
ПРАВО. ДЕРЖАВА. 
ННСЬп Е СУСП1ЛЬСТВО 

УДК 347.78.045 

А.В. ОРЛОВА, студент, НТУ «ХП1»; 
Л.В. ПЕРЕВАЛОВА, канд. фшос. наук, проф., НТУ «ХП1» 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРА1Н1 

У данш po6oтi розглянуто проблеми, пов'язаш з захистом авторського права в Укра-
mi. Видiленi основш пpo6лемнi аспекти даного питання та пpoаналiзoванi oснoвнi 
причини ix виникнення. Запропоновано певний комплекс дш, спрямованих на вирь 
шення проблеми захисту авторського права в Украшг Показано, що тдвищення pie-
ня судово! та виконавчо! влади, правово! культури та свщомосп громадян буде спри-
яти зменшенню правопорушень у сфеpi використання o6'ектiв авторського права. 

Ключов1 слова: авторське право, кoмп'ютеpнi програми, правопорушення, пла
гиат, шратство, авторська винагорода, opганiзацiя колективного упpавлiння. 

Вступ. В умовах ринково! екoнoмiки важливого значення набувають 
об'екти iнтелектуальнoi власност i, перш за все, об'екти авторського права 
та сумiжниx прав. Це пов'язано з тим, що ринкова економжа надае людинi 
широк мoжливoстi для розвитку творчо! дiяльнoстi. Твори науки, лгтера-
тури та мистецтва, комп'ютерн програми, нoвiтнi технологи та пши 
об'екти стали випдним товаром. Наслiдкoм стало зростання правопору
шень у щй сфеpi. 

У травш 2013 року Укра!на здобула невтшний статус пipата №1 у свь 
тi. Укра!на - едина краша у свiтi, яка отримала такий статус за oстаннi 11 
роюв. Торговий представник США (USTR) визначив Украшу як прюритетну 
заpу6iжну кра!ну через чисельнi правопорушення в сфеpi iнтелектуальнoi 
власнoстi. Присвоення статусу трата запускае процес перегляду адекватно-
еп доступу кра!ни до режиму генеpалiзoванoi системи пpефеpенцiй (безми-
тне ввезення певних тoваpiв), а також додаткових екoнoмiчниx санкцiй. 
Офщшний переклад обгрунтування piшення щодо включення нашо! кра!ни 
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до Priority Watch List (Звгт 301 - спещальний документ, який випускае Тор-
гове представництво США, де називаються краши, що не забезпечують 
ефективний захист штелектуально! власнoстi) стверджуе, що пoгipшення 
ситуацii з належним захистом авторського права та сумiжниx прав в Укpаiнi 
сталося насамперед внаслщок непрозоро! дiяльнoстi opганiзацiй колектив-
ного упpавлiння зi збору винагороди (poялтi), засилля iнтеpнет-пipатства та 
використання нелщензшного програмного забезпечення [1]. 

Актуалыпсть дано! теми обумовлена тим, що охорона та захист ав-
торських прав е тим фактором, який визначае piвень цившзованосп дер-
жави. Належне забезпечення правового захисту об'ектлв авторських та су-
мiжниx прав дозволяе успшшо спiвпpацювати з розвинутими крашами свь 
ту в полгтичнш, екoнoмiчнiй та культуpнiй сферах сусшльного життя. 
Проблеми захисту авторських та сумiжниx прав пpисвяченi наукoвi пращ 
багатьох вчених: О. Шдопригора, О. Святоцький, А. Бойченко, 
Ю. Шемшученко, Ю. Бошицький, О. Мельник, Т. Рудник, О Штефан та 
шших. Однак постшний розвиток науки, техшки, культури призводить до 
появи нових об'екив штелектуально! власностл, виявляе нoвi проблеми та 
прогалини, що ставить перед науковцями нoвi завдання по подальшому 
дoслiдженню цiеi проблематики. 

Метою дано'1 статт1 е виявлення юнуючих проблем у системi забез
печення належного захисту авторського права в Украпп та пошук шляxiв 
ix подолання. 

Результати досл1дження. За роки незалежност в Укpаiнi було при-
йнято низку законодавчих актiв, присвячених авторському праву. Основ-
ний закон держави - Конститущя Украши, проголосила свободу лгтерату-
рно!, художньо!, науково! твopчoстi, встановила, що кожен мае право во-
лoдiти, користуватися i розпоряджатися результатами свое! штелектуаль-
но!, творчо! дiяльнoстi. 

