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ПЕРЕДМОВА 

Формування глобального інформаційного простору, стрімкий розвиток 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційність, що стала 

ключовою характеристикою соціально-економічних, наукових, технічних, 

виробничих, культурних, освітніх процесів, істотно підвищили значущість і статус 

інтелектуальної власності у всіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства. 

Наразі йдеться про твори літератури і мистецтва, фонограми й відеограми, наукові 

відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, бази 

даних, комп'ютерні програми тощо, які мають назву «об'єкти права інтелектуальної 

власності», або «інтелектуальна власність». Науково-технічний прогрес зумовив 

появу нових об’єктів права інтелектуальної власності – творів мультимедіа, в яких 

поєднані  різні способи передавання інформації (у т. ч. в інтерактивній формі), що 

робить одночасно доступними для сприйняття людиною усні й письмові тексти, 

графіку, мультиплікацію, музику, фотографічні зображення, відеоінформацію, інші 

зорові образи й звукові ефекти. 

Створена за результатами творчої й інтелектуальної діяльності 

інтелектуальна власність відіграє важливу роль у розвитку світової економіки 

ХХІ ст. – економіки, заснованої на знаннях, а також належить до стратегічних 

ресурсів держави, що визначають її національну безпеку, економічний, науково-

технічний, культурний потенціал, конкурентоспроможність у глобальному світі. 

Саме на основі використання здобутків у сфері інтелектуальної власності 

відбуваються глибинні трансформації, пов'язані з упровадженням новітніх 

багатофункціональних інформаційно-комунікаційних технологій, і, зокрема, 

цифрових технологій, формування самостійного глобального цифрового ринку, 

який за масштабами зростання перевищує нині позитивну динаміку багатьох 

традиційних товарних ринків. Тому на міжнародному, регіональному і державному 

рівнях приділяється велика увага розвитку й удосконаленню системи правових 
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норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення, використання, 

охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності. 

Актуалізація наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. проблем правового 

регулювання інтелектуальної власності певною мірою зумовлена реаліями 

сучасного етапу наукового і технологічного прогресу інформаційного суспільства, 

що стимулює потужний розвиток цифрових технологій, безпрецедентні обсяги 

концентрації цифрової інформації у всіх сферах життєдіяльності людства та 

невпинне збільшення її питомої ваги у загальному потоці інформації, яка надходить 

усіма існуючими комунікаційними каналами. Масштаби накопичення цифрової 

інформації у світі відбувається не тільки за рахунок нової інформації, що у 

більшості випадків вже має електронну форму, а й шляхом переведення у цифровий 

формат традиційних джерел інформації (архівних документів, бібліотечних і 

музейних зібрань, періодичних видань)1.  

Оцифрування документальної спадщини в інформаційному мережевому 

суспільстві – один із ключових трендів. Розпочате на рубежі 1980–1990-х років як 

складова процесів створення електронних каталогів найбільших архівів, музеїв і 

бібліотек, оцифрування спочатку призначалося для розроблення мультимедійних 

продуктів. Утім, поступово набуло статусу самостійного, самодостатнього і 

наукомісткого напряму в діяльності «інституцій пам’яті», орієнтованого не тільки 

на забезпечення всебічного доступу користувачів до багатоаспектної інформації 

документальних скарбів і фізичної збереженості оригіналів документів шляхом 

створення їх електронних копій, а й на виконання міжнародних і національних 

проектів, програм оцифрування культурної спадщини, у т. ч. архівної.  

                                                           
1 Gantz John, Reinsel David.  The Digital Universe Decade – Are You Ready?  May 2010, sponsored 
by EMC. http://www.emc.com/digital_universe. (date access 13 листопада 2018); 
Журавлева Е. Ю. Эпистемический статус цифровых данных в современных научных 
исследованиях //Вопросы философии. 2012. – № 2. – С. 1112–123.  
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В інформаційному суспільстві, де найвпливовішими чинниками є знання, 

інформація, інновації, особливої актуальності набуває формування стратегії 

переходу від пасивного нагромадження інформаційних ресурсів документальної 

спадщини до перетворення їх в цілісну і доступну для користування з урахуванням 

найперспективніших трендів інформаційних технологій ефективну «систему 

знань»2.  

Цифрові технології зумовили безпрецедентні умови удоступнення до 

надбань документальної спадщини і водночас загострили низку проблемних 

питань системного характеру, а саме: наявність кіберзагроз, посягання на авторські 

права, на безпеку інформації конфіденційного чи приватного характеру; економічні 

й технологічні аспекти зберігання та інтеграції її інформаційних ресурсів; 

протиріччя між динамікою накопичення інформації цифрового походження і 

темпами старіння технічних параметрів обладнання й програмного забезпечення; 

відсутність справедливої рівноваги між законними правами авторів і 

правовласників документів, на які поширюється право інтелектуальної власності, 

та зацікавленістю суспільства мати вільний доступ до їх інформації3.  

Варто підкреслити, що право інтелектуальної власності розуміється в 

інформаційному мережевому суспільстві не тільки у площині захисту прав творців 

                                                           
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М.: Наука, 1999. – 221 с.; 
Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного 
суспільства: висновки для України Аналітична доповідь /Національний інститут стратегічних 
досліджень:– Київ, 2010. – 76 с.; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура /М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 167, 252–354; Назарчук А. В. Сетевое 
общество и его философское осмысление //Вопросы философии. / А. В. Назарчук. – 2008. – 
№ 7 – С. 61–75; Семенченко А. І. Електронне урядування: концептуальні та методологічні 
засади // Електронне урядування: Міжнародний науковий фаховий журнал. – E-Governance/ 
www.egov.in.ua; Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер / пер. с англ. 
М. . Арапова, Н. В. Малыхиной; под ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 
3 Марьина Е. Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития //Молодий 
вчений. – 2016. – № 9 (36). – С. 335–339; Шаповалова Г. М. Концепция цифрового культурного 
наследия и его генезис: теоретико-правовой аналіз // Территория новых возможностей. Вестник  
ВГУЭС. –2017. – №  4. – С. 159–168. 
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інтелектуальних і культурних цінностей, а у набагато ширшому контексті – як 

сфера права, яка регулює доступ населення до інформації, знань, надбань 

культурної спадщини, у т. ч. до архівної спадщини. Особливої гостроти набули 

питання реалізації принципів рівності та соціальної справедливості у відносинах, 

пов’язаних із використанням творів у цифровій мережі. Також не можна оминути 

увагою той факт, що цифрові й оцифровані документи стали новим об’єктом 

процесів, технологій в архівах і відповідно окреслили широкий діапазон правових 

(у першу чергу нормативне регулювання оцифрування документів), управлінських, 

економічних, технологічних, теоретичних, методичних, кадрових проблем щодо 

забезпечення їх збереженості, доступу й організації користування.  

Отже, реалії цифрового простору знайшли відображення в усіх сферах 

життєдіяльності соціуму, актуалізуючи не лише світоглядні, соціокультурні, 

технічні та комунікаційні аспекти інформаційного мережевого суспільства, а й 

широкий діапазон складних правових проблем, спричинених самим фактом 

формування цього простору, і відповідно – нову парадигму права. Нині у 

розвинутих країнах ці проблемні питання вирішуються у площині пошуку нових 

підходів до взаємодії права і технологій, їх взаємопроникнення і впливу.  

Сучасний розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні 

характеризується позитивними тенденціями. Її охорону визначено одним із 

пріоритетів української влади. Розуміння українським парламентом і урядом 

цінності інтелектуальної власності та значущості розвитку національної системи 

інтелектуальної власності як частини міжнародної системи в її глобальному вимірі 

є надзвичайно важливим чинником для розбудови України як незалежної, правової 

держави. Зараз Україна перебуває на шляху комплексного реформування 

національного законодавства, зумовленого у першу чергу, зобов’язаннями, 

взятими на себе після підписання та ратифікації Угоди про асоціацію з 
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Європейським Союзом (ЄС, далі – Угода)4. Цілком очевидно, що впровадження 

європейської моделі суспільного розвитку охоплює весь спектр присутності 

України в європейській підсистемі міжнародних відносин, включаючи соціально-

економічну інтеграцію, фінансово-бізнесову кооперацію, формування спільного 

простору безпеки, налагодження різноманітної співпраці у цифровій сфері, 

гуманітарну, наукову та культурну взаємодію. Необхідною умовою цього процесу 

є імплементація профільних документів і проектів ЄС в українське національне 

законодавство. Таким чином, Угода має розглядатися як ключовий нормативно-

правовий акт і для сфери інтелектуальної власності, що виконує інтегративну 

функцію у частині закладення сукупності нормативно-правових приписів стосовно 

об’єктів права інтелектуальної власності, базових характеристик – правової 

охорони, розпорядження й захисту.  

Українське законодавство у сфері інтелектуальної власності є комплексною 

галуззю законодавства оскільки міститься в актах різних галузей права – 

цивільному, господарському, кримінальному адміністративному, митному тощо, і 

являє собою цілісну систему правових норм, які регулюють суспільні відносини у 

сфері правової охорони та захисту прав і законних інтересів на об’єкти 

інтелектуальної власності. І все ж, з огляду на зазначені вище проблеми, вітчизняне 

законодавство нині потребує подальшого удосконалення, окреслення пріоритетних 

напрямів розвитку, адаптації до законодавства ЄС, і ці питання є також важливими 

з точки зору правового забезпечення інноваційного розвитку архівної справи 

України. 

                                                           
4 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21 березня 
2014 р. та 27 червня 2014 р. у м. Брюсселі (ратифікована Законом України № 1678-VII від 
16 вересня 2014 р. із заявою). zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 
6 листопада 2018 р.); Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII / Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст. 2021. 
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Отже, підготовка науково-методичного посібника з права інтелектуальної 

власності для архівістів (далі – Посібник) є актуальною роботою, дотичною до 

потреб української архівістики, а також має тісний зв'язок із основними напрямами 

науково-теоретичних і прикладних досліджень, які розробляє УНДІАСД.  

У сучасному архівознавстві сформувалася певна ієрархія взаємопов’язаних 

понять: архівна справа – архівознавство – теорія і практика архівної справи, що 

визначила алгоритм дослідження тематики бази науково-дослідної роботи (далі – 

НДР). Опрацювання історіографії, джерельної бази НДР, проведення консультацій 

із провідними фахівцями архівних установ слугувало підґрунтям для розроблення 

оптимальної структури Посібника, що базується на таких ключових чинниках:  

– законодавстві України у сфері інтелектуальної власності;  

– нормативному регулюванні й практичному досвіді вирішення проблем 

оцифрування архівних документів, на які поширюється право інтелектуальної 

власності (за документами ЮНЕСКО і Євросоюзу); 

– концепції НАФ у значенні сукупної архівної спадщини України;  

– взаємодії архівної науки та архівної практики;  

– методологічному інструментарії архівознавства та інших наук 

гуманітарного комплексу;  

– встановлених нормами законодавства України базових принципах, 

методах, порядку, вимогах щодо виконання НДР. 

