коли твір

повідомлений невизначеному колу осіб [2, с. 15–17].

 Особа,  яка має  авторське право,  для сповіщення про свої  права може

використовувати  спеціальний  знак,  встановлений  законом  (ч.  2  ст.  437  ЦК).

Закон України „Про авторське право і суміжні права” передбачає один із доказів

авторства (авторського права) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, факту

і дату опублікування твору чи договорів, що стосуються права автора на твір, у

будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати

своє  авторське  право  у  відповідних  державних  реєстрах.  Про  реєстрацію

авторського права на твір Установа видає свідоцтво (п. 3 ст. 11 Закону України

„Про авторське право і суміжні права”) [3].

Реєстрація авторського права особливо важлива на твори образотворчого

мистецтва [4]. Така реєстрація набагато полегшує доказ права автора на твір. У

практиці  бувають  випадки,  коли  твір  київського  художника  успішно

тиражується і його примірники вигідно продаються під іншим іменем. У такому

разі державна реєстрація твору допомагає довести право автора.  Оригінал чи
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примірники літературного твору позначаються іменем автора. У зв’язку з цим

діє презумпція авторства.  Крім того,  будь-який суб’єкт авторського права для

сповіщення  про  свої  права  може  використовувати  знак  охорони  авторського

права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера „С”, обведена

колом; ім’я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Цей

знак  проставляється  на  оригіналі  і  кожному  примірнику  твору  (ч.  3  ст.  11

Закону, ч. 2 ст. 437 ЦК).

 Твір  може бути  опублікований  анонімно  або  під  псевдонімом.  ЦК не

згадує про можливість опублікування твору анонімно (п. 3 ч. 1 ст. 438 ЦК). ЦК

передбачає можливість публікації твору без зазначення імені автора, але це і є

анонімна публікація (п. 2, ч. 1 ст. 438 ЦК).

 Якщо твір опубліковано під псевдонімом,  видавець твору, чиє ім’я чи

назва  зазначаються  на  творі,  вважається  представником  автора  і  має  право

захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не

розкриє своє ім’я і не заявить про своє авторство (ч. 4 ст. 11 Закону).

 Наведені заходи індивідуалізації твору і автора, а також фіксації за ним

авторського права, безперечно, полегшують розв’язання спорів, що виникають

щодо авторського права [5, с. 259].

 Слід уточнити термінологію, яка вживається в Законі про авторське право

і в новому ЦК. У Законі України „Про авторське право і суміжні права” термін

„авторське право” вживається як сукупність особистих немайнових і майнових

прав, якими закон наділяє автора твору. У новому Цивільному кодексі України

вживається вислів „право інтелектуальної власності на твір”, – так називається

глава  36 ЦК „Право інтелектуальної  власності  на  літературний,  художній  та

інший твір (авторське право)”. Це спостерігається і в окремих статтях цієї 36

глави ЦК. Так, ч. 1 ст. 437 ЦК говорить, що авторське право виникає з моменту

створення твору” У ст. 446 ЦК уже йдеться про право інтелектуальної власності

на твір. Отже, терміни „авторське право” і „право інтелектуальної власності на

твір” у ЦК вживаються як синоніми, як однозначні. З цього будемо виходити в

даній роботі.
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 Окремі норми і статті ЦК істотно розходяться, з відповідними нормами і

статтями Закону України „Про авторське право і суміжні права”. Це природно.

У разі такого розходження застосовуються норми і статті Цивільного кодексу.

Проте більш істотним недоліком є окремі розходження в Цивільному кодексі.

На них доцільно зупинитися більш детально, оскільки вони мають значення для

захисту права інтелектуальної власності на літературні, художні та інші твори.

3 Як захистити право на інтелектуальну власність
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Захист  права  інтелектуальної  власності  в  Україні  останніми  роками

набуває усе більшої гостроти, оскільки масштаби порушення цих прав стрімко

зростають.  Варто  хоча  б  згадати  про  проблему  виробництва  та  реалізації

неліцензійних компакт-дисків, відеокасет, комп'ютерних програм тощо, а також

пов'язані  з  цим  ускладнення  міжнародних  торговельних  відносин  у  цій  та

суміжній сферах. Тому наслідкам порушення права інтелектуальної власності та

захисту від них присвячені низка норм ЦК та спеціального законодавства.

Порушення права інтелектуальної власності можливе:

- у формі дій (посягання на право інтелектуальної власності);

-  у  формі  бездіяльності  (невизнання  права  інтелектуальної  власності

органами, які в установлених законом випадках мають проводити легітимацію

результатів інтелектуальної, творчої діяльності);

-  у  змішаній  формі  (невизнання  права  інтелектуальної  власності  з

наступним  незаконним  використанням  тим  же  суб'єктом  результатів  чужої

інтелектуальної, творчої діяльності).

