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Анотація. У статті досліджуються суспільні передумови розвитку 

інституту інтелектуальної власності, зокрема, соціально-філософський 

погляд на даний вид власності в контексті концепції відкритого суспільства. 

Дослідження показує, що у «закритих» суспільствах (табуйованих, планових, 

тоталітарних) інтелектуальна власність, як різновид приватної, 

індивідуальної власності, втрачає будь-який сенс. Повноцінний розвиток 

інституту інтелектуальної власності можливий лише у відкритому 

суспільстві, де заохочуються ідеологічне, економічне й інше різноманіття, 

конкуренція і соціальна мобільність, гарантуються індивідуальні права та 

свободи. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, суспільні закони, відкрите 

суспільство, індивідуалізм. 

Abstract. The purpose of research is to study the social preconditions for 

development of Intellectual Property institution, in particular, to make a social-

philosophic review of this type of property in the context of an Open Society concept. 

In conclusion of the research it’s possible to assert that intellectual property (as a 

kind of private, individual ownership) becomes meaningless in conditions of Closed 

Societies (closed with taboo, or magical or tribal or collectivist or plan-market or 



totalitarian society). The all-round complete development of the Intellectual Property 

institution is only possible in a space of the Open Society, which provides and 

encourages an ideological, economic and other diversity, a competition and social 

mobility, when individual interests, rights and freedoms are guaranteed. 
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Проблема інтелектуальної власності в контексті реалій відкритого 

суспільства вимагає певного переосмислення з урахуванням існуючих 

соціокультурних парадигм, у тому числі й в країнах, що мають перспективу 

прийняти участь в утворенні Нового Шовкового шляху. Актуальність 

дослідження визначається потребою відповісти на питання щодо соціального 

контексту існування інституту інтелектуальної власності, а саме: чому в одних 

країнах даний різновид власності отримав колосального розвитку та найвищого 

рівня захисту, а в інших – майже не захищений? Які соціальні, культурні, 

економічні, ідеологічні, політичні та інші фактори визначають основний 

контекст розвитку суспільних відносин навколо інтелектуальної власності? 

Дати відповіді одразу на всі ці запитання в рамках однієї статті, звісно, не 

вдасться. Однак істотно наблизитися до розуміння тих соціальних чинників, які 

визначають контекст розвитку інституту інтелектуальної власності, бачиться 

цілком можливим. 

Абсолютизація інституту інтелектуальної власності у високорозвинених 

країнах пов'язана із закономірним рухом передових суспільств від премодерну 

до модерну. Розвиток соціального інституту інтелектуальної власності – це 

один з проявів того глобального соціокультурного тренду, що супроводжував 

суспільну еволюцію на історичному етапі переходу в Новий час (до епохи 

модерну). Однак подальший рух, на думку багатьох філософів, істориків, 

соціологів, культурологів, призводить до нового фундаментального, 

закономірного результату – поступового переходу до постмодерну. Як і 

модерн, постмодерн також був би неможливий за відсутності суспільства 

відкритого типу. Однак нинішня, вже дещо інша (порівняно із модерном) 

реальність вимагає переосмислення значення інституту інтелектуальної 



власності. Здійснити подібне переосмислення уявляється неможливим без 

аналізу концепції відкритого суспільства. 

Метою статті є дослідження суспільних передумов розвитку інституту 

інтелектуальної власності, зокрема, соціально-філософський погляд на даний 

різновид власності в контексті концепції відкритого суспільства. 

Сам термін «відкрите суспільство» і поділ суспільств на «закриті» та 

«відкриті» було запроваджено А. Бергсоном в 1932 році у роботі «Два джерела 

моралі та релігії» [1], де під «закритим суспільством» розумілося табуйоване 

суспільство, у якому домінує т.зв. «статична мораль» – система звичок, стійких 

стереотипів соціальної інстинктоподібної поведінки, доведених до механічного 

автоматизму навиків спілкування, жорстко заданих та незмінних у часі ритуалів 

і норм, авторитарно підтримуваних заради збереження суспільної дисципліни 

та ієрархічно субординованого керованого порядку. Закрите суспільство 

перебуває в еволюційному глухому куті, оскільки воно існує лише заради 

самозбереження, тобто збереження своєї повної самототожності, абсолютного 

гомеостазу. Під «відкритим» же А. Бергсон має на увазі суспільство, в культурі 

якого виникає та одержує свій природний розвиток т.зв. «динамічна мораль». 

