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Вступ 

Актуальність обраної проблематики обумовлюється зростанням ваги та 

цінності інтелектуальної власності в епоху інформації. Інститут інтелектуальної 

власності став невід'ємним соціокультурним атрибутом постіндустріального 

суспільства. Оскільки в полі зору соціальної філософії знаходяться ті явища й 

процеси суспільного життя, котрі характеризують розвиток всього людства, 

проблема визначення місця інтелектуальної власності та її співвідношення з 

іншими видами інформації має стати предметом соціально-філософської 

рефлексії. 

Разом з тим, зміна онтологічного статусу інформації, неоднозначність й 

багатоманітність підходів до розуміння поняття інформації, трансформація 

суспільних стереотипів передачі інформації тощо, вимагає, перш за все, 

дослідити саму категорію «інформація» та виокремити її особливості. 

Метою статті є соціально-філософське дослідження характеру й 

закономірностей співвідношення інформації, знань та інтелектуальної власності 

через аналіз процесів суб’єктивізації інформації (та її перетворення на знання) й 

об’єктивізації знань (що трансформуються в соціокультурну інформацію). 

Осмислення взаємозв’язку зазначених процесів в різних видах пізнання й 

комунікативних актах, що мають місце в природному середовищі та культурі, 

має покращити розуміння місця й тієї ролі, яку відіграє інститут 

інтелектуальної власності в сучасному суспільстві. 

В основу методології дослідження покладено загальнонаукові та 

спеціальні методи (зокрема, аналітичний та порівняльно-правовий методи, 

системний, атрибутивний, когнітивний та процесуальний підходи, тощо). 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Намагаючись осягнути характер співвідношення категорій «інформація», 

«знання», «інтелектуальна власність», проаналізуємо кожну з них. 

Постнекласичний етап розвитку науки й філософії дозволяє побачити світ 

багатомірний й безупинно саморозвиваючийся. Нам стала звичною думка про 

множинність мов описання дійсності, про особливість поведінки відкритих 

систем, про необоротність локальних впливів на складні сплетення процесів. Ці 

ідеї вже приймаються наче якась самоочевидність, але деякі дослідники 

переконані, що ця самоочевидність ілюзорна. Різноманітні явища й події, що 

мають місце в житті, міняють темп і напрями змін. Різні способи сприймання 

навколишньої складності світу поступово змінюють моделі його усвідомлення, 

пропонують безліч інтерпретацій, сіють сумніви, організують та руйнують, і, 

врешті-решт, призводять до самоорганізації буття й свідомості. 

Постнекласична наука дозволяє збагнути, що світ більше не є зрозумілим і 

визначеним. Те, що нібито лежало на поверхні, представлялося самоочевидним, 

таким насправді не є. Виявляється, що тепер ми здатні пізнати навіть те, що не 

в змозі представити. Разом з тим, використовуючи формалізм постнекласичних 

теорій, ми можемо будувати моделі дійсності, розуміючи, що це тільки моделі, 

а не сама дійсність. Від поглядів, що шукають, що жадають наочності, 

приховується принцип дії механізмів самоорганізації. 

Але в чому ж полягає складність, заплутаність, суперечливість сучасного 

світу культури людства, в якому, як стверджують, панує новий стратегічний 

ресурс – знання? Нам стали звичними словосполучення «інформаційне 

суспільство», «епоха інформації», «інформаційний підхід» й таке ін. Часте 

вживання предикату «інформаційний» інтуїтивно зрозуміле. Залишається 

пізнати природу того, що являє собою інформація? 

Нормативно-правове визначення інформації як «будь-яких відомостей та 

даних, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді» [1] абсолютно не дає нам жаданого уявлення про 
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сутність інформації та її вплив на суспільний розвиток. Отже необхідно 

звернутися до інших підходів у дослідженні даного феномену. 

Деякими дослідниками пропонується наступне визначення: «Феномен 

інформації є багатостадійний, необоротний процес становлення структури у 

відкритій нерівноважній системі, який починається з випадково 

запам'ятовуваного вибору, що робить ця система під час переходу від хаосу до 

порядку, та який завершується цілеспрямованою дією відповідно до алгоритму 

або програми, котрі відповідають семантиці вибору» [2]. Таким чином, 

інформація розуміється як процес, що складається з певних стадій. 

Ідея про інформацію як процес визначає методологію застосування 

інформаційного підходу в дослідженні динаміки комунікативного 

простору (для вживання даного підходу недостатньо розуміння інформації як 

сукупності відомостей, а інформаційного процесу – як простої передачі даних). 