Структурно Посібник включає перелік умовних скорочень, передмову, 

чотири розділи, післямову, глосарій застосованих термінів, список джерел та 

літератури, додатки. Зберігаючи наступність нормативних документів, і, 

відповідно до вимог законодавства України, у розділах посібника розглянуто:  

– загальні положення про інтелектуальну власність (поняття, зміст, структура 

інтелектуальної власності, її соціально-економічне і культурне значення; поняття, 

зміст, види, суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності; юридична 
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відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності; створення системи 

охорони об’єктів інтелектуальної власності та вирішення питань доступу до них в 

умовах застосування цифрових технологій (за матеріалами зарубіжного досвіду);  

– авторське право і суміжні права (поняття авторського права і суміжних 

прав; нормативно-правова база регулювання; виникнення і здійснення авторського 

права; об’єкти (твори в галузі науки, літератури і мистецтва) та суб’єкти 

авторського права, зміст та умови дії авторського права; строк дії авторського 

права, договори про розпорядження майновими авторськими правами; об’єкти і 

суб’єкти суміжних прав; зміст суміжних прав, строк дії суміжних прав; управління 

майновими авторськими та суміжними правами; дії, що становлять порушення 

авторського права і суміжних прав, способи їх правового захисту;  

– об’єкти промислової власності, засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг як об’єкт права інтелектуальної власності, 

інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності та їх правовий захист;  

– методика приймання, організації доступу та користування документами НАФ, на 

які поширюється право інтелектуальної власності, (віднесення (критерії) архівних 

документів до об’єктів авторських і суміжних прав; визначення авторів документів 

і правоволодільців виключних прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, 

проблеми «сирітських документів»; віднесення (критерії) архівних документів до 

об’єктів промислової власності, засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту товарів і послуг, інших (нетрадиційних) об’єктів інтелектуальної 

власності; особливості приймання документів до архіву, на які поширюється право 

інтелектуальної власності, характеристика договорів між юридичною/фізичною 

особою – правоволодільцем документів і архівом щодо можливостей їх приймання; 

порядок удоступнення і організація користування документами – об’єктами права 

інтелектуальної власності з використанням цифрових технологій (копіювання 

документів для створення фонду користування і виготовлення цифрових копій 
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документів для користувачів, підготовка публікацій документів і надання 

громадянам та організаціям можливостей доступу до документів НАФ у режимі он-

лайн, організація виставкової діяльності та експонування покажчиків, оглядів 

документів через Інтернет; оприлюднення документів у ЗМІ та під час проведення 

інформаційних заходів (конференцій, круглих столів, лекцій, екскурсій тощо). 

Терміни у тексті посібника застосовано у значеннях відповідно до чинного 

законодавства України, сформульованих у національних і галузевих стандартах, 

сучасних термінологічних енциклопедіях і словниках, а їх дефініції та коментарі до 

них містять відповідні розділи і глави.  

Авторський колектив дякує співробітникам Укрдержархіву, архівних 

установ України за висловлені зауваження та рекомендації під час роботи над 

посібником.  

Окрема подяка провідному юрисконсульту Центрального державного архіву-

музею литератури і мистецтва України Кириченко Віті Іванівні за її професійні 

поради, ідеї та пропозиції. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА 

                          ТА ЕМПІРИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія з питань права інтелектуальної власності 

Історіографія з питань права інтелектуальної власності охопила широкий 

спектр наукових публікацій (монографії, наукові збірники, статті у періодичних 

виданнях, дисертації, автореферати дисертацій, довідкові видання тощо). 

Теоретичне підґрунтя НДР становлять наукові праці вітчизняних авторів: 

Г. О. Андрощук, В. Д. Базилевича, С. О. Бутнік-Сіверського, С. В. Бондаренко, 

Л. К. Буркацького, І. І. Дахна, Р. О. Денисової, О. В. Дзери, В. С. Дроб’язка, 

О.В. Кадєтової, Ю. О. Капіци, С. М. Клейменової, О. П. Орлюк, О. А. Підопригори, 

О. О. Підопригори, В. О. Потєхіної, О. Д. Святоцького, Я. М. Шевченко, 

А. С. Штефан, О. О. Штефан, Т. В. Ярошевської, зарубіжних учених-юристів: 

Р. Давида, Сурия Пракаш Синха та ін.  

Як свідчить аналіз публікацій, основними напрямами дослідження у сфері 

права інтелектуальної власності є:  

– поняття, зміст, структура інтелектуальної власності, історія правового 

регулювання відносин інтелектуальної власності; 

– зміст, принципи та основні способи комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності, структура та інституційна інфраструктура ринку 

інтелектуальної власності; 

– актуальні проблеми та тенденції розвитку інтелектуальної власності в 

сучасному світі; 

– базові принципи, доктринальні засади, окремі поняття, терміни, 

визначення, дефініції, юридичні категорії, інститути, об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності як комплексної галузі права, його система та місце в 

системі права України; 
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– чинне законодавства України і міжнародно-правові акти з урахуванням 

основних теоретико-методологічних підходів щодо вивчення інституту права 

інтелектуальної власності, вироблених вітчизняною й зарубіжною правовою 

наукою;  

– державна система охорони та захисту інтелектуальної власності України; 

– правове регулювання у сфері інтелектуальної власності питань охорони 

авторського права і суміжних прав, об’єктів промислової власності (патенти на 

винаходи, корисна модель, промисловий зразок), засобів індивідуалізації товарів і 

послуг (комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка, географічне 

зазначення), нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (наукове відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції, топографії інтегральних мікросхем, селекційні 

досягнення (сорт рослин, породи тварин), комерційна таємниця);  

– специфіка правового регулювання особистих немайнових і майнових 

відносин, пов’язаних зі створенням і використанням результатів інтелектуальної 

діяльності;  

– договори у сфері інтелектуальної власності; 

– міжнародна система інтелектуальної власності. 

Доведено необхідність узгодження відповідних норм законів України, 

внесення відповідних змін і доповнень до спеціальних законів щодо захисту 

інтелектуальної власності, імплементації нормативно-правових документів ЄС у 

національне законодавство5.  

                                                           
5 Авраменко О. Б. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності: сорти рослин 
/О. Б. Авраменко, О. В. Іващенко; МОНМС України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 
2011. 139 c.; Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна 
власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, доц. 
Нестерцової-Собакарь О. В. Дніпро, 2017. 140 с.; Архипова М. І. Цивільно-правова охорона 
географічних зазначень в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 21 с.; 
Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в 
контексті європейської інтеграції: матеріали Міжнар. конф., 30 черв. – 1 лип. 2010 р. Київ, 2010. 
421 c.; Базилевич В. Д.  Інтелектуальна власність: підручник. Київ, 2006. 431 с.; 
Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права. Київ, 2008. 288 с.; Борисова Д. В. Авторські 
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договори: конспект лекцій /Д. В. Борисова. Київ, 2005. 76 c.; Бутнік-Сіверський  О.  Економіка 
інтелектуальної власності: Конспект лекцій для студентів. Київ, 2003. 145 с.; 
Булат Є. А. Наукове відкриття – об’єкт цивільних правовідносин /Є. А.  Булат; НАН України, Ін-
т держави і права ім. В.М. Корецького, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 
2013. 122 c.; Вірченко В. В. Генезис та єволюція державного регулювання економічних відносин 
галузі авторського права // Теоретичні та прикладні питання економіки. 2013. № 28. Т. 1. С. 77–
85; Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу /Вид. друге, доп. Київ,2006. 300 с.; 
Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 
/І. І. Дахно. Київ, 2002. 200 c.; Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации. Сб. статей /Иссл. центр частн. права. Москва 2005. 416 с.; Дроб’язко В. С. Право 
інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ, 2004. 512 с.; Еннан Р. Є. Правове регулювання 
відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Одеса, 2010. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C OM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_F
ILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ereves.zip (Дата звернення 
4. 12 2019);Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері 
інтелектуальної власності / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, А. М. Горнісевич, Т. Ю. Федорова; за 
заг. ред. О. П. Орлюк. Київ, 2010. 262 с.; Захист прав інтелектуальної власності: досвід 
Сполучених Штатів Америки: зб. док., матеріалів, ст. / за заг. ред. О.  Д. Святоцького. Київ,  2003. 
368 c.; Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: наук.-практ. вид.: у 4-х  т. 
/ за заг. ред. О.  Д. Святоцького. Т. 1: Право інтелектуальної власності /С. О. Довгий, 
В. С. Дробязко, В.  О. Жаров та ін. ; за ред. В. М. Литвина, С.  О. Довгого. Київ, 1999. 500  с.; 
Інтелектуальна власність: Словник- довідник /За заг.ред. О. Д. Святоцького. У 2-х т.: 
Т. 1 Авторське право і суміжні права / За ред. О Д. Святоцького, В. С. Дроб’язка. Уклад: 
В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. Київ, 2000. 356 с.; Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на 
комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /С. І. Іщук ; НДІ 
приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. Київ, 2009. 20 с.; 
Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, 
С. К. Ступак, О. В. Жувака. Київ, 2012. 696 с.; Кадєтова О. В. Вплив європейського 
законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в 
Україні //Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 6. С. 54–61; Коссак В. М. Право 
інтелектуальної власності: підруч. для студентів ВНЗ /В. М. Коссак, І. Є. Якубовський; Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка. Київ, 2007. 206 c.; Котляр А. О. Виключні права на твори науки, 
літератури та мистецтва як об’єкти цивільно-правової охорони (вітчизняний та міжнародний 
аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. /Котляр А. О. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. Харків, 2014. 19 с.; Кубах А. І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. 
Харків, 2008. 149 с.; Матвійчук В. К. Інтелектуальна власність як джерело інноваційного 
розвитку національного господарства /В. К. Матвійчук, Ю. О. Чугаєнко, О. І. Савенков; НАУ. 
Київ, 2013.463 c.; Основи інтелектуальної власності: навч. посібник /О. П. Орлюк (кер. авт. кол.), 
А. О. Кодинець, Ю. В. Носік та ін.; за ред. О. П. Орлюк. Київ, 2016. 382 с.; Пічкурова З. В. 
Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин : автореф. дис... канд. 
екон. наук : 08.00.02 /Пічкурова З. В.; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 
2011. 19 c.; Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: навч. пос. Київ, 2008. 414 с.; 
Світличний О.  П. Право інтелектуальної власності: підручник. 2 вид,, змін. і доп. Київ, 2016. 
355 с.; Право інтелектуальної власності: Академічний курс /кол. авторів; за ред. О. П. Орлюк, 
О. Д. Святоцького. Київ, 2007. 696 с.; Право інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник 
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На особливу увагу заслуговують праці, в яких право інтелектуальної 

власності аналізується у контексті розвитку і становлення інформаційного 

суспільства, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема: 

поява нових видів об’єктів авторських прав (комп’ютерні програми, бази даних, 

мультимедійні твори, мережеві твори тощо, їх характерні ознаки – цифрова форма, 

віртуальність, інтерактивність)6.  

Формування і розвиток системи охорони інтелектуальної власності нині 

являє собою розгалужений інтелектуальний простір, де зустрічаються й 

взаємодіють різні галузі наукових знань, синтезуються напрацювання 

правознавців, філософів, культурологів, істориків, управлінців, мистецтвознавців, 

музеєзнавців, документознавців, архівознавців та інших фахівців.  

Завершуючи аналіз історіографії тематики НДР зазначимо, що в 

українському архівознавстві проблемні питання дотримання права інтелектуальної 

власності в роботі архівних установ комплексного наукового дослідження не 

отримали. 

                                                           

/ О. А. Підопригора, О. Б.Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко та ін.; за ред. О. А. Підопригори, 
О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ, 2004. 672 с.; Право інтелектуальної 
власності Європейського Союзу та законодавство України /За ред. Ю. М. Ульяни; кол. авторів: 
Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. Київ, 2006. 1104 с.; Право Європейського 
Союзу: підручник /В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. Київ, 2002. 460 с.; 
Рене Давид. Основные правовые системы современности /Пер. с фр. В. А. Туманова. Москва, 
1988. 400 с.; Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс /Пер. с англ. 
Москва, 1996. 304 с.; Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економічно-правові аспекти. 
навч. посіб. /Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. Київ, 2014. 276 с.; 
Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю. Київ, 2009. 312 с.; 
Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та 
захисту: монографія. Київ, 2017. 150 с.; Lewinski von S. International copyright law and 
policy.Oxford, 2008.618 р.; Tritton G. Intellectual Property in Europe. London, 2002. 1275 p.  
6 Антонов В. М.  Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В. М.  Антонов. 2–е 
вид., стер. Київ, 2006. 520 c.; Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної 
власності в інформаційній мережі системи Інтернет /П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т економіки і 
права, ВНЗ “Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». Полтава, 2015. 123 c.; 
Петренко С. А. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: теорія і 
практика /С. А. Петренко ; НАПН України, Н.-д. ін-т інтелект. власності. Київ, 2011. 171 c.; 
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1.2. Джерельна база з питань права інтелектуальної власності  

Джерельна база з питань права інтелектуальної власності містить комплекс 

різноманітних за походженням, формою, тематикою документів:  

– нормативно-правові акти міжнародного права; 

– нормативно-правові акти законодавства України; 

– нормативно-правові акти законодавства України, що регулюють розвиток 

архівної справи України; 

– нормативні документи зі стандартизації: міжнародні, національні та 

галузеві стандарти.  

