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ВСТУП

 Побудова правової, демократичної та соціальної держави,
реформування економічних відносин в Україні, стрімкий розвиток нових
технологій та інтеграція світового ринку об’єктивно зумовили необхідність
реформування правової системи, форм і методів вивчення права. Опорний
конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність” з урахуванням
вимог класифікаційної характеристики з неюридичних спеціальностей і
базується на Конституції України, Цивільному кодексі України та інших
нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері
інтелектуальної та творчої діяльності.

Тематичною і методологічною базою конспекту лекцій є Цивільний
кодекс України від 16 січня 2003 р. з урахуванням положень ратифікованих
Україною міжнародно-правових актів, а також досягнення наукової думки в
галузі інтелектуальної власності.

Мета вивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та
методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за
умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань
інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і
міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.

Завдання дисципліни - формування у студентів системи науково-
теоретичних знань з інтелектуальної власності, визначення та розкриття
основних проблем розуміння понять, категорій та інститутів, напрямів
розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за
умов ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем їх
застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні

напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері
інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов
ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у
сфері інтелектуальної власності;

- уміти правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та
законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати
основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності,
здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес.

Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях,
здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного
права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.
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Лекція № 1. (2 год.).
Тема 1. Поняття та джерела інтелектуальної власності

План

1.1. Поняття інтелектуальної власності.

1.2. Суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності.

1.3. Джерела права інтелектуальної власності.

Література: [1–22; 27–29; 31; 33–35; 38; 39; 41; 42; 44;45 ; 46; 49; 50-

52].

Мета заняття.
Загальна: ознайомлення студентів з основними поняттями

інтелектуальної власності.

Конкретна:

а) знати – теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції,

основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері

інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов

ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у

сфері інтелектуальної власності;

б)  вміти – правильно визначати проблеми інтелектуальної власності

та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати

основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності.

Основні поняття: «інтелектуальна власність», «суб’єкти права

інтелектуальної власності», «об’єкти права інтелектуальної власності»,

«джерела права інтелектуальної власності».

1.1. Поняття інтелектуальної власності.

У самому широкому розумінні інтелектуальна власність - це

законодавчо закріплені права на результати інтелектуальної діяльності

людини у різних сферах суспільного життя.

Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн

світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу в

усіх галузях розвитку суспільства.
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Психологи вивчають її як результат розумової праці, новаторського

пошуку.

Науковці, які вивчають творчу діяльність (фахівці з евристики),

розглядають механізм діяльності людини, розкривають закономірності

створення новацій.

Соціологи встановлюють взаємозв'язок між розвитком творчої

діяльності, соціальним і науковим прогресом.

Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення

ефективності виробництва.

Правознавці вивчають її як об'єкт права у зв'язку із суспільною

цінністю та пов'язані з нею правовідносини.

До прийняття законів з охорони інтелектуальної власності, країни

світу, поступово розв'язуючи певні внутрішні і зовнішні проблеми, йшли

кожна своїм індивідуальним шляхом. Узагальнюючи ці задачі можна

сказати, що основними з них є:

- бажання економічного та соціального розвитку власної країни;

- стимулювання своїх громадян до творчості, розповсюдження та

використання результатів інтелектуального надбання людства;

- потреба у юридичному визнанні майнових та немайнових прав

авторів творів та доступу до них власного суспільства.

Витвір людського генію, наприклад, такий як ідея музичного твору або

винаходу, не може, на відміну від матеріальних речей, гарантувати від їх

використання сторонніми особами лише через те, що хтось інший вже

володіє ними. Після того як щось створене людським інтелектом стало

відомо громадськості, творець вже не в змозі самостійно контролювати його

використання. Саме це і є головним у законодавстві стосовно інтелектуальної

власності .

Взагалі законодавство в області інтелектуальної власності намагається

забезпечити інтереси авторів творів та інших творців інтелектуальних

надбань та послуг, надаючи їм певні, обмежені у часі права, котрі дозволяють
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останнім контролювати використання своїх творів. Причому ці права

відносяться не до матеріальних об'єктів, в котрих може втілюватися

результат творчої праці, а до самого породження людського розуму як

такого, тобто до самої ідеї об'єкта захисту. Саме останнє і є найважче

контролювати творцю або особі, яка представляє його інтереси, коли ідеї

автора не є об'єктом правової охорони.