Нетривіальний зміст словосполучення «інформаційний процес» розкривається 

тільки тоді, коли очевидним стає суть процесуального підходу. У чому ж його 

конструктивність? Він дозволяє на основі аналізу багатостадійних 

інформаційних і соціокультурних процесів встановлювати певні межі для 

інтерпретацій різних теорій і концепцій інформації. 

Процесуальний підхід дозволяє будувати концептуальну модель 

інформаційного процесу, в якій поєднуються трактування інформації як 

результату випадкового вибору [3]; як плану, алгоритму  [4]; як обсягу 

передаваних сигналів [5]; як інструкції до самоорганізації в процесі створення 

структур [6] тощо. 

Положення синергетики про конструктивність хаотичних станів одержує 

новий сенс та несподівано по-новому виявляється в контексті інформаційних 

процесів. Цей новий зміст розкривається у визначенні інформації Г. Кастлера: 

«інформація є випадковий вибір варіанту, що запам'ятовувається серед багатьох 

можливих і рівноправних» [3]. Дане положення потребує конкретизації. 

Інформація створюється, передається, сприймається, кодується, 

зберігається, використовується тощо, і всі ці акти є лише якимись 
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елементарними фрагментами, стадіями процесу. Елементарність ця відносна, 

тому що механізми відповідних процесів є досить складними. При переході від 

однієї стадії процесу до іншої інформація щоразу з'являється в «новому 

обличчі». Результат, одержуваний при завершенні однієї стадії, уможливлює 

початок наступного етапу. Побачити це, тим більш ідентифікувати окремі стадії 

із тими або іншими дефініціями інформації, не поринаючи у сферу уявлень 

постнекласичної науки, представляється неможливим, оскільки науці класичній 

невластиве процесуальне описання становлення. Такий метод був властивий 

філософії А. Уайтхеда, яка випередила переорієнтацію наукової думки на 

системний підхід до розуміння процесу. 

Інформація в концепції А. Уайтхеда  [7] – складний процес, що 

утворюється з певних стадій. Долаючи хаотичний стан, система обирає один з 

багатьох можливих шляхів подальшого розвитку, тобто генерує інформацію. 

Генерація інформації відбувається в моменти біфуркацій. Ця інформація 

фіксується, об'єктивується системою, та кодується у зрозумілі (якщо не для 

більшості, то для багатьох суб’єктів) знаки – вербальні або невербальні. 

Цінність зробленого вибору визначатиметься ймовірністю наближення до цілей 

системи, до структур-аттракторів, реальних для даного простору. Таким чином, 

у результаті «зрощення» багатьох факторів, що впливають на здійснюваний 

вибір, на певних етапах подолання невизначеності (нестійкості) цілей система 

обирає сценарій поведінки. Відбувається подія, яка завершує телеологічний 

етап. 

Осмислення феномену інформації, можливо, було б нездійсненним без 

аналізу його атрибутивних характеристик. Розмова йтиме про властивості 

інформації. Окрім класичного «набору властивостей» (об'єктивність, 

достовірність, повнота, актуальність, цінність, дискретність і безперервність, 

відчужуваність і невідчужуваність), у інформації також є властивість 

інваріантності. Це означає, що одна й та сама інформація може бути 

«записана» будь-якою мовою, за допомогою будь-якого коду, тобто системи 

знаків, що фіксуються будь-якими способами та засобами на будь-яких 
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«носіях». Відзначимо й таку властивість, як мультиплікативність, завдяки якій 

можливе існування однієї й тієї ж інформації на різних носіях. Зазначені 

властивості відіграють важливу роль для процесу кодування – підготовки 

повідомлення (сигналу) для передачі по каналові трансляції. 

Не менш значимими є властивість транслюємості – спроможності 

інформації бути переданою з одних носіїв на інші, та властивість 

поліпотентності, яка означає можливість використання однієї й тієї ж 

інформації для вчинення цілеспрямованих дій самого різного характеру. Ще 

один атрибут – властивість «тлінності» інформації – проявляється в її 

небажаній істотній зміні або втраті. Реконструюючи минуле, ми повною мірою 

відчуваємо наслідки тлінності інформації. Разом з тим, інформації притаманна 

й властивість реплікованості. Наочним прикладом є робота історика в архіві, 

документи в якому можуть бути довгий час незатребуваними, але, тим не менш, 

зберігаються для можливої рецепції. Разом з тим, рецепція з пам'яті – 

вибірковий процес, у якому може виявитися властивість мінливості інформації. 

