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МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ 
І СУМІЖНИХ ПРАВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦШНИКІВ 

Із розширенням доступу громадян України до отримання 
різносторонньої інформації актуальним стало забезпечення умов для її 
охорони від посягань і використання з протиправною метою. Це 
зумовлено тим, що вітчизняне законодавство у сфері охорони авторських і 
суміжних прав ще не забезпечує на належному рівні правового супроводу. 
Тому актуальним є огляд конвенцій і, зокрема, всесвітніх, які містять 
правові напрацювання в частині охорони і захисту авторського права та 
суміжних прав багатьох країн. 

Виходячи з довідки до Всесвітньої конвенції про авторське право 

1952 року, варто вказати, що Всесвітня конвенція про авторське право 
була розроблена і прийнята на спеціальній конференції, що була складена 
під егідою ЮНЕСКО і відбулася у Женеві в 1952 році. Головна мета 
Конвенції - створення універсального режиму для охорони і захисту 
авторських прав на літературні, наукові і художні твори на міжнародному 
рівні. Маються на увазі такі різновиди творів, як: письмові, музичні, 

драматичні і кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури. 
У Конвенції досить чітко регламентується порядок публікації 

творів, оформлення авторства, конкретні гарантії матеріальних і 
нематеріальних прав авторів. У ній, зокрема, передбачається, що період 
охорони авторського права не може бути коротшим життя автора, 
додаючи ще 25 років після його смерті. 

Якщо законодавством держави, учасниці конвенції, передбачені два 
або декілька послідовних періоди охорони, то тривалість першого з них не 
може бути меншою за тривалість одного з мінімальних періодів, 
зазначених вище. Постанови цієї Конвенції не застосовуються до 
фотографічних творів і творів прикладного мистецтва. Однак у державах, 
що домовляються та надають охорону фотографічним матеріалам, а також 
творам прикладного мистецтва, оскільки вони є художніми, строк 
охорони таких творів не може бути коротшим десяти років [1]. 
Приділяється увага правовим аспектам питань, пов'язаних з перекладом 
літературних творів. Установлюється процедура видачі ліцензії-дозволу 
на переклад. 

Дія цієї Конвенції поширювалася і в Україні, оскільки колишній 
Союз РСР приєднався до неї в 1973 році. Рішення Верховної Ради з цього 
приводу буде правовою підставою для продовження охорони прав 
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починається з кінця року, в якому фонограма була опублікована, або, в 
разі відсутності такого опублікування, продовж 50-ти років з дня запису 
фонограми - 50-ти років з кінця року, в якому був зроблений запис. 

Авторсько-правова охорона поширюється на форму вираження, а 
не на ідеї, процеси, методи функціонування або математичні концепції як 
такі. Компіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, які за 
добором й розташуванням інформації є результатом інтелектуальної 
творчості, охороняються як такі. Така охорона не поширюється на самі 
дані або інформацію і не стосується якого-небудь авторського права, 
котре належить до самих даних або інформації, що міститься в компіляції. 

Підсумовуючи викладене вище, нами було розглянуто шість 
основних конвенцій в частині надання міжнародної охорони авторським і 
суміжним правам педагогічних працівників. На основі цього можемо 
сформувати позицію, що педагогічним працівникам буде актуальним 
огляд як вітчизняного, так і зарубіжного законодавства в частині охорони 
і захисту своїх прав через призму саморозвитку, а відтак і самоосвіти. 

Список використаних джерел і літератури 
1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року вщ 06.09.1952

[Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/995 _ 052. 

2. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного
відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року [Електронний ресурс] -
Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/995_124. 

З. Бернська конве�щія про охорону літературІПІХ і художніх творів 
(Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року) 
[Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/995 _ 051. 

4. Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту /
Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В . .  - К.: Ліра-К, 2011. - 150 с. 

5. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995 _ 763. 

6. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання

і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995 _ 769. 

153 


