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Комп’ютерна програма  як  об’єкт авторського права

Комп’ютерна програма визначена в національному законодавстві у сфері авторського права і суміжних прав як набір інструкцій у вигляді слів, шифрів, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Це найбільш загальне визначення комп’ютерної програми.
М. В. Гордон в своїй роботі «Радянське авторське право» пише: «объектом правоотношения по авторскому праву является произведение автора в целом, а в этом произведении неотделимы как содержание, так и внешняя форма [42, с. 60]». На основі невіддільності форми і змісту М. В. Гордон встановив, що авторсько-правова охорона розповсюджується на єдність форми і змісту твору.
Аналогічно визначає об'єкт авторського права і В. Л. Мусіяка: «объектом авторского права является продукт творческой деятельности автора, выраженный в известной конкретной форме». І далі вказує: «Сама же форма всегда содержательна: именно содержание, как совокупность всех элементов явления, выражает конкретное проявление сущности его [100, с. 15]». 
Відносно комп'ютерних програм це інтерпретується таким чином: основоположні їх елементи, тобто математичні принципи і правила, виражені в алгоритмах, як такі не охороняються. Проте самі алгоритми, взаємозв'язані з індивідуальною програмою, охороняються разом з нею. Використання алгоритмів не забороняється, оскільки якщо незалежно розроблена програма просто заснована на одному і тому ж алгоритмі, вона по своїй сутності ніколи не буде ідентична програмі, що використовує цей же алгоритм, але створеній іншим автором.
Таким чином, об'єм охорони комп'ютерної програми авторським правом визначається її формою. Авторсько-правова охорона розповсюджується на елементи комп'ютерної програми, що відносяться до форми (юридично значущі елементи), і не розповсюджується на елементи, що відносяться до змісту (юридично байдужі елементи).
На кваліфікацію комп'ютерної програми як об'єкта авторського права не впливає та обставина, що програма не сприймається безпосередньо органами почуттів, а стає об'єктом людського сприйняття тільки за допомогою машини. Важливо лише, щоб мало місце відчуження продукту творчої діяльності від особистості творця.
Комп'ютерні програми прирівняні до літературних творів і повинні відповідати вимогам, пропонованим до останніх, тобто об'єктивній формі вираження і творчому характеру створення (оригінальність). Комп'ютерна програма підлягає охороні, якщо вона є оригінальною в тому розумінні, що є результатом власної інтелектуальної діяльності її автора. Під комп'ютерною програмою як охороноздатним об'єктом авторського права слід розуміти структуру послідовності виконання операцій, її логічну організацію, деталізовану в ступені достатньому для визначення набору команд, й аудіовізуальні відображення, породжувані програмою [4, с. 4].
Комп'ютерній програмі як об'єктові правовідносин об'єктивно властиві наступні властивості: подільність, можливість бути складовою, при введенні її в цивільний оборот вона здатна приносити доходи, а при її експлуатації може бути отримана продукція, швидкість копіювання й ідентичність копій. Ім'я автора (або псевдонім) може бути відбите у вихідному коді комп'ютерної програми, аудіовізуальних зображеннях, що нею породжуються, супровідній документації і на упакуванні носіїв з екземпляром програми. При цьому ім'я може бути зазначене як звичайним образом, так і з використанням знака охорони авторського права (латинської букви «С» в колі – ©). Дозвіл автора або іншої особи, якій належить авторське право, не потрібно на внесення змін у комп'ютерну програму у випадках адаптації і виправлення явних помилок, якщо інше не зазначено в договорі.
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