Первинним джерелом динамічної моралі служить інтуїтивно-емпатичний 

досвід внутрішнього переживання екзистенційного духовного пориву, що 

породжує релігійно-містичне відчуття співпричетності зі світовим цілим, 

почуття світової гармонії. 

У динамічній моралі втілюються принципи людської свободи, 

індивідуальності, креативності. На відміну від статичної деперсоніфікованої 

моралі традиційного (колективістського) суспільства, динамічна мораль, за 

А. Бергсоном, істотно особистісна. Вона реалізується в суспільстві в тій мірі, у 

якій вона втілюється в його конкретних харизматичних особистостях, що 

стають носіями високих моральних образів, високої життєвої мудрості, ідеалів 

справедливості, любові та милосердя, а також в залежності від того, якою 

мірою члени цього суспільства здатні вільно, на самому глибинному рівні своїх 

життєвих орієнтації сприйняти та виростити в собі ці зразки та ідеали не в 



якості нав'язаних ззовні, а як пережиті ними самими. Розуміння принципів 

свободи, творчості, людської солідарності та інших – як абсолютно необхідних 

для самого існування відкритого суспільства у якості органічної складової 

частини загальнокосмічного еволюційного процесу – робить онтологію 

відкритого суспільства А. Бергсона співзвучною із паттернами 

самоорганізованих всесвітів, змальованих синергетичним пізнанням наших 

днів. 

Подальша теоретична розробка теорії відкритого суспільства належить 

К. Попперу, який будує відповідну теорію через «ворогів» даного типу 

суспільства (в ряду т.зв. «ворогів» не тільки Платон, але й усі історицисти, що 

ставлять перед суспільством певну, наперед сформульовану конкретну мету). 

Члени відкритого суспільства критично налаштовані по відношенню до табу, 

вони приймають свої рішення, спираючись на власний інтелект й суб’єктивне 

мислення, а також виходячи з домовленостей, досягнутих у процесі дискусії. 

Таке суспільство, за К. Поппером, не є необмеженим капіталізмом, але й 

не ґрунтується на марксизмі, і тим більше на анархії: це самостійний варіант 

демократії [2; 3]. 

Закрите суспільство, за К. Поппером, – це суспільство, характерне для 

племінного ладу, відносини всередині якого регулюються системою табу. Дана 

система описується як набір законів, що мають схожість із законами природи – 

мається на увазі їхня абсолютна застосовність й неможливість їх порушити. У 

такому суспільстві індивід завжди знає, що «правильно», а що «неправильно», 

й у нього немає моральних труднощів із вибором правильної поведінки. Закриті 

суспільства характеризуються жорстким поділом на класи і касти. Цей поділ 

обґрунтовується членами закритого суспільства його «природністю». Однак із 

розвитком міжнародних відносин і, разом з тим, – розуміння, що суспільні 

закони не абсолютні, а також у міру усвідомлення істотної різниці між 

законами природи й соціальними законами, відбувається поступова 

трансформація «закритих» суспільств у «відкриті». У відкритому суспільстві, в 



якому припустима соціальна конкуренція, індивід спирається на своє розуміння 

правильності вчинків. Втім повернемося до проблем інтелектуальної власності. 

В умовах нового (інформаційного) витку глобалізації світової економіки 

тепер і сама ринкова економіка потребує корекції. Пропаганда ринкових 

принципів у сфері інтелектуальної власності, мабуть, зайшла занадто далеко і 

сама набуває рис певного економічного тоталітаризму (тільки не в інтересах 

суспільства або держави, а в інтересах приватних суб'єктів «копірайту» – і 

далеко не завжди цими суб’єктами є самі автори). Хоча «ринкові 

фундаменталісти» й вірять у те, що найкращим засобом досягнення загального 

блага є нічим не обмежене прагнення до особистого блага і невтручання влади, 

все ж вимога про дотримання розумного балансу інтересів не втрачає своєї 

актуальності. Якщо у «золотий вік» капіталізму доктрина Ф. Хайєка про 

невтручання держави в економіку та нічим не обмежене переслідування 

своєкорисливих інтересів, мала повні права на існування, то зараз, в умовах 

глобалізації й постмодерного зсуву, вона бачиться такою, що страждає 

надмірним індивідуалізмом, а тому має бути скоригована визнанням суспільних 

інтересів. 

На підтвердження цієї думки, але пристосовно до інституту 

інтелектуальної власності, В. Базилевич та В. Ільїн у своїй монографії 

відзначають, що володіння інтелектуальною власністю забезпечує активну 

участь у житті суспільства. Розширення інтелектуальних можливостей означає 

одночасно підвищення відповідальності за долю країни і людства в цілому. 

