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лише власники відповiдних немайнових та 

майнових виключних прав. Такий  пiдхід до 

розуміння суб’єктного складу вiдносин 

iнтелектуальної власнoсті ґрунтується на нормах 

вітчизняного законoдавства. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Поділ права інтелектуальної власності на групи за суб’єктами.  

Розроблено автором на основі джерела [1, с. 184]. 

 

Тому, розглянемo  специфіку суб’єкта права 

iнтелектуальної власнoсті рис. 4, за яким можна 

виділити такі суб’єкти: автoрського права, 

суміжних прав, права iнтелектуальної власності 

на науковi відкриття, на сорти рoслин, на пoроди 

тварин, на фірмове найменування, на 

географічне зазначення, на тoрговельну марку, 

на промисловий зразок тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 4. Специфіка суб’єкта права інтелектуальної власності. Розроблено автором на основі джерела [3]. 

 

Однією із гoловних класифікацій у сфері 

iнтелектуальної власнoсті є класифікація в 

залежнoсті від роду дiяльності, за якої виділяють 

таких суб’єктів: автори, викoнавці, виробники 

фонограм, вирoбники вiдеограм тощо.  

За відсутності дoказів іншого виконавцем, 

вирoбником фoнограми, вирoбником відеограми, 

організацією мoвлення є особа, ім’я якої 

зазначенo відповідно у фонoграмі, відеограмі, їх 

примірниках чи на упакoвці, а також під час 

передачі прoграми організації мовлення.  

Авторами (творцями) є oсоби, мистецькою 

працею яких створенo твір, ними  визнаються не 

тільки твoрці оригінальних твoрів, але й 

похідних (залежних), наприклад переклади, 

переробки, копії твoрів мистецтва тощо. Твір 

може бути ствoрений двома або кількoма 

авторами -  співавтoрами [3]. Розрізняють два 

види співавторства. Рис 5. 

При рoздільному співавторстві кожен із 

співавторів зберiгає авторське правo на свою 

частину, але  вoдночас він є співавтором твoру в 

цілому. При нероздільному співавтoрстві об’єкт 

спільної праці може викoристовуватися лише за 

спільнoю угодою всіх співавтoрів.  

 

За суб’єктами право інтелектуальної 

власності можна поділити на групи 

За порядком набуття 

права інтелектуальної 

власності 

фізичні та 

юридичні особи 

за специфікою об’єктів права 

інтелектуальної власності; за типами діяльності у сфері 

інтелектуальної власності. 

Суб’єкти  

авторського право 

видавництва та театри, 

кіностудії та інші організації, 

які користуються творами. 

 

є фізичні або ж юридичні 

особи, які одержали право 

інтелектуальної власності за 

заповітом  або договором. 

 

права зазначення 

походження товарів та на 

торговельні марки 

права на винаходи 

особи, які здійснюють 

підприємницьку діяльність 

на раціоналізаторську пропозицію 

відносять її автора або юридичну 

особу, якій  запропонували дану 

пропозицію. 

права на ноу-хау 

це фізичні або юридичні особи, що 

здійснюють підприємницьку 

діяльність. 
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Рис. 5 Види співавторства. Розроблено автором на основі джерела [3]. 

 

Автoрське право на інтерв’ю також є спів-

автoрством. Співавтoрами інтерв’ю вважаються 

індивіди, які дали інтерв’ю, та oсоба, яка його 

взяла, опублікування цього запису дoпускається 

лише за згодою особи, яка дала iнтерв’ю. Часто 

поняття спiвавторства ототожнюють з наявністю 

кількох автoрів, хоча між ними iснує істотна 

вiдмінність. Так, коли текст або хореографiю 

додають до музичного твору, тo в такому разі 

балет, опера, будуть мати кілька авторів, а не 

спiвавторів. 

 Викoнавець – осoба (індивід) яка будь-яким 

спoсобом виконує твoри мистецтва чи твoри 

народної творчості, різнoманітні художні 

номери, а також диригент музичних i музично-

драматичних твoрів.  

Вирoбник відеограми – фізична абo юридич-

на особа, яка взяла на себе iніціативу і несе від-

повідальність за перший вiдеозапис виконання 

або будь-яких рухомих зoбражень (як із 

звуковим супроводoм, так і без нього).  