                          

1.2.1. Нормативно-правові акти міжнародного права 

Документи ООН: «Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй» 

(2000); Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті» (2003). 

Документи ЮНЕСКО: «Загальна декларація ЮНЕСКО про культурну 

різноманітність» (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2000); 

«Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» 

(Гаазька конвенція 1954 р., Convention for the protection of cultural property in the 

event of armed conflict), «Рекомендація про заходи, спрямовані на заборону і 

запобігання незаконному вивезенню, ввезенню та передачі права власності на 

культурні цінності» (1964 , Recommendation on the means of prohibiting and 

preventing the illicit export, import and transfer of ownership of cultural property), 

«Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності» (1970, 

Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and 

transfer of ownership of cultural property), «Конвенція про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини (1972, Convention concerning the protection of the 
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World Cultural and Natural Heritage), «Рекомендація про охорону рухомих 

культурних цінностей» (1978, Recommendation for the protection of movable cultural 

property), «Рекомендація про охорону і збереження рухомих зображень» (1980, 
Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images), «Хартія про 

збереження цифрової спадщини (2003, Charter on the Preservation of Digital 

Heritage); Ванкуверська декларація «Пам’ять світу в цифрову епоху: оцифрування 

і збереження» (2012, Memory of the World in the Digital Age: Digitization and 

Preservation), «Рекомендація про забезпечення та доступу до документальної 

спадщини, у тому числі в цифровій формі» (2015, Recommendation concerning the 

Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form); 

Програма «Пам’ять світу» (Memory of the World Programme, 1992); Програма 

ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (2000); Туніська програма для інформаційного 

суспільства (2003). 

Нормативно-правові документи у сфері інтелектуальної власності, які є 

частиною законодавства України, оскільки щодо них дотримано відповідні 

ратифікаційні процедури 

Договори у сфері інтелектуальної власності загального характеру: 

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, 1967);  

Угода про торгівельні аспекти інтелектуальної власності (Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 

Goods, TRIPS, 1994).  

Міжнародні договори у сфері авторських прав і суміжних прав: 

договори, що стосуються авторських прав: 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Bern 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886 , переглянута у 1908, 

1928, 1948, 1967, 1971 рр., доповнена – у 1889, 1914, 1979 рр.);  
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Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція) (Universal 

Copyright Convention, 1952);  

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського 

права (WCT – WIPO Copyright Treaty, 1996); 

договори, що стосуються суміжних прав: 

Міжнародна конвенція про охорону виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення (Римська конвенція, International Convention for the Protection 

of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Rome 

Convention, 1961);  

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їхніх фонограм (Convention for the Protection of Producers of 

Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva 

Convention), 1971);  

Конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, та передаються 

супутниками (1974); 

Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування 

копірайтних роялті (Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of 

Copyright Royalties, with model bilateral agreement and additional Protocol, 1979);  

Договір про реєстрацію фільмів (Treaty on the International Registration of 

Audiovisual Works, Film Registration Treaty, 1989);  

Договір про виконання і фонограми (WIPO Performances and Phonograms 

Treaty, 1996); 

Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням (2012). 

Міжнародні договори, що стосуються охорони промислової власності: 

Паризька конвенція про охорону промислової власності (Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property, 1883, переглянута у 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 

1968 рр., змінена у 1979 р.);  
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договори, що стосуються охорони винаходів: 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури (Budapest Treaty on the International 

Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, 

1977); 

Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (Strasbourg 

Agreement Concerning the International Patent Classification, 1971, зі змінами у 

1979 р.);  

Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, 1970, 

доповнений у 1979 р, модифікований у 1984 і 2001 рр.); 

Договір про патентне право (Patent Law Treaty, 2000); 

договори, що стосуються промислових зразків:  

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків ((Madrid Agreement 

Concerning the International Registration of Marks;1891) і Протокол до неї (1989);  

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (Hague 

Agreement Concerning the International Deposit of Industry Design, 1925);  

Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових 

зразків (Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial 

Designs, 1968, змінена у 1979 р.). 

Міжнародні договори, що стосуються засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг:  

договори, що стосуються знаків для товарів і послуг (торговельних марок): 

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації 

знаків (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and 

Services for the Purposes of the Registration of Marks, 1957, переглянута у 1967 і 

1977 рр., змінена у 1979 р.);  
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Найробський договір про охорону олімпійського символу (Nairobі Treaty on 

the Protection of the Olympic Symbol, 1981); 

Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації образотворчих 

елементів знаків для товарів ((Vienna Agreement Establishing an International 

Classification of the Figurative Elements of Marks,1973, переглянута у 1985 р.);  

Договір про Закон щодо товарного знаку (Trademark Law Treaty, 1994);  

Сінгапурський договір про право товарних знаків прийнятий ((Singapore 

Treaty on the Law of Trademarks, 2006); 

договори, що стосуються зазначень походження: 

Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в 

оману, зазначень походження товарів (Madrid Agreement for the Repression of False 

or Deceptive Indications of Source of Goods, 1891); 

Лісабонська угода про охорону найменування місць походження та їхньої 

міжнародної реєстрації (Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of origin 

and their International Registration, 1959, переглянута у 1959 р, змінена у 1979 р.).  

Міжнародні договори, що стосуються нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності 

Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних 

мікросхем (Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, 

1989);  

Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин / Міжнародна 

конвенція про охорону селекційних досягнень (International Convention for the 

Protection of New Varieties of Plants, 1961);  

Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень (1961, 

переглянута у 1972, 1978, 1991 рр.);  

Договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів (Agreement on 

International Recorded Scientific Discoveries).  
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Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, які 

містять цивільно-правові норми, і виступають джерелом цивільного права, має 

надзвичайно важливе значення. Закріплені у міжнародних актах поняття об’єктів 

інтелектуальної власності, критерії охороноздатності, режими правової охорони 

(національний, міжнародний), принципи, цілі були перевірені часом, або змінені, 

враховуючи, що деякі з документів приймалися ще наприкінці ХІХ ст., в їх чинних 

нині редакціях. Саме на базових принципах і положеннях «Конвенції про 

заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності», «Паризької 

конвенції про охорону промислової власності», «Бернської конвенції про охорону 

літературних та художніх творів», «Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків», «Всесвітньої конвенції про авторське право», «Римської конвенції про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення» 

розвивалося й розбудовувалося національне законодавство більшості країн світу. 

Міжнародні договори можуть містити також умови про співробітництво у 

питаннях виявлення й усунення порушень інтелектуальних прав громадян країн-

учасниць, взаємного визнання охоронних документів, взаємодії організацій, які 

управляють майновими правами на колективній основі, співпраці у сфері 

оформлення інтелектуальних прав іноземців в уповноважених органах держави 

тощо.  

Як джерело міжнародного права міжнародні договори, до яких приєдналася 

Україна, мають пріоритет перед її цивільним законодавством. У випадку, коли 

міжнародний договір передбачає інші правила, ніж національне цивільне 

законодавство, застосуванню підлягають правила цього договору (ст. 9 

Конституції України, ч. 2 ст. 10 ЦК). Зміцнення міжнародного співробітництва, 

встановлення нових партнерських зв'язків є запорукою динамічного розвитку 

Національної системи інтелектуальної власності та підвищення її ефективності. 
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Документи Ради Європи: «Європейська культурна конвенція» (1954), 

«Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини» (1969), «Конвенція 

про охорону архітектурної спадщини Європи» (1985), «Європейська конвенція про 

правопорушення щодо культурних цінностей» (1985), «Європейська конвенція про 

охорону археологічної спадщини» (переглянута, 1992), «Європейська конвенція 

щодо питань закону про авторське право та суміжні права в межах 

транскордонного супутникового мовлення» (European Convention relating to 

questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier 

Broadcasting by Satellite, ETS № 153, 1994); «Європейська конвенція про правовий 

захист послуг, що базуються на, або що перебувають в умовному доступі» (ETS № 

178, 2001 ), «Конвенція про спільне кіновиробництво» (1992, Convention on 

Cinematographic Co-Production), «Європейська конвенція про захист 

аудіовізуальної спадщини» (2001, вступила в силу 2008 р., European Convention for 

the Protection of the Audiovisual Heritage), додаток до неї – «Протокол про захист 

телевізійної продукції» (2001, Protocol on the protection of television productions), 

«Європейська конвенція про захист культурної спадщини у формі аудіо-відео 

творів» (ETS № 183, 2001), «Рамкова конвенція Ради Європи про значення 

культурної спадщини для суспільства» (2005)».  

Документи Європейського Союзу: «План дій щодо переходу Європи до 

інформаційного суспільства» (1994); «Меморандум зі взаєморозуміння 

«Мультимедійний доступ до європейської культурної спадщини» (1995–1998); 

«Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства» (2000); Програма 

«еЕвропа – інформаційне суспільство для всіх» (м. Лісабон, Португалія, 2000, 

оновлена у 2010 р.) і плани дій щодо її реалізації – «eEurope 2002», «eEurope 2005», 

«eEurope 2010»; «Лундські принципи» (2001); план дій «eEurope 2020: Цифровий 

порядок денний для Європи» (Digital agenda for Europe, нині основний проектний 
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документ із розвитку інформаційної сфери ЄС), «Рамкова програма Горизонт 2020» 

(2014). 

1.2.2. Нормативно-правові акти законодавства України 

Нормативно-правовий акт – це офіційний акт-документ, ухвалений 

уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та порядку, який 

встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з метою регулювання 

суспільних відносин. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції – 

функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як 

спосіб існування та вираження норм права7.  

Нормативно-правовий акт є найпоширенішим і найефективнішим за своїм 

впливом джерелом права, що становить основу формування системи українського  

законодавства у сфері інтелектуальної власності.  

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяють на дві великі 

групи: закони та підзаконні акти.  

Закон – це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку 

законодавчим органом або на референдумі, володіє вищою юридичною силою та 

регулює найбільш важливі суспільні відносини. Закон має такі основні ознаки: 

приймається законодавчим органом – парламентом, уповноваженими 

громадськими організаціями або на референдумі; порядок його підготовки й 

видання визначаються конституцією країни та регламентом парламенту; володіє 

вищою юридичною силою, відповідно всі підзаконні акти повинні відповідати 

йому і ні в чому не суперечити; регулює найбільш важливі, ключові, суспільні 

відносини: основи суспільного і державного ладу, права, свободи і обов'язки 

громадян, форма держави, повноваження органів державної влади тощо. Зазвичай 

ознаки виокремлюють закон у системі інших правових актів, додаючи йому якість 

                                                           
7 Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-те вид. Київ, 2011. –С. 368. 
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верховенства. Змінити або скасувати закон вправі тільки той орган, який його 

прийняв, причому в чітко встановленому порядку.  

Згідно зі ст. 85 Конституції України закони приймає Верховна Рада України. 

Загальновідомо, що закони мають вищу юридичну силу порівняно з підзаконними 

нормативно-правовими актами, втім, це не означає, що останні є менш 

обов’язковими до виконання. Обов’язковість виконання законів і підзаконних 

нормативно-правових актів забезпечується можливістю застосування заходів 

державного примусу.  