Інтелектуальна власність — частина цивільного права, що об'єднує дві

сфери прав — промислову власність та авторське право і суміжні права.

 Відповідно до ст. 418 ЦКУ:  по-перше - право інтелектуальної

власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності

або на інший об´єкт права інтелектуальної власності, визначений цим

Кодексом та іншим законом; по-друге - право інтелектуальної власності

становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або)

майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об´єктів

права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим

законом; по-третє - право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не

може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у

його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Авторське право надає авторам та іншим творцям інтелектуальних

творів в галузі літератури, музики або мистецтва певні права, що дають

останнім право дозволяти або забороняти протягом певного обмеженого у

часі періоду ті або інші види використання власних творів. В широкому сенсі

авторське право включає в себе положення про охорону авторського права в

точному змісті цього слова, а також охорону так званих «суміжних прав».

Промислова власність передбачає охорону винаходів за допомогою

патентів, захист певних комерційних інтересів за допомогою законодавства

на товарний знак і торгову назву, а також законодавства з охорони

промислових зразків тощо. Крім того, у поняття промислової власності

входить боротьба проти недобросовісної конкуренції.
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Конвенція, яка затверджена Всесвітньою організацію інтелектуальної

власності (ВОІВ) проголошує, що інтелектуальна власність об'єднує у собі

права, що стосуються [20]:

1) літературних, художніх і наукових творів;

2) виступів виконавців, фонограм і програм ефірного мовлення;

3) винаходів в усіх сферах людської діяльності;

4) наукових відкриттів;

5) промислових зразків;

6) товарних знаків, знаків обслуговування і торгових назв і позначень;

7)запобігання недобросовісної конкуренції; усіх інших прав, що є

результатами інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій,

літературній або художній галузях.

Види творів, що згадані у пункті 1, регулюються авторським правом.

Права, котрі даються у пункті 2, зазвичай звуться суміжними правами, тобто

правами в області суміжними з авторськими. Види діяльності, наведені у

пунктах 3, 5, 6 є об'єктами охорони промислової власності. Сюди ж, згідно

Паризької конвенції про охорону промислової власності, можна віднести і

пункт 7. Промислова власність, як правило, включає винаходи та промислові

зразки. У документах ВОІВ пропонується таке найпростіше визначення:

винахід є новим рішенням технічної проблеми, а промислові зразки є

творінням в області естетики, що визначає зовнішній вигляд виробу. Крім

того, до промислової власності відносять: товарні знаки, знаки

обслуговування, торгові назви і позначення, включаючи показники

походження товару і назву місця походження, а також боротьбу проти

недобросовісної конкуренції.

Об'єкти, що згадуються у пункті 4 - наукові відкриття - не можуть бути

віднесеними ні до одної з двох сфер інтелектуальної власності. Взагалі, у

світі існує думка, що наукові відкриття зовсім не повинні згадуватись серед

різних форм інтелектуальної власності, тому що ні один національний закон

або міжнародна угода не надає прав власності на наукові відкриття.
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Женевська угода по міжнародній реєстрації наукових відкриттів (1978 р.)

визначає наукове відкриття як "визнання явищ властивостей або законів

матеріального всесвіту, не визнаних раніше і тих, що піддаюся перевірці".

Винахід - це нове рішення конкретних технічних проблем. Такі рішення,

природно, мають гуртуватися на властивостях або законах матеріального

світу, бо інакше їх було б неможливо впровадити за допомогою технічних

засобів. Однак ці закони або властивості не обов'язково мають входити до

категорії «не визнаних раніше». Винаходи знаходять нове застосування або

нове технічне використання таких властивостей і законів незалежно від того,

визнані вони чи ні.

Право інтелектуальної власності в об'єктивному значенні цього поняття

— це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері

інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. Цим поняттям

охоплюється широке коло правових відносин — державно-правових,

цивільно-правових і адміністративно-правових.