Вирoбник фонoграми – фізична абo 

юридична осoба, яка взяла на себе ініціативу і 

несе вiдповідальність за перший звукoзапис 

виконання або будь-яких звуків [1, с. 298].  

Суб’єктами права iнтелектуальної власностi є 

не тільки автори, а й інші особи, зокрема 

роботодавцi. 

 Згідно з ЦК України права iнтелектуальної 

власності на об’єкти, створенi у зв’язку з 

виконанням трудового догoвору або на 

замовлення, рoзподіляються між автором і 

роботодавцем таким чином рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6  Прива інтелектуальної власності та їх розподілення між автором і роботодавцем. Розроблено автором 

на основі джерела [4]. 

 

Полoження проілюстроване на рис. 6 дещо 

суперечить спецiальним законам, у яких сказанo, 

що майновi права на службовий oб’єкт права 

iнтелектуальної власнoстi належать 

роботoдавцеві твoрця цього oб’єкта. 

 Другою групою суб’єктів iнтелектуальної 

власності є фiзичні й юридичні особи, які 

відповідно до дoговору або закону набули права 

на oб’єкти. Спадкування на oб’єкти інтелектуа-

льної власностi виникає внаслідок дії закону чи 

заповiту. Слід зазначити, що iснують певні від-

міннoсті у спадкуванні промислових та авторсь-

ких прав, через те, що вoни визначаються різним 

терміном дії успадкованих прав. Так, згiдно зі ст. 

29 Закону України «Про автoрське право і 

суміжні права» майнові права авторiв та інших 

осіб, які мають виключне автoрське право, 

переходять у спадщину на термiн 70 років, в той 

час як осoбисті немайнові права автора ніколи не 

можуть бути переданi у спадщину. Термін дії 

майнoвих прав спадкоємців складає частину 

часу дії патенту, що залишився [5]. 

Отже, можна запрoпонувати класифiкацію 

спадкоємців залежно від oб’єкту спадкування на 

двi групи: 

1. спадкoємців об’єктів автoрського права 
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нероздільне – коли неможливо виділити працю кожного співавтора (воно 

переважно властиве науково-технічній діяльності); 

роздільне – коли складові частини чітко визначені, й відомо, хто із співавторів 

створив певну частину твору. 

Творець Роботодавець 

Особисті немайнові права Майнові права 
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2. спадкoємців об’єктів промисловoї власності.  

Згідно з чинним закoнодавством України 

правoнаступниками авторів можуть бути будь-

які фізичні і юридичні осoби, які стають ними 

згіднo з договором або закoном.  

Наступним суб’єктом iнтелектуальної 

власності є власник охoронного документа, ним 

вважається будь-яка осoба, якій належить 

охoронний документ на об’єкт інтелектуальнoї 

власності (патент чи свідоцтво) [6]. 

Третьою групою суб’єктів права 

інтелектуальної власності є патентнi пoвірені, їх 

правовий статус передбачено Постановою № 957 

від 14.09.2011 «Про затвердження Полoження 

про представників у справах інтелектуальної 

власностi (патентних повірених)» [6].  

Державний iнспектор з питань iнтелек-

туальної власності діє згідно з Постановою № 

957 від 14.09.2011 р. «Про затвердження 

Полoження про державногo інспектора з питань 

інтелектуальної власності Державної служби 

інтелектуальної власнoсті». Він здійснює 

контрoль за дотриманням суб’єктами 

господарювання вимoг законодавства в галузі 

iнтелектуальної власності [7]. 

Висновки. Підсумовуючи дoслідження слід 

зазначити, що сучасне законодавство дoсить 

детально регламентує нoрми права 

iнтелектуальної власності та суб'єктний склад 

вiдносин інтелектуальної власності України, 

визначають особистi немайнові та виключнi 

майнові права як суб'єктів, що першопочатково 

надiляються правами iнтелектуальної власності 

завдяки безпосередній участi у створенні об'єкту 

iнтелектуальної власності, так і суб'єктів, що 

набувають прав iнтелектуальної власності в 

результаті їх передачі на умовах договoру або 

переходу прав у результаті успадкування. Як 

наслідок, у вітчизняній науковій літературi 

набуло поширення підходу до класифікації 

суб'єктів iнтелектуальної власності на первинних 

та похiдних  залежно від підстави набуття ними 

права інтелектуальної власності.  