Періодична реплікація (відтворення) є необхідною умовою необмеженого 

довгого існування інформації, всупереч її тлінності. Поряд зі збереженням 

(схоронністю) інформації, на цій стадії проявляється її мінливість, оскільки при 

реплікації можливі «помилки» – «інформаційні дефекти», які, тиражуючись у 

наступних поколіннях, підвищують мінливість інформації. Так народжуються, 

наприклад, політичні міфи й історичні анекдоти [8]. 

Зовсім інакше буде звучати визначення інформації в контексті 

когнітивного підходу. У рамках останнього інформація розглядається як 

необхідний початковий зовнішній фактор процесу пізнання, що існує у двох 

видах: а) первинна інформація, якою змістовно «наповнене» навколишнє 

(натуральне) середовище, та до якої належать впорядковані структури у 

розмаїтті живої та неживої природи; б) вторинна інформація, що є змістовним 

наповненням всієї соціокультурної дійсності, та знаходить своє втілення як у 

мові (вербальній та невербальній), так і в різних артефактах (знаряддях праці, 
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технологіях, творах мистецтва, тощо). І тут ми підходимо до проблеми 

переходу «інформації» в «знання». 

Знанням є різноманіття результатів цілеспрямованої конструктивної 

пізнавальної діяльності суб'єкта, здійснюваної як на рівні емпіричного досвіду 

(відчуттів, сприйняттів), так і на рівні абстрактного теоретичного мислення 

(теорій, концепцій), коли відбувається так мовити «витяг-обробка» з реальності 

інформації у вигляді інваріантних структур-паттернів, або ж переробка 

(осмислення) суб'єктом вже наявних знань [9]. 

Існує чимало теорій про межі та природу знання. Сократ вважав, що єдина 

функція знання – це самопізнання, тобто інтелектуальне, моральне і духовне 

зростання людини. Його опонент, Протагор, стверджував, що ціль знання – 

зробити діяльність людини більш успішною та ефективною. Для Протагора 

основою знань були логіка, граматика й риторика; згодом саме вони склали 

«трівіум» – три основні дисципліни середньовічної школи, котрі, власне, й до 

сьогодні в цілому відповідають поняттю широкої освіти (те, що у німців зветься 

«Allgemeine Bildung»). Дві теорії знання, що виникли на Сході, можна вважати 

аналогічними західним. Так, з точки зору конфуціанства, знання – це розуміння 

того, що і як треба казати, щоб досягнути своїх цілей та успіху в земному житті. 

Для даоських та дзен-буддійських монахів знанням є самопізнання, шлях до 

просвітлення та мудрості. І хоча між цими двома теоріями є очевидні 

відмінності стосовно самого змісту знання, між ними нема суперечностей 

відносно того, що не є знанням. Тут мається на увазі, що знання у попередні 

часи не означало здатності до дії. Корисність не ототожнювалася із знанням. 

Корисність є вміння, навичка – те, що грецькою зветься «techne». І Сократ, і 

Протагор, варто підкреслити, із повагою ставилися до «techne». Саме ж поняття 

«технологія» сформувалося за якісь п’ятдесят років, починаючи з 1700 р. 

У семантиці терміну поєднуються «techne», тобто секрети ремесла, та «logos», 

тобто організоване, систематизоване, цілеспрямоване знання. 

Між інформацією та знанням встановився циклічний взаємозв'язок: 

інформація переходить у знання, коли вона «перетравлюється» суб'єктом на 
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ментальному рівні (процес суб’єктивізації); знання трансформується суб'єктом 

за допомогою мови й інших знакових форм у соціокультурну інформацію 

(процес об'єктивізації). У ході цих процесів мають місце неминучі втрати у 

змісті: при суб’єктивізації, в силу фізичної обмеженості органів чуття і пам'яті, 

суб'єкт не в змозі сприйняти всю інформацію; при об'єктивізації особистісне, 

персональне знання незрівнянно глибше й багатше відповідної знакової 

інформації, оскільки емпіричний досвід, пов'язаний з тілом, лише частково 

піддається вербалізації. 

Якщо розглядати інформацію як властивість всіх матеріальних об'єктів, 

тобто як атрибут матерії (атрибутивний підхід), а знання – як інформацію 

суб'єктивовану (і «прагнучу» до подальшої об'єктивізації з перетворенням у 

соціокультурну інформацію), тоді, нарешті, виникає питання про місце 

категорії «інтелектуальна власність» у даній системі. 