Класифікацію законів у праві здійснюють за різними критеріями, зокрема:  

за їх юридичною силою: Конституція (Основний Закон) – основоположний 

установчий політико-правовий акт, що закріплює конституційний лад, права і 

свободи людини та громадянина, визначає форму правління і державного устрою, 

правовий статус органів державної; конституційні закони – вносять зміни і 

доповнення до конституції та приймаються з питань, що передбачені та органічно 

пов'язані з нею; конституційні закони – вносять зміни і доповнення до конституції 

та приймаються з питань, що передбачені та органічно пов'язані з нею; звичайні 

закони – акти поточного законодавства, присвячені регулюванню різних сторін 

соціально-економічного, політичного та духовного життя суспільства;  

за суб'єктами законотворчості: закони приймаються державними органами, 

які займаються правотворчістю на основі делегування їм правотворчих 

повноважень від представницьких органів; уповноваженими громадськими 

організаціями (муніципальними органами, профспілками тощо); народом України, 

прийняті на референдумі;  

за предметом правового регулювання: конституційні, адміністративні 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення), цивільні (Цивільний 

кодекс України), кримінальні (Кримінальний кодекс України);  
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за строком дії: постійні (Конституція України) і тимчасові, надзвичайні – їх 

дія обмежена у часі та залежить від існування відповідно зазначених у цьому законі 

надзвичайних обставин;  

за структурою: прості (Закон України «Про культуру»), кодифіковані 

(Цивільний кодекс України);  

за сферою дії: загальнодержавні, окремих адміністративно-територіальних 

одиниць.  

Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, мають низку 

специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної влади у 

визначеній формі з метою конкретизації та на виконання законів. За Конституцією 

України повноваження з прийняття підзаконних нормативно-правових актів 

закріплені за Президентом України (ст. 106), Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (ст. 127).  

Виділяють такі види підзаконних актів, розташованих за ієрархією:  

укази й розпорядження, які є результатом правотворчої діяльності 

Президента України підзаконного характеру, обов'язкові для виконання на всій 

території України, приймаються у межах президентських повноважень, 

передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому, не повинні 

суперечити Конституції України та законам України;   

постанови і розпорядження Уряду України, що можуть бути прийняті лише 

на підставі та на виконання законів України, указів Президента України;  

накази, інструкції, положення тощо міністерств, відомств, державних 

комітетів – підзаконні нормативно-правові акти відомчого характеру, зміст яких не 

повинен суперечити законам України та нормативно-правовим актам Президента і 

Уряду України;  
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накази – розпорядчі документи оперативного характеру, якими, як правило, 

затверджуються або скасовуються інші підзаконні нормативно-правові акти або 

продовжується строк їх дії;  

інструкції – встановлюють порядок застосування чинного законодавства або 

порядок здійснення будь-якої діяльності;  

положення, статути закріплюють правове становище, структуру, функції і 

компетенцію певної державної установи. Ці акти приймаються на основі і 

відповідно до законів України, указів і розпоряджень Президента України, 

постанов і розпоряджень Уряду України, регулюють суспільні відносини, що 

перебувають, як правило, у межах компетенції даної виконавчої структури. Однак 

є серед них і такі, котрі мають загальне значення, виходять за межі конкретного 

міністерства й відомства;  

– рішення і постанови органів місцевого самоврядування приймаються у 

межах компетенції і діють на території відповідних міст, районів, сіл, селищ, 

мікрорайонів тощо. Як правило, ці акти регулюють відносини у сфері громадського 

порядку, охорони здоров'я, торгівлі тощо у межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці;  

– локальні нормативно-правові акти – розпорядження керівників державних 

підприємств, установ, організацій (у вигляді наказів та інструкцій)8. 

Правовідносини у сфері інтелектуальної власності України регулюються 

окремими нормами цивільного, господарського, кримінального, митного, 

податкового кодексів України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного 

судочинства тощо, а також міжнародно-правовими документами, згоду на які 

надано Верховною Радою України.  

                                                           
8 Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. – К.: 
Юрінком Інтер, 2006.  www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/zmist.htm. (Дата звернення 
12.11.2019).  
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Структурно законодавство України у сфері інтелектуальної власності 

складається з таких видів нормативно-правових актів, викладених у певній 

послідовності за критерієм їх юридичної сили: 

– Закони України, Конституція України, кодекси; 

– укази Президента України; 

– спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності, які приймаються 

відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України;  

– постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють відносини у сфері 

інтелектуальної власності;  

– підзаконні нормативно-правові акти, видані іншими органами державної 

влади України;  

– локальні акти державних установ віднесених до сфери інтелектуальної 

діяльності; 

– міжнародні нормативно-правові документи у сфері інтелектуальної 

власності, які є частиною національного законодавства, оскільки згода на них 

надається Верховною Радою України. 

Конституція України становить основу законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та має найвищу юридичну силу.  

Цивільний кодекс України (далі – ЦК) – основний акт цивільного 

законодавства, а відтак – і законодавства у сфері інтелектуальної власності.  

Спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності, які приймаються 

відповідно до Конституції України, та мають відповідати ЦК. 

У сфері авторського права і суміжних прав:  

авторське право та суміжні права регулюються нормами закріпленими у 

главах 36 та 37 ЦК і законом України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 р. № 3792 – XII в редакції Закону № 2627 – ІІІ від 11.07.2001 р.; 
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істотні зміни щодо захисту авторських прав на твори, розміщені у мережі 

Інтернет, внесено після прийняття у 2017 р. закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» № 1977 – VІІІ від 23.03.2017 р.;  

У сфері права промислової власності:  

у сфері патентного права  

право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок регулюються главою 39 ЦК, спеціальні норми містять закони України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону № 1771 – ІІІ від 

01.06.2000 р. і «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688 

– ХІІ.  

у сфері комерційних зазначень:  

право інтелектуальної власності на комерційне найменування регулюється 

главою 43 ЦК, спеціального закону стосовно даного об’єкту немає, ведуться 

дискусії щодо доцільності його прийняття;  

право інтелектуальної власності на торговельну марку регулюється 

главою 44 ЦК і Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

від 15.12.1993 р. № 3689 – ХІІ (зі змінами);  

право інтелектуальної власності на географічне зазначення регулюється 

главою 45 ЦК і Законом України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» від 16.06.1999 р. № 752 – XIV.  

У сфері нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності:  

право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми  

регулюється главою 40 ЦК і Законом України «Про охорону прав на топографії 

інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 р. № 621/97 – ВР;  

право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 

регулюється главою 42 ЦК; на рівні спеціального законодавства діє закон України 

«Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р. у редакції Закону від 
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17.01.2002 р. № 2986 – ІІІ (зі змінами); відносно породи тварин як об’єкта права 

інтелектуальної власності визнаний з 2004 р. на рівні ЦК, однак й досі не отримав 

законодавчого закріплення на рівні спеціального закону; 

інші нетрадиційні об’єкти, згадувані у ЦК, а саме наукові відкриття 

(глава 38), раціоналізаторська пропозиція (глава 41), комерційна таємниця 

(глава 46) не мають відповідних спеціальних законів.  

Акти спеціального національного законодавства також представлені 

Законами України: «Про видавничу діяльність» (1997, зі змінами), «Про 

кінематографію» (1998), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996, зі 

змінами), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995, зі змінами), «Про 

професійних творчих працівників і творчі союзи» (1997, зі змінами), «Про 

рекламу» (1996, зі змінами). 

Враховуючи, що договір вважається основним регулятором цивільних 

відносин, окреме місце належить законодавчим актам, присвяченим питанням саме 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Специфікою даної 

сфери є те, що ЦК, спираючись на загальні засади договірного регулювання 

цивільних відносин, містить окрему главу 75, присвячену розпорядженню 

майновими права інтелектуальної власності. У ній окреслено особливості 

укладання тих чи інших договорів. Певну специфіку щодо укладання договорів 

визначено також у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій». Вимоги, за цим законом, як зазначають науковці, є 

спірними з позицій цивільно-правового регулювання і потребують приведення у 

відповідність з актами вищої юридичної сили – ЦК. 

Постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють відносини у сфері 

інтелектуальної власності (визначення правового статусу суб’єктів 

правовідносин у сфері інтелектуальної власності, питань виплати авторської 

винагороди, процедур набуття правової охорони об’єктами інтелектуальної 
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власності (правил подання заявок, правил розгляду заявок): «Про розміри 

відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури 

та мистецтва» (1992), «Про затвердження Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених)» (1997, зі змінами), «Про 

державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на 

твір» (2001), «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди 

(роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою 

фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» (2003), «Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів 

авторського права і суміжних прав» (2003). 

 

1.2.3. Нормативно-правові документи, що регулюють розвиток архівної 

справи України  

Закони України: «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» (1999, зі змінами), «Про доступ до публічної інформації» (2011, зі 

змінами), «Про електронні документи та електронний документообіг» (2003, зі 

змінами), «Про інформацію» (1992, зі змінами), «Про культуру» (2010, зі змінами), 

«Про музеї та музейну справу» (1995, зі змінами), «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» (1993, зі змінами), «Про обов’язковий примірник 

документів» (1999, зі змінами), «Про охорону культурної спадщини» (2000, зі 

змінами), «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (2000, зі змінами), «Про телебачення 

і радіомовлення» (1993, зі змінами).  

Постанови Кабінету Міністрів України: «Положення про Державний 

реєстр національного культурного надбання» (1992), «Порядок віднесення 

документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання» 
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(2007), «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (2002, зі 

змінами), «Про проведення експертизи цінності документів» (2007, зі змінами).  

Нормативні документи Міністерства юстиції України: «Методика 

віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних» (2016); 

«Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду» (2013), 

«Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що 

належать державі, територіальним громадам» (2013), «Про затвердження 

Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду» 

(2015).  

Нормативні документи зі стандартизації  

Стандарт ВОІВ ST. 2 «Стандартний спосіб представлення календарних дат з 

використанням григоріанського календаря»;  

Стандарт ВОІВ ST. 3 «Рекомендований стандарт стосовно двобуквених 

кодів для представлення держав, інших адміністративних одиниць та 

міжурядових організацій»; 

Стандарт ВОІВ ST. 10/С «Розміщення елементів бібліографічних даних»;  

Стандарт SТ. 60 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються 

знаків. Визначення та мінімальні вимоги;  

Стандарт ST.68 «Рекомендації щодо електронної обробки звукових знаків»;  

Стандарт ВОІВ ST. 1 «Рекомендації щодо мінімуму елементів даних, 

необхідних для однозначної ідентифікації патентного документа»;  

Стандарт ВОІВ ST. 6 «Рекомендації стосовно нумерації патентних 

документів, що публікуються»;  

Стандарт ВОІВ ST. 8 «Стандартний запис індексів міжнародної патентної 

класифікації (МПК) на машинозчитуваних носіях»;  

Стандарт ВОІВ ST. 9 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які 

стосуються патентів та свідоцтв додаткової охорони (SPC) і пов’язані з ними»  
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Стандарт ВОІВ ST. 13 «Рекомендації щодо нумерації заявок на об’єкти 

промислової власності (ОПВ)»; 

Стандарт ВОІВ ST. 14 «Рекомендації щодо наведення посилань в патентних 

документах»; 

Стандарт ST. 16 «Рекомендовані стандартні коди для ідентифікації різних 

видів патентних документів»;  

Стандарт SТ. 22 «Рекомендації щодо представлення патентних заявок, 

спрямовані на полегшення оптичного розпізнавання символів (OCR)»; 

ДСТУ 3574–97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок 

складання та оформлення. Чинний від 1998-01-01; 

ДСТУ 3575–97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок 

проведення. Чинний від 1998-01-01. 

ДСТУ 2732:2004:«Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять»;  

ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, 

NEQ) (2005);  

ДСТУ 4419:2005 «Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. 

Терміни та визначення»;  

ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та документація. Керування документацією. 

Частина 1. Основні положення» (ISO 15489-1:2001, МОD); 

ДСТУ 4423-2:2005 «Інформація і документація. Керування документацією. 

Частина 2. Настанови». (ISO/TR 15489-2:2001, MOD); 

ДСТУ 5034:2008 «Інформація та документація. Науково-інформаційна 

діяльність. Терміни та визначення понять»;  

ДСТУ ISO 5127:2007 «Інформація і документація. Словник термінів». (ISO 

5127:2001, IDT);  
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СОУ 01.140.20-22892594-002:2014:«Порядок створення страхового фонду 

документів Національного архівного фонду». 

IASA-TC 03. Сохранение звукового наследия: этические аспекты, принципы 

и стратегии. Вариант 3, декабрь 2005 г.  

ISO/TR 13028. (2010). Information and documentation – Implementation 

guidelines for digitization of records.  