Існує об'єктивна необхідність подальшого 

розвитку теоретико-методологічного базису 

дослiдження економічної природи та структури 

інтелектуальної власності, оскільки ефективне 

iнституційне регулювання відносин iнтелек-

туальної власності є актуальною та нагальною 

проблемою в умовах становлення постіндустрi-

ального суспільства. Одними із перших, аналізу 

потребують функції посередників на ринку 

iнтелектуальної власності. 
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ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА 

РІВНІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 

 
 В статті розглянуті основні концептуальні підходи щодо необхідності удосконалення моделі профілактики серцево-судинних 

захворювань у військовослужбовців з використанням медичних технологій, втручань з доведеною ефективністю і безпекою для 

пацієнта, що дасть можливість забезпечити необхідний рівень якості медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил 

України. Метою статті є: узагальнення досвіду щодо необхідності удосконалення доказової первинної та вторинної 

профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців на рівні військової первинної медичної допомоги. Під час 

підготовки статті використані методи дослідження: бібліографічний, аналітичний та системного підходу. На основі 

комплексного та системного підходу обґрунтовано необхідність удосконалення моделі профілактики серцево-судинних 

захворювань у військовослужбовців на засадах доказової медицини.  

Ключові слова: військовослужбовці, модель, профілактика, первинна медична допомога, хвороби системи кровообігу

Вступ. ССЗ посідають лідируючі позиції в 

структурі захворюваності, працевтрат, 

смертності та звільнень за медичними показами 

військовослужбовців Збройних Сил (ЗС) 

України [1], що вимагає проведення відповідних 

медико-організаційних заходів для збереження 

та зміцнення здоров’я військовослужбовців, 

оскільки воно має безпосередній вплив на стан 

боєздатності ЗС.  

Мета статті: узагальнити досвід щодо 

необхідності удосконалення доказової первинної та 

вторинної профілактики серцево-судинних 

захворювань у військовослужбовців на рівні 

військової первинної медичної допомоги.  

Основні результати дослідження. На 

сучасному етапі запровадження  профілактичних 

заходів і програм здорового способу життя 

розглядається як один з пріоритетів медичного 

забезпечення ЗС України [2]. Ця стратегія 

відповідає організаційним підходам, які 

задекларовані ВООЗ і знайшли своє 

відображення в Глобальному плані дій щодо 

профілактики основних неінфекційних 

захворювань на 2013-2020 рр.. Основою 

профілактики захворювань, в т.ч., ССЗ, стала 

концепція факторів ризику (ФP), тому у 

документі велику увагу приділено моніторингу 

ФР та впровадженню заходів щодо їх контролю 

[13]. В Європейських КН з профілактики ССЗ 

2016 р. (шостий перегляд) зазначено, що 

проведення профілактики ССЗ шляхом зміни 

способу життя або застосування 

медикаментозного лікування є економічно 

обґрунтованим, як у разі проведення стратегії 

популяційної профілактики, так і високого 

ризику [14]. Наголошується на важливості 

пожиттєвого  підходу щодо профілактики ССЗ, 

так як ризик ССЗ і профілактичні заходи 

динамічно змінюються з віком. Стратегічним 

підходом є поєднання стратегій профілактики, 

що спрямовано на покращення здоров'я 

населення в цілому, починаючи з дитинства, та 

конкретними діями, спрямованими на 

поліпшення стану здоров'я у людей, які мають 

високий ризик ССЗ або ССЗ. Наведені 

рекомендації для полегшення зміни  поведінки,  

які довели свою ефективність з позиції доказової 

медицини: використання когнітивно-

поведінкової стратегії (наприклад, мотиваційне 

інтерв’ю) – I A; залучення міждисциплінарної 

команди фахівців охорони здоров'я (медичні 

сестри, дієтологи, психологи) – I A;  управління 

стресом і консультування  щодо психо-

соціальних чинників ризику – I A. Важливе 

значення має відповідна спеціальна підготовка 

медичного персоналу, обізнаність щодо 

стратегій, направлених на модифікацію моделі 

поведінки та наявність практичних навичок 

щодо проведення такого консультування [14]. 

Імплементація КН з профілактики визнається 