Протягом останніх двох століть інтелектуальна власність стала одним з 

найважливіших факторів суспільного розвитку та відповідного зростання 

високотехнологічних галузей виробництва. Варто зауважити, що динаміка 

розвитку даного інституту чинить вплив і на культурну, і на соціально-

економічну сфери життя людства. Одна тільки індустрія «копірайту» 

(авторських прав) здатна приносити до 7 % ВНП. Приблизно такий же внесок в 

економіку розвинених країн з боку так званої «промислової власності» 

(патентів, товарних знаків). Із розвитком Інтернету, електронної комерції, 

міжнародного співробітництва й товарообміну в умовах нових технологічних 

реалій в усе більшому числі країн інтелектуальна власність «формує» близько 

1/6 частини їхніх бюджетів, і ця частка продовжує приростати. 

Вирішити завдання щодо визначення інтелектуальної власності неможливо 

без проведення соціально-філософського дослідження комплексу пов'язаних з 

нею проблем. Упродовж історії людства не було майже жодного філософа, який 

би тією чи іншою мірою не цікавився проблемами інтелектуальної діяльності. 

Однак основна увага приділялася або юридико-гносеологічним питанням, або 

організаційно-технічним проблемам доступності досягнень культури для різних 
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класів суспільства. Самим же процесам виникнення результатів інтелектуальної 

діяльності, осмисленню підстав їхнього перетворення у товар (і особливий вид 

інформації) приділялося значно менше уваги. 

На думку ряду дослідників [10], основна причина недостатньої наукової 

зацікавленості проблемами інтелектуальної власності протягом тривалого часу 

полягала в тому, що власне цей інститут (а точніше, ціла підгалузь) в 

юриспруденції постійно зводилися до простої сукупності авторського й 

патентного права, й до проблем їхньої класифікації. Таке, неприпустимо вузьке 

в нинішніх реаліях, розуміння інтелектуальної власності поступово потрапило в 

соціальні й гуманітарні науки, і в підсумку обумовило незрілість існуючою 

парадигми, недосконалість загальноприйнятої вихідної концептуальної моделі, 

яка застосовується для постановки проблем і пошуку їхніх рішень у сфері т.зв. 

«духовного виробництва».  

Перш ніж намагатися відповістити на запитання – «що є інтелектуальна 

власність?» – варто розглянути пов'язані з ним проблеми: як з'являється 

інтелектуальна власність, із чого вона виникає чи утворюється, як можливо нею 

обмінюватися й т. ін. Таким чином, застосовуючи метод Декарта, «ми крок за 

кроком зведемо заплутані й темні положення до більш простих, а потім 

намагатимемося, виходячи з розуміння найпростіших, піднятися тими ж 

сходами до пізнання всіх інших» [11]. Саме таку методологію пропонує 

М. Мамардашвілі. 

Для позначення сукупності інтелектуальних досягнень замість терміну 

«інформація» (зміст якого викликає завзяті дискусії й трактується по-різному: 

як засіб передавання сигналу, як процес, як відомості, як ідеальне невловиме і 

неспоживане благо, як ототожнювані з носієм ресурси, як вектор, як функція, як 

атрибут матерії, як міра визначеності у повідомленні, тощо) пропонується 

використовувати термін «знання». Погляд на співвідношення даних категорій 

було висловлено вище, і хоча сам термін «знання» також допускає досить 

широке тлумачення, уникнути термінологічної плутанини з ним 

представляється дещо легшим. 
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Втім хочеться зробити тут застереження, що знання не розглядається як 

самостійна субстанція, і що, ймовірно, ніякого знання в «чистому» виді за 

межами суб'єкта, поза ним не існує. Виходитиме з того, що знання завжди існує 

лише у свідомості індивіда. Однак при розгляді процесу мислення окремого 

індивіда всю сукупність інтелектуальних цінностей, власниками яких є інші 

суб'єкти, цілком правомірно розглядати як окрему, абстраговану, незалежну від 

даного індивіду сутність (субстанцію). 

Оскільки «ніщо не виникає з нічого», варто визнати, що вся інтелектуальна 

діяльність в основі своїй, насамперед, спирається на «досвід людства», 

накопичене знання й культурне середовище, в якому росте і «харчується» 

особистість. Тому складно не погодитися з думкою К. Поппера про те, що 

«…люди не можуть починати із чистого аркуша та створювати світ думки з 

нічого: їхні думки – у загальному й цілому – є продуктом інтелектуальної 

спадщини» [12]. 