Порушенням права інтелектуальної власності визнається також увезення

на митну територію України виробів (товарів), в яких використано об'єкти права

інтелектуальної власності,  що захищаються на території України, без дозволу

суб'єкта права інтелектуальної власності, з порушенням цього права незалежно

від того, чи ці об'єкти захищалися або захищаються в країнах походження, чи

ні.

Разом з тим навіть за наявності ознак порушення права інтелектуальної

власності,  дії,  які  законом  визнаються  правомірними,  порушеннями  права

інтелектуальної власності не визнаються.

Порушником  права  інтелектуальної  власності  може  бути  фізична  або

юридична  особа.  Вина  порушника  для  кваліфікації  дій  чи  бездіяльності  як

таких, що є порушенням права інтелектуальної власності, значення не має.

Матеріальним  наслідком  порушення  права  інтелектуальної  власності  є

поява  контрафактних  виробів,  тобто  продукції  (товарів),  вироблених  з

використанням об'єкта права інтелектуальної власності і реалізованих в межах

9



України  з  порушенням  права  на  нього.  Контрафактними  вважаються  також

вироби, які виготовлені законно, але розповсюджені з порушенням прав суб'єкта

інтелектуальної власності.

Загальні  засади  захисту  права  інтелектуальної  власності  від  порушень

встановлені  ч.  З ст. 418 ЦК, котра наголошує, що таке право є непорушним.

Воно належить його володільцю як природне право,  внаслідок чого ніхто не

може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його

здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до цих засад, які, в свою чергу, ґрунтуються на положеннях

Конституції,  захист  права  інтелектуальної  власності  здійснюється  судом.

Зокрема, ст. 432 ЦК встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду

за  захистом свого  права  інтелектуальної  власності  відповідно  до  ст. 16  ЦК.

Отже, для суб'єкта права інтелектуальної власності існує можливість вимагати,

щоб суд застосував такі загальні для всіх цивільних відносин способи захисту:

1)  визнання  права  (це  може  бути  визнання  права  інтелектуальної

власності, визнання права використання відповідного об'єкту тощо);

2)  визнання  правочину  недійсним  (наприклад,  визнання  недійсним

ліцензійного договору);

3) припинення дій, які порушують право (припинення використання твору

без згоди його автора);

4) відновлення становища, яке існувало до порушення права (наприклад,

вилучення і знищення незаконно виданого накладу літературного твору);

5) примусове виконання обов'язку в натурі (наприклад, вимога до видавця

про виконання його обов'язку за договором про видання твору);

6)  зміна  правовідношення (зміна  умов авторського договору  на вимогу

автора у вигляді реакції на порушення з боку видавця);

7)  припинення  правовідношення  (дострокове  розірвання  ліцензійного

договору у випадку його порушення);

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
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10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної

влади,  органу  влади  Автономної  Республіки  Крим  або  органу  місцевого

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд  може  також  захистити  цивільні  права  та  інтереси,  пов'язані  з

інтелектуальною  власністю,  застосувавши  спеціальні  способи  захисту  права

інтелектуальної власності та постановивши рішення про:

1)  застосування  негайних  заходів  щодо  запобігання  порушенню  права

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у

цивільний  оборот  з  порушенням  права  інтелектуальної  власності

(контрафактних виробів);

4)  вилучення  з  цивільного  обороту  матеріалів  та  знарядь,  які

використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права

інтелектуальної власності;

5)  застосування  разового  грошового  стягнення  замість  відшкодування

збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи

та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення

права  інтелектуальної  власності  та  зміст  судового  рішення  щодо  такого

порушення.

З  метою  запобігання  порушенню  права  інтелектуальної  власності  та

збереження  відповідних  доказів  суд  має  право  заборонити  відповідачеві  чи

іншій особі  вчиняти певні дії.  Для цього необхідна наявність таких умов: 1)

існують  достатні  підстави  вважати,  що  ця  особа  є  порушником  права

інтелектуальної  власності;  2)  зазначені  дії  стосуються  виробництва,

відтворення,  розповсюдження,  використання,  а  також  транспортування,

збереження  або  володіння  виробів  (товару),  щодо  яких  є  достатні  підстави
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вважати  їх  контрафактними;  3)  зазначені  дії  вчиняються  з  метою випуску  в

цивільний оборот цих контрафактних виробів (товарів). За своєю природою це є

прогібіторний позов, можливість подання якого передбачена ч. 2 ст. 386 ЦК. У

тих  випадках,  коли  порушення  права  інтелектуальної  власності  стосується

майнових прав його суб'єкта на певний матеріальний субстрат (наприклад, на

рукопис, плівку з аудіо - чи відеозаписом, носій комп'ютерної програми тощо),

для їхнього захисту можуть бути використані засоби захисту права власності,

встановлені главою 29 ЦК.