Право, вибір і можливості особистості не підлягають будь-якому обмеженню. 

Розуміння своєї свободи – за умови володіння власністю – ставить перед 

необхідністю залучати соціально відповідальні форми розвитку ринкових 

відносин. Суспільний добробут й добробут особистості – взаємопов'язані 

поняття, тому процес розвитку людського потенціалу вимагає наявності 

почуття єдності та механізму справедливого розподілу благ [4, с. 385]. 

Іншими словами, мова йде про необхідність лібералізації у сфері 

законодавства про інтелектуальну власність, окремі норми якого вступають у 



протиріччя із базовим принципом відкритого суспільства – соціальною 

конкуренцією. Що стосується самої конкуренції – це, звичайно, не ідеальний 

стан суспільства, а лише вироблений соціальною комунікативністю механізм 

для засвоєння розосередженої інформації. Збереження ринкових механізмів 

саме по собі аж ніяк не є предметом найвищого інтересу. Учасники ринку 

конкурують не тому, що прагнуть зберегти сам дух конкуренції, а виключно 

щоб домогтися домінування. Якби це було у їхніх силах, вони б напевне 

залюбки покінчили із усякою конкуренцією. Однак у сфері інтелектуальної 

власності взагалі зовсім інше ставлення до монополій і до конкуренції. Сама 

природа відносин інтелектуальної власності побудована на охороні та захисті 

монопольного володіння інформацією (або правами на її використання в різних 

формах) протягом законодавчо встановленого періоду часу. Таким чином, це – 

єдина приватна монополія у світі, яка, на відміну від усіх інших, законом не 

переслідується, а оберігається. Парадокс полягає ось у чому: 1) відкрите 

суспільство немислиме без конкуренції; 2) інтелектуальна власність є законною 

монополією на інформацію, знання й інші об'єкти творчого характеру, і 

відповідно, стосовно неї говорити про конкуренцію не доводиться; 

3) повноцінний розвиток інтелектуальної власності, тим не менш, є можливим 

виключно у відкритих суспільствах. Не враховуючи зазначеного парадоксу, 

розвиток інституту інтелектуальної власності виглядає досить обґрунтованим 

та в цілому органічним саме у рамках відкритого суспільства. Про це свідчить і 

властивість комерціалізації інтелектуально-правових відносин. 

Визначаючи відкрите суспільство, Д. Сорос називає його «суспільством, 

відкритим для покращень». Ф. Хайєк звертає увагу, що у такому суспільстві 

завжди існує багатоманітний та різнорівневий обмін. На його думку, 

ефективний обмін та використання ресурсів можуть здійснюватися тільки через 

ціновий механізм на свободних ринках. У статті «The Use of Knowledge in 

Society» Ф. Хайєк стверджує, що «ціновий механізм служить для того, щоб 

розділити й синхронізувати загальне і особисте знання, дозволяючи членам 

суспільства досягти різноманітних та складних результатів через принцип 



безпосередньої самоорганізації» [5, с. 519]. Приватний комерційний інтерес, 

який повноцінно реалізується у рамках відкритого суспільства, є 

найважливішим стимулом у розвитку інституту інтелектуальної власності. 

Соціально-філософський і порівняльно-історичний аналіз т.зв. «відкритих» 

й «закритих» суспільств, зокрема, тих передумов, котрі продукують різні типи 

суспільств для розвитку й функціонування інституту інтелектуальної власності, 

дозволяє зробити ряд висновків щодо специфіки розвитку досліджуваного 

соціального інституту в різних соціокультурних умовах. 

По-перше, видається, що в «закритих» суспільствах (табуйованих, 

общинно-релігійних, колективістських, тоталітарних – не вільних у різних 

відношеннях) інтелектуальна власність, як різновид приватної, індивідуальної 

власності, втрачає будь-який сенс. На передній план висуваються категорії 

«історична необхідність», «державний інтерес», «загальносуспільне надбання», 

«державна власність» тощо. 

По-друге, стає очевидним, що повноцінний розвиток інституту 

інтелектуальної власності можливий лише у відкритому суспільстві, де 

заохочуються ідеологічне, економічне та інше різноманіття, де присутні 

конкуренція і соціальна мобільність, гарантуються індивідуальні права і 

свободи, непорушність власності. Сам же феномен інтелектуальної власності 

цілком правомірно розглядати у якості однієї з істотних цінностей відкритого 

суспільства. 
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