Іншими словами, усяка творчість, будь-які інновації мають первісну 

потребу в інформаційному забезпеченні, у знанні й розумінні багатьох речей, 

про які мислило людство протягом свого існування – від Гомера до Ремарка, від 

Прометея до Раскольникова, від Хаммурапі до Тетчер. «Щоб на землі щось 

виросло, необхідний культурний шар ґрунту… Потрібно створювати його 

сантиметр за сантиметром, і досить довго», – писав М. Мамардашвілі. 

Найбільш очевидні приклади залежності ефективності інтелектуальної 

діяльності від ступеню інформаційного забезпечення характерні для науково-

технічної творчості. Наприклад, логічним та закономірним результатом 

сполучення накопиченого знання й розуміння існуючих потреб суспільства 

можна вважати винахід. У сучасному складному й наукомісткому виробництві 

появі винаходів передує значний період акумулювання знань, без яких 

нереально вийти за межі вже відомого рівня. 

У цьому відношенні абсолютно єдині наука, що дозволяє використовувати 

багатства й сили природи в інтересах людини, і мистецтво, яке формує 

духовний світ особистості та дарує людству культурні здобутки. Всі відомості 
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про світ людство одержує в результаті розумової діяльності. Їх можливо 

умовно позначити як «доступне знання» (це може бути знання, доступне всім, 

багатьом або ж окремим). Наявність такого знання є передумовою подальшого 

пізнавального процесу. 

Творчості передує прилучення до світу культури, що складається, 

насамперед, у накопленні знання безпосередньо майбутнім творцем, у розвитку 

мислення, створенні «вселеної усередині нас». Характерна властивість 

людського роду полягає в тому, що культурний матеріал ми переробляємо, 

використовуючи накопичене знання, і робимо його придатним до вживання для 

власних цілей. Переробці матеріалу передує процес накопичення знань – це теж 

праця, до того ж тривала й складна розумова праця, – за нею слідує 

використання накопичених знань [13]. І особливе значення тут має гуманітарне 

знання. Воно ніколи не дає моментальної й видимої практичної користі, 

миттєвої економічної віддачі, але є необхідною передумовою опанування будь-

якого іншого знання й формування самої людської індивідуальності, 

особистості. Власне, такі науки, що «олюднюють», Цицерон колись і назвав 

гуманітарними. 

Будь-які практичні навички приходять тільки після теоретичної готовності 

до їхнього сприйняття. Убогий лінгвістичний репертуар, наприклад, різко 

обмежує кількість категорій, на які його «власник» поділяє зовнішній світ. 

«Межі моєї мови – це кордони мого світу… – відзначав Л. Вітгенштейн. – 

Розширити цей «світ» можливо тільки ціною постійно поновлюваних 

зусиль» [14]. Навіть у тих областях мистецтва, де нема «поступального руху», 

де кожен художник суверенний і має починати практично з нуля, саморозвиток 

можливий лише з опорою на внутрішній духовний досвід. Творчості завжди 

певною мірою передує ремесло, а творенню – «дотик» до чужих творів: 

щоб перевершити, доводиться починати із подражання. 

Результатом пізнавального процесу є придбання індивідом «накопиченого 

знання», котре з різним ступенем точності зберігається в глибинах людської 

пам'яті й може бути свідомо або несвідомо затребуване людиною. З. Фрейд 
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колись висловив думку про те, що «у психіці ніщо, один раз з'явившись, не 

може зникнути. Усе десь залишається й за певних умов може виплисти на 

поверхню життя» [15]. 

Пізнавальний процес безупинно поповнює пам'ять, а вміст пам'яті дозволяє 

періодично генерувати нові думки на підставі раніше придбаного досвіду. 

«Старе» знання породжує «нове», із читання одних книг народжуються інші, 

відбувається процес «генерації»: з раніше відомого виникає нововідкрите. 

Знання знаходить свою кінцеву мету та підсумок – витвір, а саме це дійство 

являє собою не що інше, як творчість – процес новаторський і таємничий. 

Мислячий суб'єкт – творець  духовних цінностей – збагачує свій внутрішній 

світ, індивідуальний досвід, «інтелектуальний родовід» за допомогою 

продукованого ним «нового знання». 

