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Захист прав інтелектуальної
власності на об’єкти,
створені штучним інтелектом
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Штучний інтелект
 



Штучний інтелект
використовують для
створення об'єктів
інтелектуальної
власності

тексти творів;
зображення (фотографії, картини,
тощо);
музичні твори, звукозаписи,
відеозаписи;
комп'ютерні програми;
бази даних



Portrait of Edmond de Belamy   Безликий портрет торговців (один із
портретів, створених людиною та AICAN)



Фрагмент з відеоролика Connections бренда
електроніки Beko, який був створений за
допомогою ШІ

Динамічні зображення в цьому відео були
створені штучним інтелектом. Саме на
такому застосуванні ШІ спеціалізується
молода креативна студія Seyhan Lee, яка
зняла цей ролик. 



Приклади систем
штучного інтелекту

1 Система машинного навчання
Timecraft - відтворює процес
написання картин відомих художників.

2 Система штучного інтелекту DALL-E 
 вміє створювати ілюстрації за
текстовими описами:

Приклад роботи DALL-E – крісло у
формі авокадо.



Характеристики
штучного інтелекту

До об’єктів, створених
безпосередньо ШІ, неможливо
застосовувати інститут
авторського права, тобто ШІ не
наділений правом авторства 

Обов'язковою умовою
охороноздатності творів,
створених ШІ, є участь людини у
створенні такого твору

ШI може використовуватися як
інструмент створення творів  
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Підходи у питанні
охороноздатності
об’єктів 

Повна відсутність правової
охорони1

2 Запровадження нового права,
розширення меж застосування
права sui generis стосовно баз
даних
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Поширення на такі об'єкти режиму
правової охорони суміжних прав, тобто
охорона прав на дотичні результати,
отримані штучним інтелектом

Охорона авторським правом з
особливим правовим режимом об’єктів,
створених штучним інтелектом



США

твір має бути визнаний "оригінальним
авторським твором" (original work of
authorship); 
твір має володіти певним "мінімальним рівнем
творчості" (a modicum of creativity); 
критерій авторства

Умови отримання твором правової охорони: 

Відомство США з авторського права реєструє
оригінальні твори за умови, що вони були створені
людиною (human being), а не природою, машинами,
тваринами. 



"Monkey selfie" copyright dispute
NARUTO vs DAVID JOHN SLATER 



Велика
Британія

Закон про авторське право, промислові
зразки та патенти Великобританії містить
таке поняття як "твори, що створюються
машинами" (computer generated works). 

Правовласником таких творів є "особа, яка
вжила заходів, необхідних для створення
твору".



ЄС Пріоритетним напрямком розвитку є
створення цифрового єдиного ринку
(digital single market). 

До робототехніки застосовується чинна
система правового регулювання питань ІВ,
а до прав ІВ — нейтральний підхід з позиції
технологій (нейтральна правосуб'єктність,
адже за системами штучного інтелекту,
насамперед, стоїть людина) - Резолюція
Європарламенту 2015/2013 (INL) від
16.02.2017, яка включає Хартію
робототехніки.



Україна

За законодавством України автором твору
може визнаватися лише фізична особа 
(ЗУ "Про авторське право і суміжні права" "Про
охорону прав на винаходи та корисні моделі"). 

ШІ не розглядається в законі як окремий
суб'єкт створення об'єктів інтелектуальної
власності. 
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