Основним спецiальним законом у щй сфеpi е Закон Украши «Про ав-
торське право i сумiжнi права». Також питання охорони авторського права 
врегульоваш статтями Книги IV Цивильного кодексу Украши. Загальш за
сади захисту права штелектуально! власнoстi пеpед6аченi ч. 3 ст. 418 цього 
Кодексу, яка визначае, що таке право е непорушним. Кожна особа може 
звернутися до суду за захистом свого права штелектуально! власносп. За
кон Украши «Про основи нащонально! безпеки» визначае, що захист права 
штелектуально! власносп е одним iз основних напpямiв державно! пoлiти-
ки з питань нащонально! безпеки Укра!ни. 

Але незважаючи на це, система захисту авторських прав е дош нее-
фективною i вимагае свого подальшого вдосконалення. 

Серед iснуючиx проблем слщ видiлити невизначенiсть багатьох клю-
чових понять у законах або недостатне ix вщпрацювання. Наприклад, одним 
з питань сьогодш лишаеться: «Що можна вважати твором науки?», адже дь 
юче законодавство не дае чпкого визначення даного поняття. Мiститься пе-
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вна проблематика, щодо вщмежування твopiв науки вщ усix iншиx. 
Вiдсутне законодавче визначення понять, що стосуються глобально! 

меpежi 1нтернет. 1снують випадки дублювання понять у Закон Украши 
«Про авторське право i сумiжнi права» та ЦК Украши, нервдсо з викорис-
танням зoвсiм iншиx формулювань. 

Одним зi спipниx питань е невизначенють o6'ектiв авторських прав. 
У наущ та пpактицi не припиняються дискусп з приводу того, до якого ш-
ституту iнтелектуальнoi власностл вiднoсяться кoмп'ютеpнi програми: ав
торське право або патентне? 

Вцшовцшо до дпочого законодавства кoмп'ютеpнi програми охо-
роняються авторським правом як лгтературш твори. Це означае, що охо-
роняеться код комп'ютерно! програми. Така охорона е досить не надш-
ною, так як юнуе можливють o6iйти права автора за допомогою видо-
змiни коду або перепису ще! комп'ютерно! програми на шшш мoвi про-
грамування [2]. 

Правилами складання i подання заявки на винахщ i на корисну мо
дель, що затверджен Наказом МОН № 22 вщ 22.01.2001 - комп'ютерш 
програми виключенi з патентно! охорони в Украпп, але юнуе мoжливiсть 
отримання патентно! охорони, якщо техшчш piшення, спpямoванi на дося-
гнення певного результату, були вирпшеш з використанням комп'ютерних 
програм. Авторський захист мае певш недoлiки перед патентною охорону, 
а саме: при виникненш авторських прав вщсутнш контроль новизни, що 
може привести до оспорювання авторських прав, в той час як при патенту-
ванн обов'язково пеpевipяеться новизна; авторське право захищае тшьки 
код, а патентний захист передбачае захист техшчного ршення без 
прив'язки до коду. 

Таким чином ви6ip ваpiанта захисту залежить як вiд програми, i i фу
нкционального призначення, так i вщ планiв на i i подальше використання. 
Саме тому деяю розробники комп'ютерних програм вибирають так званий 
«подвшний» захист: захист i теxнiчнoгo рпшення, i самого коду [2]. 

Наступною проблемою е постшне зростання правопорушень у цш 
сфеpi. Най6iльш небезпечними видами злочишв визнано пipатствo щодо 
комп'ютерних програм, аудioвiзуальниx твopiв, баз даних, книг. Так, зпд-
но з проведеним дошпдженням кoмпанiею IDC, p i ^ m пipатства в Укpаiнi 
складае 84 %, що е одним найвищих у Gвpoпi. Зпдно з даними мiжнаpo-
дно! асощацп Business Software Alliance ця цифра досягае 91 %. У той же 
час середнш свiтoвий показник шратства складае 34 %. Втрати нащональ-
но! екoнoмiки вiд комп'ютерного шратства складають 6iльше нiж 400 млн. 
дoлаpiв на piк [3]. 

Вщсутшсть належно! законодавчо! бази обумовила поширення пла-
гiату, судoвi справи щодо якого надзвичайно складш, оскшьки довести 
сам факт плагiату непросто. Поширення набули факти незаконного роз-
повсюдження твopiв у меpежi Internet, ix пу6лiчне спoвiщення у громад-
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ських мюцях, наукового плапату, що призводить до появи так званих 
«фаxiвцiв», досягнення яких викликають великий сумшв. Украшсью нау-
кoвцi висловлюють занепокоенють розповсюдженням плагiату в усix 
сферах сусшльного життя. 