Творчість – це в певній мірі «соціальне таїнство». Мистецтво противиться 

витягненню його за ту грань, за якою губиться співвідношення між 

несвідомими психічними процесами та свідомою обробкою їхніх результатів: 

«геніальний порядок звичайних слів» не можна одержати «механічним» 

шляхом і, як правило, неможливо передбачити. Нові думки безпосередньо не 

створюються – можна створювати тільки підходящі можливості для 

продуктивного мислення [11]. «Ми не в змозі мати думку лише бажанням мати 

її. Думка повинна трапитися…», – відзначає М. Мамардашвілі. Зазвичай 

вважається, що до моменту свого створення творіння формується, складається у 

свідомості, в уяві свого творця, що задум – прообраз твору – передує його 

безпосередньому втіленню. Однак «витвір образотворчого мистецтва є не 

ілюстрацією до думок автора, а кінцевим проявом самого мислення», – 

стверджує американський мистецтвознавець і психолог Р. Арнхем. Деякі види 

результатів інтелектуальної діяльності з'являються тільки в процесі свого 

об'єктивного вираження, «матеріалізації». У спеціальному ж розумінні творчою 

є не матеріально-виробнича, а духовна діяльність. 

Втім, ці відмінності не мають принципового значення, тому що поняття 

«творчість» цілком може бути поширено не тільки на сам процес мислення, але 
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й на процес створення, зовнішнього вираження результатів духовної діяльності, 

тобто процес їхньої «об'єктивізації», матеріалізації. Об'єктивне вираження 

результату інтелектуальної діяльності – необхідна умова для передачі іншим 

особам нового знання (не відомого нікому, окрім суб'єкта, що його породив), 

умова появи «об'єктивно вираженого нового знання», що у ряді випадків 

вимагає наявності матеріального носія для творчого результату. 

Цей процес закономірно може бути визнаний творчим у широкому змісті 

слова. Саме на цьому етапі відбувається відбір з маси можливих того єдиного, 

підсумкового варіанту, якому призначено буде з'явитися в «зовнішньому» світі 

в якості об'єктивно вираженого результату інтелектуальної діяльності. 

«Об'єктивація знання – це процес перетворення, трансформації знання, що 

перебуває в голові людини, та представляє собою щось «суб'єктивне», що 

належить винятково суб'єктові, індивідові, у дещо «об'єктивне», котре 

зливається з якимсь матеріальним носієм (звук, папір, полотно тощо). 

Об'єктивація знання не є його «уречевленням» у розумінні перетворення на 

речовину, тому що знання за своєю природою є щось ідеальне, речовина ж – 

дещо матеріальне. Але знання за межами суб'єкта, поза індивідом існує 

винятково в речовинній оболонці, у тісному злитті з матерією» [16]. Об'єктивно 

виражені суб'єктом, знання можуть існувати вже поза безпосереднім зв'язком 

тільки з даним суб'єктом, у повній відповідності з філософським принципом: 

«існувати – значить бути сприйманим». 

Звичайно під результатом інтелектуальної діяльності, зокрема, під 

результатом творчої діяльності – твором, розуміють «саму творчу думку, а не 

матеріальний предмет», тобто об'єкт ідеальний, нематеріальний. Сучасне ж 

право принципово втримується від втручання в «ментальне» життя особистості. 

До тих пір, поки думка не виражена у зовні, для юриспруденції вона просто не 

існує. 

Право не може безпосередньо регулювати інтелектуальну діяльність. Цей 

процес залишається за межами дії правових норм. Однак тоді, коли процес 

творчості завершується виробляючим актом, – незалежно від того, яку 
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об'єктивну форму здобуває його результат, – у дію вступають норми цивільного 

права, що забезпечують його суспільне визнання, встановлюють правовий 

режим відповідного об'єкта й охорону прав і законних інтересів його творця. 

Результати інтелектуальної діяльності можуть ставати об'єктами 

правовідносин тільки тоді, коли вони наділяються якою-небудь об'єктивною 

формою, що забезпечує їхнє сприйняття іншими людьми. Бернська конвенція 

про охорону літературних і художніх творів передбачає, що у всіх країнах-

учасницях повинна забезпечуватися охорона «всіх творів в області літератури, 

науки й мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені». 

Однак норми Бернської конвенції також надають країнам-учасницям 

можливість «встановити, що літературні, художні твори або які-небудь певні 

їхні категорії не підлягають охороні, якщо вони не закріплені в тій або іншій 

матеріальній формі» [17]. 