 

1.3. Емпірична база дослідження 

Емпірична база дослідження ґрунтувалася на вивченні наявної сучасної практики 

державних архівів щодо організації доступу користувачів до документів, які є 

об’єктами авторського та суміжних прав.  

Виконавці НДР уклали та надіслали анкету-опитувальник до всіх 

центральних та обласних архівів України. Відповідь надало 27 установ, з яких 5 

центральних архівів та 22 державні архіви областей, м. Києва: Центральний 

державний архів громадських об'єднань України, Центральний державний 

науково-технічний архів України, Центральний державний архів-музей літератури 

і мистецтва України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, 

Центральний державний архів громадських об'єднань України; Центральний 

державний архів громадських об'єднань України; Центральний державний 

науково-технічний архів України; Центральний державний архів-музей літератури 

і мистецтва України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; 

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного; 

Державний архів Вінницької області; Державний архів Волинської області; 

Державний архів Дніпропетровської області; Державний архів Донецької області; 

Державний архів Житомирської області; Державний архів Запорізької області; 

Державний архів Івано-Франківської області; Державний архів Київської області; 
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Державний архів Рівненської області; Державний архів Сумської області; 

Державний архів Тернопільської області; Державний архів Харківської області; 

Державний архів Херсонської області; Державний архів Хмельницької області; 

Державний архів Черкаської області; Державний архів міста Києва; Державний 

архів Полтавської області; Державний архів Чернігівської області; Державний 

архів Львівської області; Державний архів Кіровоградської області; Державний 

архів Луганської області; Державний архів Одеської області. 

Анкета-опитувальник вміщувала такі запитання: 

«1. Назвіть серед документів ті види, які зберігаються в архіві у складі 

архівних фондів/колекцій, та які згідно з Законом України «Про авторське 

право і суміжні права» можуть бути об'єктами авторського права й суміжних 

прав, зокрема:  

– науковий твір, створений у результаті проведення наукових досліджень 

або теоретичних узагальнень;  

– комп’ютерна програма; 

– база даних; 

– архітектурний твір (авторський задум щодо просторової, планувальної, 

функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єрів об’єкта архітектури 

або його частини, створений автором у процесі його творчої діяльності та втілений 

в одній або в кількох із наступних форм: креслення архітектурної частини проекту, 

зафіксовані у матеріальній або електронній формі; макет або електронна модель 

об’єкта архітектури, плани населених пунктів тощо);  

– картографічні твори (всі види атласів, карт, планів, картосхем незалежно 

від їх форми та виду носія інформації; аерокосмофотокарти, аерокосмофотоплани, 

аерокосмофотосхеми, їх похідна продукція; цифрові карти та плани (цифрові 

моделі місцевості), картографічне програмне забезпечення, картографічний зміст 

глобусів, рельєфні плани та карти, похідні пластичні твори; рекламна 
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картографічна продукція, схеми, ескізи, ілюстрації, що стосуються географії, 

топографії, картографії, архітектури тощо). 

– аудіовізуальний твір (кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, 

слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними 

(мультиплікаційними), неігровими чи іншими, телепередачі, музичні відео кліпи, 

рекламні відео ролики, іміджеві ролики установ, підприємств, інші подібні твори, 

які мають вигляд візуального рухомого зображення і сприйняття яких можливе 

виключно за допомогою того чи іншого виду екрана);  

– фотографічний твір і створені подібними до фотографії способами 

твори, (наприклад, твори голографії, слайди); 

– драматичний, музично-драматичний твір (зібрані описи 

взаємопов’язаних дій однієї або кількох осіб, призначені для виконання на сцені, 

які відображають реальну дійсність, показану через конфлікти і в формі діалогу; 

відрізняється від інших видів літератури тим, що залишає свободу для сценічної 

інтерпретації і є твором не тільки драматурга, а й режисера, художника-декоратора, 

акторів); 

– музичний твір з текстом і без тексту; 

– твори образотворчого мистецтва (картина, малюнок, гравюра, літографія, 

твір художнього, у тому числі сценічного дизайну тощо); 

– літературний твір (текст, створений за допомогою символів, знаків і 

зафіксований на якому-небудь носії);  

– складений твір (збірники творів, збірники обробок, фольклору, 

енциклопедії, антології, які є результатом творчої праці за добором, координацією 

або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять 

до них як складові частини); 
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– частина твору, що має самостійне значення (частина літературного 

твору, наприклад, глава роману (при поступовій публікації в періодичних 

виданнях), том словника, енциклопедії тощо (при опублікуванні послідовно у часі); 

– інші твори. 

Похідні твори (є творчою переробкою інших існуючих творів без завдання 

шкоди їх охороні, наприклад, аранжування, обробка, фольклор, переклади для 

дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних 

аудіовізуальних творів). 

Службовий твір (твір, створений автором у порядку виконання службових 

обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) 

між ним і роботодавцем.  

Об’єкти суміжних прав: виконання (подання за згодою суб’єктів 

авторського права творів шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом 

як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких технічних 

засобів, пристроїв і процесів), фонограма, відеограма, програма (передача) 

організації мовлення. 

1.1. Якими нормативно-правовими актами керується архів під час роботи з 

документами, що відносяться до об’єктів авторського права і суміжних прав?  

1.2. Наведіть приклади юридичних/фізичних осіб – джерел 

комплектування архіву, які є авторами/створювачами архівних фондів і колекцій, 

де наявні зазначені вище документи. 

1.3. Вкажіть основні проблеми, що виникають під час приймання, 

організації удоступнення й користування документами, віднесених до об'єктів 

авторського права і суміжних прав. Наведіть приклади проблемних ситуацій. 

1.4. Чи визначаються умови удоступнення і користування документами, 

віднесених до об'єктів авторського права і суміжних прав, на стадії комплектування 

або під час їх приймання до архіву? Які умови обумовлюються і які документи при 
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цьому оформлюються? Просимо за можливості навести приклади письмових 

договорів про розпорядження майновими авторськими правами, якщо така 

практика в архіві застосовується (наприклад, договір про передачу права автором 

чи іншою особою, яка має авторське право (надання дозволу) на використання 

твору будь-яким одним або всіма відомими способами тощо). 

1.5. Якщо документи є об'єктом авторського права або суміжних прав, але 

приймаються до архіву не від їх безпосереднього автора/створювача, чи перевіряє 

архів наявність виключного права на цей твір у громадян або установи, які 

передають документи на зберігання до архіву. 

1.6. Наведіть приклади фондів, колекцій, окремих документів під час 

роботи з якими виникають проблеми щодо визначенням умов доступу до них як до 

об'єктів авторського права і суміжних прав та користування ними. 

1.7. Чи фіксуються в облікових документах архіву відомості про 

належність окремих фондів/колекцій/документів до об’єктів авторського права і 

суміжних прав (наприклад, в описах). Зазначте які саме облікові документи містять 

таку інформацію та чи є вона доступною для користувачів архіву? 

1.8. Чи виникають проблемні ситуації під час організації удоступнення і 

користування документами (наприклад, літературними творами), строк чинності 

авторського права на які ще не закінчився? 

1.9. Чи виникають проблеми щодо доступу і користування документами – 

об'єктами авторського права і суміжних прав, створених у «радянський період» і як 

вирішуються? 

1.10. Як вирішуються проблеми доступу і користування «сирітськими 

документами» – документами, які охороняються авторським правом, але їх авторів 

ідентифікувати не можливо? 

1.11. Якщо користувачу потрібно для вирішення питань 

інтелектуальної/творчої діяльності здійснити копіювання певних документів, що 
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відносяться до об’єктів авторського права і суміжних прав, чи вимагає архів від 

користувача (у разі надання такої послуги) дозвіл на їх копіювання, отриманий 

безпосередньо від власника виключних прав на ці документи? 

1.12. Чи пред'являлися до архіву претензії від осіб, які є авторами 

документів, про порушення їхніх авторських чи суміжних прав? Якщо 

пред'являлися, то наведіть приклади. В якому порядку вони були врегульовані? 

1.13. Як вирішуються проблеми авторського права стосовно інформаційних 

ресурсів, автором/створювачем яких є архів? 

 2. Чи зберігаються в архіві у складі архівних фондів/колекцій 

документи, які згідно з законодавством України містять ознаки таких об’єктів 

інтелектуальної власності: 

об’єктів права промислової власності:  

– патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

– правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і 

послуг (комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і 

послуг), географічне зазначення); 

– «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності» (наукове 

відкриття, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, селекційні 

досягнення (сорт рослин, порода тварин), компонування інтегральної мікросхеми). 

2.1. У разі наявності документів: 

– зазначте які саме види; 

– назвіть нормативно-правові акти, якими архів керується під час роботи з 

цими документами; 

– наведіть приклади юридичних/фізичних осіб – джерел комплектування 

архіву, які є створювачами цих документів; 
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– чи виникають проблемні ситуації щодо приймання, організації 

удоступнення цих документів, користування ними, наведіть приклади і чи 

застосовуються в архіві договірна система для їх вирішення?  

3. Вкажіть можливі проблеми щодо документів, на які поширюється 

право інтелектуальної власності України, – об’єктів авторського права і 

суміжних прав, за наявності в архіві документів – об’єктів права промислової 

власності, інших «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності» під час 

їх копіювання для створення страхового фонду і фонду користування, 

копіювання для користувачів, забезпечення он-лайн доступу, експонування 

на виставках, підготовки публікацій документів, організації інформаційних 

заходів з використанням цифрових технологій. 

4. Чи розроблено в архіві методичні документи щодо роботи з 

документами, які містять ознаки об’єктів інтелектуальної власності, та згідно 

законодавства України підлягають правовій охороні, – об’єктів авторського 

права і суміжних прав, за наявності документів – об’єктів права промислової 

власності, інших «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності?» 

З 27 установ розгорнуті відповіді на більше ніж 2 питання анкети-

запитальника надали 20. З них одна повідомила, що наразі не має на зберіганні 

документів, що містять ознаки об’єктів інтелектуальної власності, однак 

потенційно в майбутньому до неї мають бути передані на зберігання документи 

відповідного характеру. З 7 архівів, які не надали відповіді на анкету, 6 повідомили 

про відсутність у них документів, які є об'єктами авторського права й суміжних 

прав, 1 – що на зберіганні перебуває незначна кількість таких документів, і що його 

практика в цьому питанні надто незначна, щоб брати участь в анкетуванні. У 

зв’язку з цим нижче буде подано аналіз відповідей 20 архівів, з яких 3 центральні і 

17 обласних. 
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За результатами опитування було з’ясовано, що у складі архівних 

фондів/колекцій зберігається широке коло документів, які, згідно з Законом 

України «Про авторське право і суміжні права», є об'єктами авторського права й 

суміжних прав: наукові, архітектурні, картографічні твори; комп’ютерні програми; 

бази даних; аерокосмофотокарти, аерокосмофотоплани, аерокосмофотосхеми, їх 

похідна продукція; цифрові карти та плани (цифрові моделі місцевості), 

картографічне програмне забезпечення, картографічний вміст глобусів, рельєфні 

плани та карти, похідні пластичні твори; рекламна картографічна продукція, схеми, 

ескізи, ілюстрації, що стосуються географії, топографії, картографії, архітектури 

тощо; фотографічні твори; драматичні, музично-драматичні твори; музичні твори з 

текстом і без тексту (пісні, опери, мюзикли, увертюри, кантати тощо); твори 

образотворчого мистецтва (картина, малюнок, гравюра, літографія, твір 

художнього, у тому числі сценічного дизайну, скульптура тощо); літературні 

твори;  художні твори; твори ужиткового мистецтва; складені твори (збірники 

творів, збірники обробок, фольклору, енциклопедії, антології, які є результатом 

творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення 

авторських прав на твори, що входять до них як складові частини); частини творів, 

що мають самостійне значення; похідні твори; службові твори; об’єкти суміжних 

прав: виконання (подання за згодою суб’єктів авторського права творів шляхом 

декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому 

виконанні), так і за допомогою будь-яких технічних засобів, пристроїв і процесів), 

фонограма, відеограма, програма (передача) організації мовлення. 