Якщо  дії  порушника  права  інтелектуальної  власності  мають  ознаки

злочину, за  який  передбачена  кримінальна  відповідальність,  орган  дізнання,

слідства  або  суд  зобов'язані  вжити  заходів  для  забезпечення  поданого  або

можливого  в  майбутньому  цивільного  позову  шляхом розшуку і  накладення

арешту  на:  1)  вироби  (товари),  щодо  яких  припускається,  що  вони  є

контрафактними;  2)  матеріали  та  обладнання,  призначені  для  виготовлення  і

використання  зазначених  виробів  (товарів);  3)  документи,  рахунки  та  інші

предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного

законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

Висновки

Поряд з людською творчістю і винахідливістю інтелектуальна власність

всюди  навколо  нас.  Кожний  продукт  або  послуга,  які  ми  вживаємо  або

отримуємо у повсякденному житті, — це результат довгого ланцюга великих і
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малих  інновацій,  наприклад  зміни  дизайну  або  удосконалення,  що  роблять

зовнішній вигляд чи функції виробу такими, якими вони є сьогодні.

Очевидно, для забезпечення дієвості такого ринку необхідно насамперед

створити  сприятливі  умови  кожному  із  його  учасників  для  одержання  ними

вигоди  при  максимальній  прозорості  здійснення  операцій  щодо  об'єктів

інтелектуальної власності, за умови дотримання чинного законодавства, правил

чесної  конкуренції  та  обмеженої  участі  державних  органів  управління  та

контролю.

Сьогодні все більше зростає розуміння того, що трансформація науково-

технічних  розробок  в  інноваційний  продукт,  придатний  для  виробництва  і

ринку,  чи  не  найважчий  етап  у  ланцюзі,  який  пов'язує  розробника  зі

споживачем.  Складний  він  тому, що  розробники,  науковці  погано  розуміють

пріоритети  ринку  та  потреби  споживача,  у  них  не  вистачає  досвіду

підприємництва у цій сфері діяльності.  Розробники, науковці  — здебільшого

некомпетентні  комерсанти.  На  жаль,  більшість  керівників  підприємств,

організацій, установ також мають слабке уявлення про комерціалізацію об'єктів

інтелектуальної  власності.  Вони  займаються  впровадженням  і  намагаються

продовжувати  цю  роботу  в  нових  економічних  умовах,  але  просування

інтелектуальної  продукції  на  ринку  вимагає  спеціальних  економічних  знань,

способів і методів маркетингу.

А  отже,  щоб  задовольнити  попит  на  комерційну  реалізацію

інтелектуальної  власності,  необхідно  створювати  структури,  які  б  стали

безпосередніми учасниками цього процесу і всіляко йому сприяли. Безумовно,

створення  таких  структур  не  виключає  необхідності  інформаційного

забезпечення  щодо  інтелектуальної  власності,  доступного  будь-якому

споживачеві,  зокрема  шляхом  широкого  висвітлення  у  засобах  масової

інформації,  публікацій  у  спеціальних  виданнях,  журналах,  надання

консультацій тощо.

Досвід  багатьох  країн,  зокрема  Німеччини,  Франції,  Данії,  Фінляндії,

свідчить про те, що такі організаційні структури можуть бути як регіональними,
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так  і  загальнодержавними;  деякі  з  них  можуть  користуватися  фінансовою

підтримкою держави, а інші — повністю діяти на основі самофінансування.

В  Україні  такою  організаційною  структурою  стала  створена  минулого

року у філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»

державного  підприємства  «Український  інститут  промислової  власності»

Інтернет-біржа промислової власності (ІБПВ).

Це стало можливим завдяки усвідомленню Держдепартаментом важливої

ролі  своєї  участі  у  розбудові  в  Україні  цивілізованого ринку інтелектуальної

власності  шляхом  активного  сприяння  комерціалізації  результатів

інтелектуальної  діяльності.  Ми розуміємо,  що кожний крок у цьому напрямі

буде  в  цілому  сприяти  подальшому  розвитку  всієї  системи  інтелектуальної

власності в Україні.
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