
562 

Российской Федерации / Подготовлен для системы Консультант Плюс. / 
С.П. Гришаев // Консультант Плюс. – 2007. 

 
Ключові слова: комп’ютерна мережа, твір, електронна форма, комп’ютер, майнові 

права, примірник твору, використання твору, автор, носій інформації.  
Ключевые слова: компьютерная сеть, произведение, электронная форма, компью-

тер, имущественные права, экземпляр произведения, использование произведения, 
автор, носитель информации. 

Key words: computer network, product, electronic form, computer, property rights, copy 
of the work, use of the work, author, information carrier. 

 
 
 

КУЛІНІЧ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 

Київський інститут інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська юридична академія», 

завідувач кафедри інтелектуальної власності  
та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент 

 

МАЗУРЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

ЗОБРАЖЕННЯ, ВИКОНАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

 
У двадцять першому столітті з розвитком науково-технічного про-

гресу розширюються технічні можливості щодо створення та викорис-
тання зображень, у тому числі фізичних осіб. Вже звичні зображення у 
вигляді фотографій, картин, карикатур доповнюються зображеннями, 
виконаними з використанням програмного забезпечення без застосу-
вання творчих зусиль фізичних осіб. У зв’язку з цим виникає потреба 
розмежування зображень як об’єктів авторського права (результата 
творчої діяльності людини) від зображень, створених завдяки 
комп’ютерним програмам, праці штучного інтелекту, без безпосеред-
ньої творчості людини.  

Зображення людини, виконані комп’ютерно-програмним способом, 
зокрема з застосуванням спеціальних програм та пристроїв завдяки 
заданому алгоритму дій можна поділити на декілька видів. 

По-перше, у рамках зазначеної групи розрізняють зображення, ство-
рені як за участю зображеної людини, так і без її участі, які належать до 
науково-технічних. Вони можуть бути позбавлені авторського задуму 
та творчого характеру, лише фіксують дійсність без спроби її інтерпре-
тації [1], мають документальний характер, притаманний і науково-
технічним творам [2, с. 106]. Як звертає увагу І. Абдуліна, дуже часто 
такі зображення виконують не люди, а спеціальні автоматичні при-
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строї (наприклад, зі штучних супутників Землі тощо) і з використанням 
спеціальної апаратури (наприклад, через мікроскоп). Такі фотозобра-
ження не відзначені особистістю фотографа, у них використовується 
тільки фіксуючий спосіб відображення дійсності й вони спрямовані на 
візуальне представлення об’єкта фотозйомки без спроби його інтерпре-
тації, тому їх не можна вважати об’єктами авторського правах [3,  с. 14]. 
Такий вид зображень людини найчастіше створюється у медицині для 
ведення історії хвороби, ілюстрації навчальних видань, у ході наукових 
досліджень. Згідно з правилами, розробленими Інститутом медичних і 
біологічних ілюстрацій, фотографії, що є частиною історії хвороби, 
охороняються як конфіденційна інформація пацієнта [4]. Позиції щодо 
визнання авторських прав на такі об’єкти різняться. Деякі вчені не 
визнають авторські права [5 c. 15], а інші – допускають можливість їх 
визнання за установою, в якій вони були виконані [4, с. 136; 2, с. 106]. 
Слід підтримати позицію про виключення таких зображень з авторсь-
ко-правової охорони, адже, незважаючи на можливу участь людини  
при створенні таких знімків, їх виконання відповідно до заданих стан-
дартів виключає будь-який творчий елемент. Виключення становлять 
випадки, коли знімки створюються за допомогою спеціального облад-
нання з особистою метою, суб’єктами, що не виконують спеціальні 
науково-дослідницькі функції. 

По-друге, у рамках зазначеної групи також слід виділити зображен-
ня, що створюються електронно-обчислювальними машинами за 
певним алгоритмом. Кожна з програм конструює зображення 
відповідно до особливого алгоритму. Наприклад, програми для три-
вимірного моделювання, такі як Sculptris і LightWave, дозволяють 
створювати 3D-зображення. Генеровані комп’ютером фігури вигляда-
ють і рухаються, майже як люди. З такою технологією відкривається 
цілий світ візуальних можливостей для побудови приголомшливої 
графіки у відеоіграх і для створення фільмів із цифровими акторами [5]. 
Також, як приклад, можна навести програми, за допомогою яких ство-
рюється фоторобот людини; програму, яка перетворює текстовий опис 
на 3D-зображення [6]; програму, що проектує зображення співрозмов-
ника у повний зріст (система доповненої реальності) [7]. 

Відтворення зображення людини може відбуватися завдяки 
спеціальним програмам, що базуються на особливому алгоритмі дії. 
Так, пенсільванські учені розробили комп’ютерну програму, яка може 
робити фоторобот людини на підставі даних про її ДНК. Цей неймовір-
ний функціонал програми став можливим завдяки особливій базі 
даних, де описуються ознаки окремих рис обличчя. У базу програми 
внесені риси обличчя 567 людей 7 національностей і різного типажу. 
Перевірка працездатності програми була проведена в ході невеликого 
експерименту. Попередні результати розрахунків показують, що, 
маючи на руках повний набір SNP, в майбутньому учені зможуть 
створювати високо деталізовані 3D-портрети осіб без особливих про-
блем. Поки функціонал програми не дає можливості створювати де-
тальні матричні портрети, оскільки в ньому враховується усього лише 
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7000 точок на обличчі. У майбутньому програму розширять характери-
стиками структури волосся й іншими даними, які дозволять створити 
безпрецедентного помічника для криміналістів [8]. 

У зазначеній групі на відміну від попередньої йде не фіксація зобра-
ження спеціальними пристроями, а його відтворення за встановленим 
алгоритмом. 

Отже, сучасний науково-технічний прогрес дозволяє виділити спе-
цифічну форму зображення, що створюється завдяки програмному 
забезпеченню. При цьому рівень творчості людини під час створення 
зображення може різнитися (від мінімального до найвищого) залежно 
від алгоритму дії програми. Тому спірні питання щодо поширення на 
конкретне зображення авторсько-правової охорони вирішуються у 
судовому порядку. 
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