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Передмова
Тенденції розвитку науки, культури і техніки, особливо у
другій половині XX та на початку XXI століть, свідчать про те, що
людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший
прогрес буде зумовлюватися саме інтелектуальною діяльністю
суспільства. Тобто результати інтелектуальної діяльності будуть
визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку
будь-якої країни. Адже високий рівень інтелектуальної діяльності у
тій чи іншій країні зумовлює відповідний рівень добробуту її
населення.
Важливою складовою інтелектуальної діяльності є освіта,
зміст якої в свою чергу визначається рівнем науки, культури і
мистецтва. Саме тому сьогодні переважна більшість держав
вважають за необхідне підтримувати розвиток науки. Така
підтримка крім прямого бюджетного фінансування включає певні
податкові пільги для наукових установ та інноваційних
підприємств, систему стимулювання інвестицій у наукові
дослідження й розробки тощо.
Однак поняття інтелектуальної діяльності і науково-технічного
прогресу жодною мірою не співпадають. Поняття науковотехнічного прогресу стосується лише розвитку науки, техніки і на
цій основі − виробництва. Поза його межами залишаються
література, культура і мистецтво. У свою чергу, поняття
інтелектуальної діяльності охоплює весь комплекс складових, що є
основою соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства.
У деяких випадках результати наукових пошуків реалізуються
лише у формі науково-літературного твору, в інших − науковий
результат може досягатися шляхом наукового експерименту і
виражатись як технічний пристрій, обладнання, селекційне
досягнення тощо.
Відповідно
до
міжнародних
конвенцій,
результати
інтелектуальної діяльності уже давно поділяють на дві основні
групи: твори літератури і мистецтва, або літературно-художня
власність, та технічні витвори, або промислова власність.
Проте останнім часом все частіше дослідниками висуваються
та аргументуються пропозиції щодо доцільності поділу результатів
творчої діяльності не на дві, а на три групи:
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− об’єкти літературно-художньої власності;
− об’єкти патентного права;
− засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів і послуг.
При цьому, деякі автори другу і третю групу відносять до
об’єктів промислової власності, а інші − лише першу вважають
об’єктами, що стосуються промислової власності.
Зростання ролі та значення інтелектуальної діяльності у
соціально-економічному розвитку суспільства зумовлює зокрема
необхідність розв’язання таких проблем:
− правове забезпечення інтелектуальної діяльності;
− раціональне,
широке
використання
результатів
інтелектуальної діяльності;
− захист прав суб’єктів інтелектуальної власності.
Система охорони прав на результати інтелектуальної
діяльності в Україні, порівняно з іншими державами, є досить
молодою.
Для надійного та ефективного правового забезпечення
інтелектуальної діяльності необхідно створити відповідний
правовий механізм, здатний належним чином забезпечити правову
охорону цієї діяльності. Варто відзначити, що у нашій країні вже
існує необхідна правова база, яка відповідає, в цілому, сучасним
світовим стандартам, хоча й має певні недоліки та потребує
подальшого удосконалення.
Для підвищення рівня правової охорони інтелектуальної
власності в Україні необхідні масштабні та ґрунтовні дослідження її
проблем. Насамперед, людині необхідно знати, якими правами
наділяє її закон на створений нею об’єкт інтелектуальної власності,
як цими правами користуватися та як їх захищати. Для задоволення
зазначених потреб, протягом останніх двох десятиліть з’явилась
значна кількість підручників і посібників з питань наукової
діяльності та інтелектуальної власності.
Із
впровадженням
курсу
магістерської
підготовки
«Інтелектуальна власність та авторське право» для всіх
спеціальностей
Одеського
національного
політехнічного
університету, колектив кафедри правознавства, підготував цей
посібник, призначений підвищити рівень правової підготовки
магістрантів-політехніків та покращити стан науково-методичного
забезпечення викладання зазначеної дисципліни.
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