Так, законодавство Великобританії про авторське право встановлює, що 

необхідна «письмова або інша матеріальна форма». Відповідно до вимог 

параграфу 106 розділу 17 Зводу законів США «для того, щоб одержати охорону 

по статутному праву, твір має бути зафіксований у будь-якій дотичній формі, 

що забезпечує його сприйняття, відтворення або повідомлення його іншим 

особам як безпосередньо, так і за допомогою якого-небудь механізму або 

пристрою». Закон США про авторське право 1976 р. захищає «всі види 

письмового, візуального або звукового матеріалу, які зафіксовані у відчутному 

способі вираження». Охороняється будь-який результат, що характеризується 

наявністю творчості й оригінальності, незалежно від того, чи був матеріал 

опублікований. 

Конкретна форма об'єктивного вираження не має особливого значення для 

вирішення принципового питання про можливість надання правової охорони. 

Існують ситуації, непідвласні слову; їхнє описання – справа музики або 

живопису, скульптури або пантоміми. При використанні сучасної техніки 

інформація часто фіксується в цифровому виді, тому її електронне копіювання 

й поширення стають звичайними явищами. 
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Твори науки, літератури й мистецтва охороняються авторським правом 

незалежно не тільки від способу їхнього вираження, але також від їхнього 

призначення й достоїнства. Саме такий підхід дозволяє зберегти для «вічності» 

найцінніші досягнення людського інтелекту, надаючи право часові, а не 

сучасникам, найчастіше упередженими й одержимим «модними віяннями в 

області суспільної моральності», здійснити остаточний відбір [18]. 

Для охорони деяких видів об'єктів інтелектуальної власності висуваються 

додаткові умови. Так, товарний знак може охоронятися тільки у випадку 

наявності в нього «розпізнавальної здатності». Винаходом може вважатися не 

всякий досягнутий людиною творчий результат, суть якого складається в 

знаходженні конкретних технічних засобів вирішення завдання у сфері 

практичної діяльності, а лише такий, котрий втілює певний «творчий крок» 

(для формулювання останнього поняття в різних країнах застосовуються 

різноманітні варіанти законодавчих дефініцій: «винахідницький рівень» – у 

романо-германській правовій системі, «неочевидність» – в англо-

американській). 

У параграфі 3 розділу 35 Зводу законів США зазначено, що «патент не 

може бути отриманий, якщо розходження між предметом, на який заявляється 

патент, і попереднім рівнем техніки такі, що існування даного предмету в 

цілому представлялося б на той час, коли винахід було створено, очевидним 

особі, котра володіє звичайними пізнаннями в області, до якої належить 

зазначений предмет». З параграфу 4 Патентного закону ФРН витікає, що 

«винахід вважається заснованим на винахідницькій діяльності, якщо його суть 

не випливає для фахівця очевидним образом з рівня техніки». У ст. 3 Закону 

про патенти Великобританії вказується: «Винахід вважається таким, що володіє 

винахідницьким кроком, якщо це неочевидно для особи, кваліфікованої в даній 

області техніки, з урахуванням будь-якого об'єкту, що входить до даної області 

техніки». Стаття 10 Закону про патенти на винаходи Франції визначає: 

«Винахід вважається заснованим на винахідницькій діяльності, якщо він не є 
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для фахівця очевидним виходячи з рівня техніки». Аналогічне визначення має 

місце й у ст. 56 Європейської патентної конвенції [19]. 

Сучасна тенденція є такою, що результати інтелектуальної діяльності 

здобувають все більш чіткі риси товару. І все частіше об'єкти інтелектуальної 

власності – це продукти інтелектуальної праці, з самого початку створювані 

саме для успішного функціонування на ринку. Раніше реалізація об'єктів 

інтелектуальної власності здійснювалася переважно за рахунок тиражування 

матеріальних носіїв інтелектуальних досягнень, оскільки «нетілесний результат 

творчості» можна було продати тільки разом із його «тілесним носієм». У цей 

час, особливо в контексті розвитку цифрових інтерактивних мереж та інших 

телекомунікаційних засобів, все частіше продаються не окремі екземпляри 

матеріальних носіїв інформації, а саме «право доступу» до неї з можливістю 

відбору й копіювання. 

Так чи інакше, очевидно, що тільки останній етап «круговороту ідей у 

природі» – етап використання об'єктів інтелектуальної власності (об'єктивно 

виражених результатів інтелектуальної діяльності) – доступний правовому 

регулюванню. На цьому етапі неминуче виникає ряд проблем правової 

властивості: проблема юридичного визначення (кваліфікації) інтелектуальної 

власності й змісту права інтелектуальної власності; проблема визначення 

правовласника й законодавчого забезпечення захисту його прав; проблема 

визначення вартості (оцінки) об'єктів інтелектуальної власності й розміру 

винагороди за творчу працю, тощо. Однак всі ці моменти вже не є предметом 

даної статті. 