Під час приймання документів, які є об’єктами авторського та суміжних прав, 

а також організації доступу до них та їх використання, архіви керуються Цивільним 

та Господарським кодексами України, Законами України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», «Про авторське право і суміжні права», «Про 

видавничу справу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
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«Про кінематографію», «Про обов’язковий примірник документів, «Про охорону 

культурної спадщини України», «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»,  

«Про телебачення і радіомовлення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

порядок доставляння обов’язкових примірників документів», «Порядком 

державного обліку документів Національного архівного фонду», «Порядком 

користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, 

територіальним громадам», «Порядком передавання кіно-, відео-, фото-, 

фонодокументів на постійне зберігання» та іншими нормативно-правовими актами. 

Серед юридичних/фізичних осіб-джерел комплектування архіву архітектори, 

письменники, композитори, співаки, музиканти, художники, актори, кіномитці,  

фотохудожники, дизайнери, кореспонденти, представники різних галузей науки, 

науково-дослідні інститути,  дослідні станції, заклади вищої освіти, позашкільні 

навчальні заклади, творчі спілки, творчі колективи, редакції газет та журналів, 

видавництва, кіностудії, театри, цирки, підприємства і заводи тощо. 

Відповідаючи на питання про основні проблеми, що виникають під час 

приймання, організації удоступнення й користування документами, які були 

віднесені до об'єктів авторського права і суміжних прав, переважна більшість 

архівів (17 з 20) повідомили, що з жодними проблемами поки що не стикалися. 

Три центральні архіви повідомили про виникнення певних труднощів, які 

прямо чи опосередковано стосуються досліджуваної проблеми. Так, один з архівів 

заявив, що стикався з тенденцією до присвоєння окремими інституціями та 

фізичними особами надбань, які були виконані ними у співпраці з іншими 

установами, службових творів, або творів, які, відповідно до законодавства, 

належать державі. Подібні випадки перешкоджають якісному проведенню 

експертизи цінності документів, яку здійснюють члени експертних комісій, 

сформованих з фахівців цих же інституцій, для внесення їх до складу 
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Національного архівного фонду та подальшого передавання на зберігання до 

державного архіву. Також непоодинокими є випадки, коли організації надсилають 

листи про відстрочення передавання документів до державного архіву. 

Другий архів повідомив про певні труднощі з отриманням від користувачів 

підтвердження щодо використання документів саме з метою освіти, навчання та 

приватного дослідження. Крім того, суттєвим недоліком законодавства є 

відсутність чітких критеріїв щодо фрагментарного копіювання документів, а також 

їх використання за умови відсутності спадкоємців та осіб, які отримали в спадок та 

оформили авторське право. 

Третя установа повідомила про суттєвий дисбаланс між правом авторів і 

суспільними інтересами в українському законодавстві та неузгодженість у нормах 

чинного законодавства. Наприклад, унаслідок передачі Державною службою 

кінематографії на баланс Державного підприємства «Національна кіностудія 

художніх фільмів ім. О. Довженка» великої кількості нематеріальних активів у 

вигляді кінофільмів, створених за рахунок державних коштів на кіностудіях 

України в період з 1953 по 1991 рр., власниками майнових прав на ці аудіовізуальні 

твори є Міністерство культури України та Державне підприємство «Національна 

кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка». Користувачі, які хочуть 

використовувати аудіовізуальний твір, створений за радянських часів, повинні 

отримати дозвіл у Міністерства культури України. Проте, відповідно до листа ДП 

«Укркінохроніка» від 21.08.18, вказана студія повідомляє, що вона є єдиним 

правовласником кінофільмів, створених працівниками студії у період з 1932 року 

по сьогоднішній день. 

Вісім архівів повідомило, що не визначають умови удоступнення і 

користування документами, віднесеними до об'єктів авторського права і суміжних 

прав, на стадії комплектування або під час їх приймання до архіву. Натомість, 

дванадцять установ у тій чи іншій формі фіксують такі умови, зокрема шість архівів 
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укладають різні форми договорів з правовласниками, які передбачають визначення 

умов подальшого використання документів, що передаються на зберігання до 

архіву. Три установи укладали з такою метою тільки договори дарування. Два 

архіви організовують доступ до документів, захищених законодавством про 

авторське та суміжні права, на підставі заяв фондоутворювачів, в яких вони можуть 

обмежити доступ до них. Одна установа повідомила, що під час приймання 

документів особового походження обговорює питання користування ними з 

правовласниками і вносить відповідну інформацію до історичної довідки до фонду 

та передмови до опису (-ів) справ, однак не укладає письмових договорів. 

У разі, коли документи, що є об'єктом авторського права або суміжних прав, 

приймалися до архіву не від їх безпосереднього автора/створювача, одна установа 

повідомила, що перевіряла наявність виключного права на цей твір у громадян або 

установи, які передають документи на зберігання до архіву, дев’ять архівів 

повідомили, що у них не виникало ситуацій, коли документи передавалися не від 

їх безпосереднього автора/створювача, а тому вони не мають подібної практики, 

ще десять архівів не перевіряли наявність виключного права на твір, зокрема через 

те, що в багатьох випадках перевірити це неможливо, оскільки автори таких 

документів давно померли, а передавачі документів є колекціонерами або 

науковцями.  

У 17 архівів ніколи не виникало проблем щодо визначенням умов доступу до 

фондів, колекцій, окремих документів, віднесених до об'єктів авторського права і 

суміжних прав та користування ними. Водночас 2 центральні архіви повідомили, 

що у них тією чи іншою мірою виникали певні труднощі з фондами діячів 

літератури і мистецтва (письменники, архітектори, композитори, співаки, 

музиканти, художники, актори, режисери, кіномитці, фотохудожники, дизайнери, 

науковці), а також Національних творчих спілок та Національних творчих 

колективів, редакцій газет та журналів, видавництв, кіностудій, цирків тощо, кіно-
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, фото-, фонодокументів. Один обласний архів зазначив, що мав певні труднощі, 

пов’язані з формою надання дозволу на ознайомлення з документами одного з 

особових фондів. 

У 17 з 20 архівів в облікових документах не фіксуються відомості про 

належність окремих фондів/колекцій/документів до об’єктів авторського права, 

про обмеження доступу до них і не ведеться жодних реєстрів таких документів, 

оскільки це не передбачено нормативно-правовими та методичними документами, 

зокрема, Правилами роботи архівних установ України, затвердженими  наказом  

Міністерства юстиції України 08.04.2013  № 656/5, зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України  10 квітня 2013 р. за № 584/23116. Натомість у 3 архівах ця 

інформація фіксується у різних документах: у передмові до опису та історичній 

довідці до фонду, у книзі обліку документів, доступ до яких обмежено їх 

власниками, журналі обліку документів з особливими умовами доступу. 

Відповідаючи на питання про те, яким чином розв’язуються проблеми 

доступу і користування «сирітськими документами» – документами, які 

охороняються авторським правом, але їх авторів ідентифікувати не можливо, 11 

архівів повідомило, що жодних проблем не виникало, 6 зазначили, що не 

зберігають таких документів, 1 архів зазначив, що проблеми, пов’язані з доступом 

та використанням таких документів, вирішуються на загальних підставах  з 

урахуванням фізичного стану документа, часу його створення та особи 

фондоздавача, ще 2 установи заявили, що у них такі документи перебувають у 

вільному доступі.  

У ситуації, коли користувачу потрібно для вирішення питань 

інтелектуальної/творчої діяльності здійснити копіювання певних документів, що 

відносяться до об’єктів авторського права і суміжних прав, 6 архівів повідомили 

про те, що за певних обставин вимагають дозвіл на їх копіювання, отриманий 

безпосередньо від власника виключних прав на ці документи, зокрема у разі, якщо 
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не йдеться про випадки вільного використання таких документів (наприклад, з 

освітньою або науковою метою), 5 дозвіл не вимагають, 4 заявили, що випадків 

подібних запитів користувачів не зафіксовано, 5 не надали інформацію.  

Усі 20 архівних установ заявили, що претензій від осіб, які є авторами 

документів, про порушення їхніх авторських чи суміжних прав, до них ніколи не 

надходило.  

Відповідаючи на питання про те, як вирішуються проблеми авторського 

права стосовно творів, автором/створювачем яких є архів, 5 установ не надало 

інформації, 7 заявили про відсутність проблем, 1 повідомила, що не є 

автором/створювачем таких документів, 4 надають користувачам право вільного 

використання, 1 повідомила про нерозуміння того, які саме документи належать до 

об’єктів інтелектуальної власності архіву, 2 обумовили використання таких 

ресурсів, зокрема, допускають повне або часткове копіювання залежно від мети 

використання, вимагають надавати архівам бібліографічну інформацію про 

видання або примірник видання, адресу інтернет-ресурсів, в яких використано 

інформацію, створену в архіві. Також було зафіксовано низьку обізнаність із 

вітчизняним законодавством з боку двох архівів, які заявили, що не оформлювали 

авторські права на свої твори, а тому їхні твори не є об’єктами інтелектуальної 

власності.  

Десять архівів повідомили, що у складі їхніх фондів/колекцій не зберігаються 

документи, які, згідно з законодавством України, містять ознаки таких об’єктів 

інтелектуальної власності: об’єктів права промислової власності: патенти на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; правових засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту товарів послуг (комерційне (фірмове) найменування, 

торговельна марка (знак для товарів і послуг), географічне зазначення); 

«нетрадиційних»  об’єктів  інтелектуальної  власності  (наукове відкриття, 

раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, селекційні досягнення (сорт 
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рослин, порода тварин), компонування інтегральної мікросхеми. Дев’ять установ 

зберігають ті чи інші види зазначених об’єктів. Один архів заявив, що не може 

надати таку інформацію, оскільки окремо не досліджував документи, які у ньому 

зберігаються, на предмет наявності відповідних документів. 

Всі опитані установи заявили про те, що не розробляли методичні документи 

щодо роботи з документами, які є об’єктами авторського та суміжних прав. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 

2.1. Інтелектуальна власність: поняття, структура, зміст, соціально-

економічна та культурна значимість 

 

Поняття «інтелектуальна власність» (лат. intelltctualis – розумовий) має свою 

історію походження, передумови виникнення і легалізацію на рівні правової 

категорії у міжнародному та національному законодавстві. Його формування 

відбувалося у процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними 

особами їхніх прав на результати творчої й інтелектуальної діяльності у різних 

сферах життєдіяльності суспільства –культурі, мистецтві, науці, економіці, 

промисловості тощо.  

Незважаючи на те, що проблеми права інтелектуальної власності та її 

охорони були актуальними в усі часи, античність і середньовіччя не знали 

універсальних кодексів, які б забезпечували відповідне правове підґрунтя її 

розвитку й функціонування. Втім, у Стародавній Греції та Римі вже існувало 

поняття літературної власності, яке підтверджується чисельними прикладами. 

Дослідження джерел засвідчує, що автори творів літератури та мистецтва на той 

час мали певний зиск від результатів своєї праці, а тому можна припустити, що їхні 

твори охоронялися нормами загального права власності. При цьому, до уваги 

бралися як майнові, так і немайнові права автора. Наприклад, у Стародавній Греції 

в 330 р. до н. е. діяв закон, відповідно до якого твори трьох великих класиків мали 

зберігатися в офіційному архіві. Таким чином, приділялася значна увага 

збереженню цілісності творів, до перероблення яких або внесення певних змін 

часто долучалися переписувачі та актори. У Римському праві було розроблено 

розгорнуту договірну систему і для розповсюдження певного твору потрібно було 

отримати згоду від його автора. Плагіат різко засуджувався громадською думкою. 
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У Середньовіччі появі законів, пов’язаних із інтелектуальною власністю, 

передував довгий період привілеїв, які надавалися королівською владою і 

стосувались прав на монопольне виготовлення товарів і торгівлю. Винахід 

Гутенбергом у середині XV ст. книгодрукування створив умови для копіювання 

творів літератури механічним способом, а не переписуванням від руки, і посприяв 

налагодженню масового виробництва й відтворення дешевих книг. Нові 

можливості у сфері книгодрукування призвели до появи нових професій і видів 

підприємницької діяльності – друкарів, видавців книг, які вкладали кошти у 

закупівлю паперу, друкарських верстатів, найм робочої сили. Відшкодувати значні 

витрати можна було шляхом продажу книг. Однак, справедливій конкуренції 

видавців перешкоджав продаж незаконно надрукованих копій творів. Це 

спричинило введення охорони прав видавців шляхом надання владою так званих 

привілеїв. Королі Англії й Франції, курфюрсти Німеччини почали надавати 

підприємцям привілеї на певний термін щодо виготовлення і поширення 

друкованої продукції. Найдавніші згадування про привілеї у галузі 

книгодрукування відносяться до періоду розквіту Венеціанської Республіки та 

датуються 1469 роком.  