Суспільні відносини, що складаються у сфері інтелектуальної

діяльності та інтелектуальної власності, за своєю юридичною природою є

цивільно-правовими і характеризуються такими загальними ознаками: вони є

товарно-грошовими і мають вартісний характер; характеризуються

самостійністю та автономністю учасників зазначених відносин, юридичною

рівністю сторін як самостійних суб'єктів цивільного обігу.

Товарно-грошовий, вартісний характер цивільних відносин у сфері

інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності відображає їх

спрямованість на забезпечення потреб суспільства, в якому панує товарно-

грошове виробництво. Результати інтелектуальної діяльності виражаються в

нематеріальних благах, проте вони мають свою вартість.

Структура державного управління системою інтелектуальної власності

до незалежності Украйни, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р.

Для державного управління системою інтелектуальної власності в 1955 р.

(вперше в 1920 р.) був створений державний комітет у справах винаходів i
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вiдкриттiв (держкомітет) при Раді Мiнiстрiв СРСР. Ще в 1941 р. для

проведення експертизи новизни винаходів було створено Бюро експертизи i

реєстрації винаходів держплану при Раднаркомі СРСР. У затверджених у

1959 р. “Положеннях про відкриття, винаходи и раціоналізаторські

пропозиції ” та “Інструкції щодо винагороди за викриття, винаходи и

раціоналізаторські пропозиції з наступними змінами та доповненнями

вперше було дано визначення винаходу и раціоналізаторську пропозицію,

регламентовано порядок подавання и розгляду заявок на відкриття. Цим

Положенням введено нові заохочування та пільги, а указами Президії

Верховних Рад союзних республік встановлено почесні звання “Заслужений

винахідник ” та раціоналізатор ” з нагрудними знаками. При держкомітеті

були створені Всесоюзний науково-дослідний інститут державної патентної

експертизи (ВНДІДПЕ), котрий приймав и розглядав заявки на винаходи,

організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут

патентної інформації i техніко-економічних досліджень (ЦНДIПI) —

підприємство “Патент”, Обчислювальний центр держкомiтету, Всесоюзна

патентно-технiчна бiблiотека (ВПТБ) з патентним фондом, Всесоюзний

центр патентних послуг (ВЦПП).

Підготовка патентознавців та спеціалістів для органів з винахідництва i

раціоналізації, а також керівних працiвникiв i спеціалістів народного

господарства у сфера винахідництва i патентної роботи в основному

здійснювалася двома навчальними закладами при держкомiтетi:

Центральним інститутом підвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв i

спецiалiстiв народного. господарства в дiлянцi патентної роботи (ЦТПК),

Вищими державними курсами пiдвищення квалiфiкацiї керiвних, iнженерно-

технiчних i наукових працiвникiв з питань патентознавства та винахiдництва

(ВдКПТ).

На пiдприємсмтвах i органiзацiях були створенi вiддiли винахiдництва i

рацiоналiзацii (ВВiР) i патентнi вiддiли. В 1958 р. була створена Всесоюзна

спiлка винахiдникiв i рацiоналiзаторiв (ВСВР) на громадських засадах, як
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юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма фiлiями

республiканського, регiонального i обласного рiвнiв на всiй території СРСР

чисельнiстю бiльше як 7 млн членiв.

Пiсля здобуття незалежностi Украiна отримала лише окремi фрагменти

системи охорони iнтелектуально власностi колишнього СРСР, що вимагало

докорiнної перебудови системи з врахуванням принципiв ринковоi економiки

та стратегi. Входження країни до свiтового економiчного, полiтичного i

соцiально-культурного простору.

Перший етап становлення системи охорони iятелектуальноi власностi в

Українi (1991—1994 рр.) став перiодом закладання найнеобхiднiших

законоданчих основ та створення базових органiзацiйних структур.