Цi та шши фактори вимагають пошуку засo6iв ефективного захисту 
авторського права. Самим шдвищенням piвня кpимiнальнoi вцшовщаль-
нoстi проблему не виршшти. Неo6xiднo комплексно шдходити до цього, 
зокрема, виpiшити проблему, пов'язану з розглядом справ у суд^ Частлше 
всього суди допускають помилки при poзглядi справ, пов'язаних з пору-
шенням авторських прав, у зв'язку неправильним застосуванням законо-
давства, у деяких суддiв вщсутш спецiальнi знання з права штелектуаль-
нш власнoстi. 

Ще oднiею проблемою у сфеpi захисту авторських прав, яка потребуе 
свого вирппення, е проблема виплати авторсько! винагороди. Закон не пе
редбачае здшснення контролю за дiяльнiстю opганiзацiй колективного 
управлшня, яю пoвиннi бути ланкою мiж користувачами та авторами. Дана 
некомерцшна opганiзацiя повинна надавати правовласникам послуги зi 
збирання та poзпoдiлу винагороди, що належить !м за використання або 
вщтворення вiдпoвiдниx o6'ектiв авторського права. 

Авторське право в Украпп захищаеться цивильно-правовими, адмшь 
стративними i кpимiнальнo-пpавoвими засобами. Вiд того наскшьки цей 
захист буде дiевим, залежить дотримання в нашiй деpжавi конституцшних 
прав громадян у сфеpi штелектуалмш власнoстi, ix правовий захист, вико-
нання мiжнаpoдниx зобов'язань Украши перед свлтовою спiльнoтoю. На 
думку вчених, необхцшо провести кoдифiкацiю у сфеpi штелектуально! 
власнoстi. Ще в 2004 р. був поданий проект Кодексу Украши про штелек-
туальну власшсть до Верховно! Ради Украши, але був вiдxилений через 
низку недолпав i пpoтиpiч. 

Висновки. Недoскoналiсть дшчого укра!нського законодавства, iс-
нуючi пpoтиpiччя та недoлiки не забезпечують надшного захисту авторсь
ких прав в Украпп. Неo6xiднo, перш за все, узгодити норми Цивильного 
кодексу Украши та спещального законодавства, визначити понятшний 
апарат, привести законодавство у вщповщнють з нормами мiжнаpoднoгo 
права. Шдвищення piвня судово! та виконавчо! влади, правово! культури 
та свiдoмoстi громадян буде сприяти зменшенню правопорушень у сфеpi 
використання об'екпв авторського права. Уш цi та iншi мipи будуть сприя
ти створенню надшного мехашзму захисту прав автopiв в Украпп. 
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РОЗРОБКА ЗАХОД1В ПО П1ДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТ1 
ВИКОРИСТАННЯ ОБ'СКТШ ПРОМИСЛОВО1 ВЛАСНОСТ1 

У данш po6oTi розглядаються переваги використання о6 'екпв промислово! власнос-
Ti на шдприемств^ а також мoжливi шляхи виршення проблеми ix низького викори
стання. Показано, що залучення промислово! власност в господарський o6ir, а та
кож дотримання принцитв оргашзацп oцiнки та o6лiку нематеpiальниx активiв на-
дае значний вплив на тдвищення стiйкoстi пiдпpиeмства на ринку, а також сприяе 
пiдвищенню ефективност його функцioнування. 

Ключов1 слова: промислова власшсть, об'екти промислово! власнoстi, ощнка 
ваpтoстi прав, opганiзацiя o6лiку, бухгалтерський o6лiк. 

Вступ. В сучасних умовах 6урхливого розвитку iннoвацiйнoi еконо-
мпси, 6езперервного вдосконалення виро6ництва, пoстiйнoгo оновлення 
продукцп та послуг о6'екти штелектуально! власнoстi на6увають осо6ли-
вого значення, за6езпечуючи успix в кoнкуpентнiй 6opora6i i розширення 
ринкових нiш в оргашзацп. 

В iннoвацiйнiй дiяльнoстi промислових пiдпpиемств най6iльш зна-
чущими е о6'екти промислово! власнoстi. Промислова власшсть представ-
ляе со6ою piзнoвид штелектуально! власнoстi, завдяки якiй вдосконалю-
еться сфера виро6ництва тoваpiв. Най6iльш поширеними видами промис-
лово! власнoстi е: винаходи, корисш мoделi, пpoмислoвi зразки, ноу-хау, 
товарш знаки. 

Актуальнiсть теми полягае в значимоеп o6'ектiв промислово! влас-
нoстi для пiдпpиемств, що визначаеться суттевими вигодами, якi вони 
отримують, якщо створюють а6о купують о6'екти iнтелектуальнoi власно-
стi в процеш iннoвацiйнoi дiяльнoстi. Насамперед, це переваги в конкурен-
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