Утім, система привілеїв, тобто монопольних прав, зазнавала все більшої 

критики з боку авторів творів і винахідників, які активно заявляли про свої права 

Незважаючи на опір видавців і продавців книг, парламент Англії 10 квітня 1710 р. 

ухвалив Статут королеви Анни – «Акт про заохочення просвітництва» (далі – 

Статут), що припинив їхню монополію, і врешті започаткував інститут авторства. 

Зазначений нормативний акт вважається першим законом про авторське право в 

юридичній літературі. На його підставі автору надавалося виключне право на 

друкування його творів у будь-якій кількості протягом 14 років від дати першої 

публікації. Це право автор міг подовжити ще на 14 років. Стосовно книг, 

надрукованих на момент прийняття закону, передбачався єдиний строк охорони 
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протягом 21 року, а після закінчення визначених термінів твори набували статус 

суспільного надбання. Також встановлено, що авторське право виникає лише за 

умови реєстрації та депонування опублікованої книги в Stationers Hall (Центрі 

книговидань). Внесення до реєстру означало презумпцію власності. Копії потрібно 

було також депонувати для використання університетами й бібліотеками, 

(кількість копій врешті-решт досягла дев'яти). Неопубліковані твори продовжували 

охоронятися загальним правом. Застерігаючи від несанкціонованого копіювання, 

Статут акццентував увагу на охороні прав автора. Обмежуючи право автора певним 

терміном, водночас цей нормативний акт істотно розширював можливості доступу 

суспільства до культурних надбань. Варто зазначити, що Статут був орієнтований 

на комерційне використання творів і за таких умов на практиці найбільшу вигоду 

отримали видавці, оскільки автор міг опублікувати власний твір лише передавши 

їм право на друк. Однак, незважаючи на певні обмеження, автор став основною 

фігурою, чиї авторські права держава зобов’язалася визнавати й охороняти. 

Впродовж ХІХ ст. в Англії було ухвалено низку нормативних документів згідно з 

якими визнано приналежність автору права щодо публічного представлення й 

виконання створених ним драматургічних творів (1833), забезпечувалася охорона 

його художніх (1862) і музичних (1882) творів. 

Важливі заходи на законодавчому рівні щодо розроблення засад авторського 

права на європейському континенті були здійснені також у Франції. Відомо, що 

Людовик XVI видав у 1777 р. шість ордонансів, які закріпили за авторами права на 

публікацію і продаж своїх творів. Під час Великої французької революції 

Конституційна асамблея прийняла два декрети: 

– «Декрет про право на постановку та виконання драматичних і музичних 

творів» (1791), що забезпечував право автора на публічне виконання творів 

протягом усього його життя і 5 років – після смерті автора на користь його 

спадкоємців і осіб, яким уступалося це право;  
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– «Декрет про право власності авторів на літературні твори, композиторів, 

живописців та рисувальників» (1793), що надав авторові виключне право 

відтворення власних творів протягом його життя і 10 років – після смерті автора на 

користь його спадкоємців і правонаступників9.  

Ці документи розроблялися на ґрунті теорії природного права, яке одержало 

найбільш послідовний розвиток саме у працях французьких філософів-

просвітителів. Вони розуміли право творця будь-якого творчого результату – 

літературного твору або винаходу як невід'ємне природне правом, що виникає із 

самої сутності творчої діяльності, та існує незалежно від визнання цього права 

владою. 

Подальший розвиток системи охорони авторського права пов’язаний з 

появою у Німеччині нових філософських концепцій, і зокрема, І. Канта, які вбачали 

в авторському праві або праві автора не тільки форму власності, що забезпечує 

економічну вигоду автору. Німецькі філософи розуміли творчу діяльність автора 

та її результати як відображення його особистості. А тому автор, за їх висновками, 

мав право через природну справедливість на охорону своєї творчості як органічної 

складової його особистості. Варто підкреслити, що ідеї німецьких філософів 

здійснили значний вплив на розвиток авторського права у Європі та доктрини 

моральних прав авторів, пізніше сприяли закріпленню особистих немайнових прав 

авторів у міжнародному праві та національних законодавствах держав10. 

Термін «товарні знаки» почали вживати в Європі у XIX ст. і з цього часу він 

став виконувати ключову роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, 

                                                           
9 Бондаренко  С .В. Авторське право та суміжні права: навч посб. Київ, 2008. С. 21–25. 
10 Авторське право в міжнародно-правовому аспекті / Уклад. А. М. Євков. Харків, :2010. 126 с.; 
Валлє Вііра. Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й 
просторі. Київ, 2010. 216 с.; Вірченко В. В. Генезис та єволюція державного регулювання 
економічних відносин галузі авторського права // Теоретичні та прикладні питання економіки. 
2013. № 28. Т. 1. С. 77–85; Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економічно-правові 
аспекти. навч. посіб. /Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. Київ, 2014. С. 28–73; 
Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності:підручник. Київ. 2003. С. 14–20. 
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розширенні торгівлі. Впродовж 30–40-х років XX ст. національне законодавство 

про торговельні марки розроблялося у Німеччині, Британії, США. Однак, чим 

ширше застосовували торговельні марки, тим більше траплялось випадків їх 

незаконого копіювання. Тому в середині ХХ ст. англійськими судами було 

встановлено засоби захисту проти таких порушень, зокрема, прийнята відома 

заборона на ведення справи під іншим ім’ям і ніхто не мав права видавати свої 

товари за товари іншої особи.  

Перші закони, присвячені питанням правового регулювання промислової 

власності з’явилися у XV ст. у Флоренції та Венеції. У Франції 7 січня 1791 р. на 

підставі прийнятого патентного закону було проголошено право власності 

винахідника на розроблений ним винахід. У преамбулі цього документа 

заборонялося використовувати винахід без дозволу патентовласника. Впродовж 

ХІХ ст. у контексті формування національних систем охорони інтелектуальної 

власності європейських держав ухвалено перші патентні закони у Бельгії (1845), 

Італії (1859), Німеччині (1877), Данії (1894), Австрії (1897), що посприяли 

закріпленню факту набуття прав інтелектуальної власності на винаходи11.  

Поступове істотне розширення змісту поняття «інтелектуальна власність», 

його об’єктного складу, термінологічне визначення відбулося значною мірою під 

впливом становлення системи правової охорони інтелектуальної власності та її 

розвитку в міжнародному праві, ухвалення низки міжнародних нормативно-

правових актів. У спеціальних міжнародних конвенціях у сфері інтелектуальної 

власності перевагу надано конкретним категоріям (авторські права, права на 

винаходи тощо), а само словосполучення «інтелектуальна власність» 

розкривається через перелік об’єктів, права на які включено в обсяг цієї дефініції. 

                                                           
11 Батова В. Історія виникнення та розвитку інституту правової охорони корисних моделей 
//Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 6. С. 54–61; Яшарова М  М. Визначення 
поняття промислової власності в історії законодавства України та інших країн //Часопис 
Київського університету права. 2014. № 1. С. 238–242. 
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Правові й організаційні засади міжнародної охорони інтелектуальної 

власності були закладені ще у другій половині ХІХ ст. під впливом досягнень у 

науці, промисловості, виробництві, розвитку міжнародної торгівлі, розквіту і 

піднесення окремих галузей художньої культури, мистецтва й літератури, а також 

усвідомлення важливого значення гармонізації національного законодавства 

різних країн. Зокрема, у «Паризькій конвенції про охорону промислової власності» 

(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) від 20 березня 1883 р. – 

першому міжнародно-правовому документі у сфері інтелектуальної власності 

об'єктами охорони промислової власності визначено: патенти на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові 

найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а 

також припинення недобросовісної конкуренції. У ст. 1 (3) проголошено, що 

промислова власність розуміється в широкому значенні та розповсюджується на 

промисловість і торгівлю у власному значенні слова, галузі сільськогосподарського 

виробництва і добувної промисловості, а також на всі продукти промислового чи 

природного походження12.  

Потреба у створенні єдиної системи охорони авторських прав призвела до 

ухвалення 9 вересня 1886 р. у м. Берні (Швейцарія) багатостороннього 

міжнародного договору – «Конвенції про охорону літературних і художніх творів» 

(Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, далі – Бернська 

конвенція). Дослідники визначають ухвалення цього документу як переломний 

момент у контексті започаткування міжнародної охорони авторського права, і 

зокрема, здійснення практичних кроків для забезпечення балансу інтересів авторів 

і суспільства шляхом визначення окремих норм щодо вільного використання 

творів. У ст. 2 Бернської конвенції подано перелік творів, які підлягають охороні, а 

                                                           
12 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883. https://www.unido.org 
› sites › default › files › P. (дата звернення 7.09.2019). 
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також встановлено, що термін «літературні та художні твори» охоплює всі твори у 

сфері літератури, науки і мистецтва незалежно від способу й форми їх вираження13.  

Після другої світової війни у рамках ЮНЕСКО Міжурядова конференція з 

авторського права 6 вересня 1952 р. у Женеві прийняла Всесвітню конвенцію про 

авторське право. За висновком науковців, принципової різниці між Бернською і 

Всесвітньою конвенціями не має. Всесвітня конвенція також була заснована на 

принципі національного режиму, на підставі якого випущені й не випущені у світ 

твори громадян будь-якої договірної держави мали користуватися в іншій державі 

такою ж охороною, яку ця держава надає творам своїх громадян. Ключова мета 

документа – досягти зближення позицій держав, які через різні (ідеологічні, 

економічні, історичні) причини не приєдналися до Бернської конвенції про охорону 

літературних і художніх творів. Саме тому норми Всесвітньої конвенції 

встановлюють дещо менший мінімальний рівень охорони авторських прав і 

дозволяють договірним державам зберегти особливості своєї національної системи 

охорони авторського права. Всесвітня конвенція заснована на принципі державної 

охорони відповідно до якого кожна держава зобов'язується вжити всіх необхідних 

заходів для забезпечення достатньої й ефективної охорони прав авторів на 

літературні, наукові, художні твори, зокрема: твори письмові, музичні, драматичні, 

кінематографічні, а також твори живопису, графіки, скульптури. При цьому, певна 

договірна держава, керуючись своїм законодавством, отримала право вимагати 

додержання правових вимог щодо таких питань: депонування примірників, 

реєстрації, застереження про збереження авторського права, нотаріального 

посвідчення, сплати зборів, виготовлення або випуску у світ примірників твору на 

своїй території, а також інших умов для одержання й здійснення авторських прав 

                                                           
13 Мазуйе К. Международные конвенции об авторском праве. Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений. Комментарий. Москва, 1982. 126 с. . 
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на твори, що вперше випущені в світ на її території, або на твори її громадян, 

незалежно від місця випуску їх у світ14. 

Ключовою віхою у подальшому трактуванні змісту поняття «інтелектуальна 

власність» стала «Конвенція про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності» (ВОІВ, далі – Конвенція), ухвалена у Стокгольмі 

14 липня 1967 р. Структурно поняття «інтелектуальна власність» за її 

положеннями включає дві сфери прав – авторське право і промислову власність. 