Другий епiап становления (1995—1999 рр.) був обумовлений

запровадженням курсу на радикалiзацiю соцiально-економiчних реформ у

краiнi (жовтень 1994 р.) i. прийняттям Україною низки важливих

мiжнародних зобов’язань. Останнi безпесереднью включали заходи iз

впровадження мiжнародних стандартiв охорони iнтелектуальноi власностi, —

укладанням Угоди про партнерство та спiвробiтництво з та початком з 1995

р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Свiтовiй

органiзацй торгiвлi.

Третий етап становлення (розпочався у 2000 р.) у зв’язку iз

завершенням кризового перiоду економiки УкраХни та проголошеними в

посланнi Президента України до Верховної Ради i Законi Украни “Про

прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки” на перiод до 2006 р.

охоплював:

1) фундаментальнi дослiдження з найважливiших проблем

природничих, суспiльних i гумаиiтарних наук;

2) проблеми демографiчноi полiтики, розвитку людського потенцiалу

та формування громадянського суспiльства;

3) збереження навколишнього середовища (довкiлля) та сталий

розвиток;
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4) новiтнi бiотехнології, дiагностика i методи лiкування

найпоширенiiлих захворювань;

5) новi комп’ютернi засоби та iнформатизацiя суспiльства;

6) новiтнi технологi та ресурсозберiгаючi технологи в енергетицi,

промисловості та аграрнопромисловому комплексi;

7) новi речовини i матерiали.

У процесi становлення i розвитку системи охорони iнтелектуальної

власности в Українi вiдбувався прогресуючий процес вiдповiдно до швидких

змiн в об’сктах регулювання авторського права та промислової власностi.

Система охорони iнтелектуальної власностi в Украiнi (за станом на 2002 р.)

регулювалася завдяки 37 законам i 100 пiдзаконним актом:

- 16 самостiйних об’ектив авторського права в галузi науки, лiтератури

та мистецтва;

- 3 види сумiжних прав;

- 9 видiв промислової власностi;

- захист вiд недобросовiсної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформулювалася досить

розгалужена органiзацiйна структура органів, якi прямо чи опосередковано

забезпечують дiяльнiсть у сфері охорони інтелектуальної власності.

1. Держдепартамент iнтелектуальны власностi (ДДiВ) створений у

квiтнi 2000 р., в складi Мiнiстерства освiти i науки України. Його основними

завданнями є такi: - участь у забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики у

сферi iнтелектуальної власностi; - прогнозування та визначення перспектив i

напрямкiв розвитку в сферi iнтелектуальної  власностi; розроблення

нормативно-правової бази функцiонування державної системи охорони

iнтелектуально власностi; органiзацiйне забезпечення охорони прав на об’ект

iнтелектуальної власностi.

2. Важливу роль у структурi органiв регулювання охорони

iнтелектуальної власностi вiдiграють органiзацiї, що утворюють

iнфраструктуру дiяльностi в цiй сферi:
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Український iнститут промислової власності, - державне пiдприемство,

основа iнфраструктури охорони промисловоу власностi в Українi. Вiн

здiйснюе такi функції:

• приймання заявок на видачу охоронних документiв на об’екти

промислової власностi; .

• проведения експертизи цих заявок на вiдповiщiсть умовам надання

правовоi охорони;

• забезпечення державної реєстрації об’ектiв промислової власностi,

змiн їх правового статусу та офiцiйної публiкації вiдповiдних вiдомостей;

• здiйснення державної реестрацй договорiв про передачу права

власностi на об’екти промислової власностi, що охороняються в Українi, та

договорiв про видачу дозволу (лiцензiйни договорiв) на їх використання;

iнформацiйне забезпечення функцiонування державної системи охорони

промислової власностi;

• забезпечення фiзичних та юридичних осiб iнформацiею на

об’екти промисловоу власностi;

• формування фондiв нацiональної патентної документацiї в органах

державної системи науково-технiчної iнформацiї України та iн.

Українське агентство з авторсыких та сумiжних прав - державне

пiдприемство, основна ланка охорони авторських прав.