За твердженням деяких дослідників, інститут інтелектуальної власності в 

сучасному суспільстві переживає кризу: жоден з існуючих видів 

інтелектуальної власності не виконує сьогодні своїх первинних завдань та 

цілей. Висловлюється навіть думка про перспективи скасування юридичного 

інституту інтелектуальної власності як такого, що порушує право особистості 

на інформаційну свободу. Відзначається однак, що немайнові права, котрі в 

першу чергу належать до категорії інтелектуальної власності, такі як право 
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авторства, право на ім'я, право наукового пріоритету й інші, не суперечать 

принципам інформаційної свободи; навпаки, їхнє порушення (зокрема, плагіат) 

може бути визнано «інформаційним насильством» у формі зловмисної 

дезінформації. Заборона «комерційного інформаційного насильства», окрім 

очевидного зниження стресового навантаження на індивідів, мабуть, також 

виявиться спроможною підняти ефективність виробництва товарів і послуг, 

підсилити чесну конкуренцію, вивільнити значну кількість ресурсів для 

інноваційної діяльності [20]. 

Сутність інтелектуальної власності з погляду класичної економічної теорії 

полягає в тому, що інтелектуальний власник «приватизує» публічне знання, 

створює «дефіцит» і обмежує доступ до певних інформаційних продуктів. Це 

дає можливість авторові винаходу чи твору (або іншому правовласнику) 

контролювати споживання відповідного продукту й одержувати винагороду за 

«інвестиції в людський капітал», що, ймовірно, спонукає до подальших 

винаходів. З точки зору інституціональної економіки, сутність інтелектуальної 

власності полягає в обміні «пучками прав» на інтелектуальні блага, що 

здійснюється відповідно до системи правил, які регулюють приналежність 

інтелектуальних продуктів певним суб'єктам [21]. 

Об'єктом інтелектуальної власності виступає не стільки матеріальне 

втілення, скільки власне знання, інформація й право на пріоритетне 

використання цього знання. В об'єкті інтелектуальної власності зафіксоване 

формулювання ідей у завершеній вербальній або іншій знаково-символічній 

формі, а також втілене їхнє технічне виконання. Відповідно, інтелектуальну 

власність можна визначити як нематеріальні об'єкти, котрі втілено в 

матеріальних речах. 

Л. Захарова, що спеціалізується в питаннях соціально-філософського 

осмислення власності, в одній зі своїх робіт зазначає, що «…у суспільстві 

«третьої хвилі» нам все ще потрібні й земля, й продукти виробництва, але 

основним видом власності стає інформація, і це являє собою революційне 

зрушення, оскільки це перша форма власності, що є нематеріальною, 
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невловимою та потенційно нескінченною» [22]. А. Орєхов стверджує: 

«Інтелектуальна власність – це володіння знанням, точніше, якоюсь сумою, 

кількістю знання» [23]. 

Висновки 

Соціально-філософський аналіз взаємозв'язку категорій «інформація», 

«знання», «інтелектуальна власність» дозволяє зробити висновки про характер 

їхнього співвідношення в сучасних соціокультурних реаліях. 

Між інформацією та знанням можливо виділити закономірні 

взаємопереходи: інформація в процесі своєї суб’єктивізації за допомогою 

когнітивного механізму перетворюється на знання; в свою чергу, знання може 

вдосконалюватися й піддаватися подальшій трансляції та, у випадку 

об'єктивізації, «перевтілюється» у соціокультурну інформацію. Часто 

об’єктивоване знання, яке знайшло своє матеріальне вираження (і, як правило, 

має затребуваність, користується попитом) у духовній, науковій, виробничій, 

комерційній сферах, трансформується в інтелектуальну власність. 

Інформація за своїм змістом ширше, ніж інтелектуальна власність, котру 

традиційно прийнято розглядати як результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, які характеризуються інноваційною ознакою. Проте, інтелектуальна 

власність завжди в певному ступені є інформацією. Разом з тим, не будь-яка 

інформація відповідає критеріям інтелектуальної власності (визначальними тут 

є ознаки новизни та унікальності). Інформація нерозривно пов'язана зі 

свідомістю: відбита у свідомості людини за допомогою інтелектуальної 

діяльності інформація утворює інформаційні масиви, з яких в подальшому 

можуть генеруватися знання. 
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