Воно виконує такi функції:

- забезпечення охорони авторських та сумiжних прав правовласникiв,

правонаступникiв на територiї України та за її межами;

- державна реєстрацiя прав авторiв на твори науки, лiтератури i

мистецтва;

- забезпечення фiзичних i юридичних осiб iнформацiєю про об’скти

авторських 1 сумижних прав;

- управлiння майновими правами авторiв або їх правонаступникiв на

колективнiй основi;
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- надавня допомоги авторам та iншим правовласникам авторських і

сумiжних прав в управлiннi їх майновими правам та iн.

Iнститут iнтелектуальної власностi i права, перший спецiалiзований

навчальний заклад, створений на початку листопада 1999 р. Вiн надає

можливiсть отримати другу вищу освiту за спецiальнiстю «Iнтелектуальна

власність» та пiдвищити квалiфiкацiю iнженерiв з винахiдницької i

рацiоналiзаторської роботи, кандидатiв у патентн повiренi, юристiв,

економiстiв, викладачiв.

Український центр iнноватики та патентно-iнформацiйних послуг, -

створений у 2001 р. з метою сприяння iнновацiйнiй активності та надання

допомоги учасникам iнновацiйного процесу у вирішеннi питань, що

стосуються сфери промислової власностi. В  центрi на комерцiйнiй основi за

плату згiдно з тарифами виконуються роботи за замовленнями, надаються

консультацiї та iншi види послуг, включаючи:

• складання комплекту документiв для подання заявки на одержання

правової охорони об’скта промислової власност в Українi та за її межами;

• даються вiдповiдi на запити експертизи за поданими заявками;

• надається допомога в дотриманнi iнтересiв правовласникiв при

складакнi договорiв про передачу прав на об’€кти промислово власностi,

лiцензiйних договорiв на їх використани тощо.

1.2. Суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності.

У теорії права прийнято вважати суб'єктом права того, хто може мати

права; того, хто може бути носієм права. Найбільш загальним визначенням

суб'єкта права є таке: «Суб'єкт права — це людина або організація чи інше

соціальне утворення, які законом наділені здатністю мати суб'єктивні права

та нести юридичні обов'язки і, отже, бути учасниками правовідносин».

Проте нас цікавлять суб'єкти цивільних правовідносин, якими можуть

бути ті ж самі особи. Право інтелектуальної власності є підгалуззю

цивільного права, отже, ті ж самі особи можуть бути і суб'єктами права

інтелектуальної власності. Другу групу суб'єктів права інтелектуальної
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власності складають як фізичні, так і юридичні особи, які самі не створювали

об'єктів права інтелектуальної власності, але вони стали суб'єктами цього

права згідно з законом або договором. Суб'єктом права інтелектуальної

власності може бути також і держава в особі її органів.

Суб´єктами права інтелектуальної власності можуть бути передусім

творці цієї власності. Творцем об´єкта інтелектуальної власності може бути

будь-яка фізична особа незалежно від віку. Творцями багатьох об´єктів

інтелектуальної власності бувають малолітні і неповнолітні діти та інші

недієздатні. Це первинні суб´єкти права інтелектуальної власності, яке на

підставі закону чи договору може перейти до інших фізичних чи юридичних

осіб - правонаступників — суб´єктів права інтелектуальної власності як

похідних.

Юридичні особи за ЦК не можуть бути творцями, але вони можуть

стати первинними суб´єктами права інтелектуальної власності в силу закону.

Первісне право інтелектуальної власності виникає у роботодавців на об´єкти,

створені в порядку виконання службових обов´язків (у зв´язку з виконанням

трудового договору).

Похідними суб´єктами права інтелектуальної власності визнаються

фізичні і юридичні особи, до яких це право переходить в силу закону чи

договору (спадкоємці та інші правонаступники).

Чинне законодавство України про інтелектуальну власність авторами

визнає лише творців творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також

творців промислових зразків. У цьому контексті термін «автори» буде

вживатися в широкому значенні цього слова, тобто творці будь-яких об'єктів

інтелектуальної власності.

Автором може бути лише людина, що свідомо створює той чи інший

об'єкт інтелектуальної власності. Перерахувати авторів у сфері

інтелектуальної діяльності просто неможливо, адже кожна людина щось

творить. Проте в такому перерахуванні і потреби немає. Авторська

дієздатність не збігається із загальною цивільною правоздатністю.
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