Згідно зі ст. 2 Конвенції, інтелектуальна власність містить права, що стосуються 

літературних, художніх і наукових творів; виконавчої діяльності артистів, виступів 

виконавців, фонограм і програм ефірного мовлення; винаходів в усіх сферах 

діяльності людини; наукових відкриттів; промислових зразків; корисних моделей; 

товарних знаків, знаків обслуговування і торгових назв та позначень, найменування 

місця походження; припинення недобросовісної конкуренції, а також усіх інших 

результатів інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, літературній або 

художній сферах15.  

Доцільно також навести ще один важливий міжнародно-правовий акт – 

Угоду TRIPS від 14 квітня 1994 р. В її основі – концепція охорони інтелектуальної 

власності, відповідно до якої приватні інтереси домінують над публічними. Цей 

документ регулює широкий спектр прав у сфері інтелектуальної власності, а 

поняття «інтелектуальна власність» об’єднує такі об’єкти права інтелектуальної 

власності, як авторське право та суміжні права, товарні знаки, географічні 

зазначення, промислові зразки, патенти, компонування (топографії) інтегральних 

мікросхем, що підлягають правовій охороні. 

                                                           
14 Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права: навч. посібник. Київ, 2008. С. 251–252. 
15 Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года. 
https//zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 7.09. 2019 р.). 
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За час, що минув після підписання «Паризької конвенції про охорону 

промислової власності», «Конвенції про охорону літературних і художніх творів», 

поняття «інтелектуальна власність» розвивалося й уточнювалося у тісному зв’язку 

з неодноразовим переглядом ключових положень цих документів, спричинене 

закономірним процесом становлення і вдосконалення системи міжнародної 

охорони права інтелектуальної власності.  

Сприятливим періодом для термінологічного тлумачення поняття, 

визначення його об’єктного складу, змісту, правових аспектів регулювання у цій 

сфері суспільних відносин можна вважати другу половину ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

У цей період, по-перше, започатковано створення глобальної системи 

регуляторних органів – відповідних міжнародних органів та інститутів, покликаних 

самостійно або у взаємодії з різноманітними міжнародними організаціями й 

національними урядами вирішувати стратегічні та/або практичні завдання у сфері 

створення, використання, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності; 

ухвалено важливі нормативно-правові акти (міжнародні договори, конвенції, 

угоди) – програмні (встановлюють міжнародну систему охорони), класифікаційні 

(закладають міжнародні класифікаційні системи), реєстраційні (полегшують 

умови отримання охорони промислової власності у декількох країнах); посилилася 

увага міжнародної спільноти до правової регламентації охорони інтелектуальної 

власності.  

Окремі узагальнюючі формулювання поняття «інтелектуальна власність» 

були термінологічно унормовані не тільки на законодавчому рівні, у міжнародних 

і національних стандартах, а й подані в енциклопедіях і словниках, прийняті у 

деяких наукових дисциплінах і сферах практичної діяльності.  

За висновком науковців, до ХVIII ст. продукти інтелектуальної діяльності 

захищалися лише на рівні моральних норм і звичаїв, оскільки розумілися як 

результати реалізації творчого потенціалу людини, що не мали, при цьому, 
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економічної цінності. Впродовж майже трьохсот років поняття «інтелектуальна 

власність» досліджували у межах конкретної науки з позицій переважно 

філософського (XVIII ст.), потім правового (ХІХ ст.), економічного (ХХ ст.) 

підходу. Підкреслено, що серйозні зміни розпочалися на початку третього 

тисячоліття, коли вартість інтелектуального продукту в міжнародному 

економічному обміні зрівнялася з вартістю товарної маси, приріст інвестицій у 

знання перевищив їх вкладення в основні фонди, а витрати на інформацію досягли 

трьох чвертей доданої вартості виробленої продукції16. Адже у таких умовах 

виразно окреслилася потреба в комплексному підході до розуміння ролі та місця 

інтелектуальної власності, аналізуванні особливостей створення й використання 

різних видів її об’єктів та їх правової охорони. Зацікавленість дослідників 

природою інтелектуальної власності, закономірностями її розвитку сприяла 

суттєвому розширенню пізнавального і аксіологічного вимірів цього поняття, 

активізувала пошук конструктивних підходів щодо її охорони на 

міждисциплінарному рівні, з залученням поняттєво-термінологічного апарату і 

теоретико-методологічних основ не тільки філософії, права, економічної науки, а 

також інших наукових дисциплін соціально-гуманітарного профілю і широко 

дискутується науковою спільнотою.  

Так у рефлексії філософів інтелектуальна власність розглядається у сенсі 

динамічної основи ціннісно-спрямованої діяльності індивіда, а також як регулятор 

відносин між особистістю і суспільством, що створює передумови для формування 

правової доктрини17.  

Оскільки інститут інтелектуальної власності став невід’ємним 

соціокультурним компонентом інформаційного суспільства, його сутність 

                                                           
16 Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економічно-правові аспекти. навч. посіб. 
/Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. Київ, 2014. С. 41–42. 
17 Сенюта В. О. Філософські засади інтелектуальної власності автореф. дис...канд. юрид. наук: 
12.00.12. Львів, 2018. 19 с. 
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досліджується у співвідношенні понять «інформація», «знання», «інновації», у 

взаємозв’язку з інформаційним правом. Переосмислення правового регулювання 

інтелектуальної власності через призму суспільного блага, суспільного надбання, 

державної власності стає все більш затребуваним і тому поширення отримав підхід 

до її сутності як до «інформаційного суспільного надбання». 

Увага правників зосереджена навколо широкого спектру багатоаспектних 

проблем, пов’язаних із аналізуванням сутності інтелектуальної власності як 

сукупності прав творця щодо результатів його інтелектуальної діяльності. У 

наукових публікаціях інтелект визначено як здатність людини пізнавати й 

вирішувати проблеми, котрі поєднують у собі пізнавальні здібності. Його 

застосовують для опрацювання інформації під час вирішення певних завдань, 

наприклад, розроблення або вдосконалення стратегії, методу, правил, 

обґрунтування рішення або мети, а також пов’язують з іншими внутрішніми 

властивостями людини – пам’яттю, мовою, уявою, свідомістю, самоконтролем, 

характером, творчістю, інтуїцією. Поняття «творчість» характеризується як 

діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше 

духовних або матеріальних цінностей (творів мистецтва, наукових відкриттів, 

управлінських, технологічних інновацій).  

На основі опрацювання значного обсягу емпіричного матеріалу в структурі 

інтелектуальної діяльності виокремлено два взаємопов'язані аспекти:  

– репродуктивний, спрямований на вирішення стандартних завдань, 

досягнення визначених результатів, застосування відомих алгоритмів і 

традиційних підходів;  

– творчий (продуктивний), орієнтований на вирішення нестандартних 

завдань, які вимагають розроблення нових (неповторних, оригінальних, 

креативних, унікальних) рішень, використання відомих засобів у принципово 

нових ситуаціях, що не мають аналогів у минулому.  
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Поєднуючи творчу і репродуктивну складові, інтелектуальна діяльність 

реалізується у конкретних результатах – інтелектуальних продуктах. Саме 

елементи творчості як складові інтелектуальної праці визначають індивідуальний, 

унікальний характер інтелектуальних продуктів і критерії відмінності 

інтелектуальної праці. Втім, не існує абсолютно творчого результату, як і водночас 

інтелектуального продукту, отриманого без мінімальних творчих зусиль..  

Результат інтелектуальної діяльності – це передусім якісно новий результат, 

що становить певну цінність, відображає підсумок реалізації творчих і 

репродуктивних розумових здібностей конкретної особи/групи осіб, 

характеризується інноваційною ознакою і втілюється в інтелектуальних продуктах. 

Водночас він акумулює цінну інформацію, що може мати будь-які форми 

зовнішнього відображення, придатні для сприйняття особою безпосередньо чи за 

допомогою технічних засобів, а також існувати як самостійний об’єкт, так і у формі 

результатів творчості, що охороняються системою права інтелектуальної 

власності. Ті результати інтелектуальної діяльності, які відповідають визначеним 

законодавством вимогам, і відносно яких здійснюють правову охорону (тобто, вони 

мають властивість охороноздатності), є об'єктами інтелектуальної власності18.  

Аналізування відносин, що виникають з приводу результатів інтелектуальної 

діяльності, дозволяє виокремити також декілька основних напрямів і відповідно – 

видів інтелектуальної діяльності: літературно-художню, науково-технічну, засоби 

                                                           
18 Базилевич В. Д.  Інтелектуальна власність: підручник. Київ, 2006. 431 с.; Вахонєва Т. М. Щодо 
визначення основних ознак інтелектуальної діяльності // Право та інновації. 2016. № 4 (16). 
С. 140–144; Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ, 2004. 512 с.; 
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень: монографія / за ред. 
В. О. Моляко, О. Л. Музики. Житомир, 2006. 320 с.; Право інтелектуальної власності: 
Академічний курс /кол. авторів; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ, 2007. 696 с.; Право 
інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник / О. А. Підопригора, О. Б.Бутнік-Сіверський, 
В. С. Дроб'язко та ін.; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. 
Київ, 2004. 672 с. 
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індивідуалізації цивільного обороту, товарів і послуг, діяльність, пов’язану зі 

створенням нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності (наукові 

відкриття, раціоналізаторські пропозиції, топографії інтегральних мікросхем 

тощо). У межах зазначених видів діяльності наявне широке коло окремих видів 

інтелектуальної й творчої діяльності. 

З позицій економічної науки сфера інтелектуальної власності являє собою 

систему економічних відносин, пов'язаних із створенням, володінням, 

розпорядженням і використанням її об'єктів. Інтелектуальна власність 

використовується в усіх без винятку формах економічної діяльності, відіграє 

ключову роль у створенні корпоративного багатства і розвитку конкурентної 

боротьби. На відміну від природних ресурсів – землі, нафти, вугілля тощо, запаси 

яких мають певну межу, інтелектуальна власність є невичерпним ресурсом, тому в 

останні десятиріччя вона швидко замінює традиційні матеріальні активи, стає 

рушійною силою економічного й культурного розвитку суспільства. В умовах 

ринкових відносин ефективність інтелектуальної діяльності визначається не тільки 

специфікою інтелектуальної праці, а й комерційною доцільністю її результатів, 

можливостями отримання прибутків від їх реалізації, економічної вигоди. Процеси 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної діяльності актуалізують її розуміння у 

значенні товару і капіталу. Способами комерціалізації може бути використання 

об’єктів інтелектуальної власності, наприклад, у виробництві, або внесення прав на 

об’єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства, 

передавання прав на об’єкти інтелектуальної власності, у т. ч. на умовах ліцензії. 

Як товар інтелектуальна власність має такі ознаки: становить нематеріальний 

актив, що використовується у господарській діяльності; швидко розповсюджується 

у часі й просторі, слугує базою для створення нових інтелектуальних товарів. Як 

капітал, інтелектуальна власність є ресурсом, що акумулює інформацію, знання, 

людський капітал, досвід, і використовується для отримання прибутку або певних 
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ринкових вигод. Нині у такому значенні інтелектуальна власність все частіше 

постає ключовим інструментом для вирішення стратегічних завдань щодо 

підвищення ринкової вартості компаній, стабілізації бізнесу, залучення інвестицій, 

а також забезпечення національної безпеки держави, створення умов для її 

інноваційного розвитку в умовах глобальної конкуренції. Цілком очевидно, що у 

сфері інтелектуальної власності економічні відносини існують у нерозривному 

зв’язку з правовими і у такій єдності правове регулювання суспільних відносин 

спрямовано на забезпечення охорони прав юридичних і фізичних осіб відносно 

створення й використання об’єктів інтелектуальної власності19.  

Опрацювання історіографії та джерельної бази тематики посібника виразно 

свідчить про багатоаспектний і міждисциплінарний зміст поняття «інтелектуальна 

власність», наявність у ньому логічних зв’язків з базовими поняттями, а також 

запозичень мовних одиниць і засобів (термінів, словосполучень) різних галузей 

наукових знань. Цілком очевидно, що трактування поняття, його дефінітивне 

визначення розкривається через перелік об’єктів, права на які включено в обсяг цієї 

дефініції, та здійснюється у нерозривному зв’язку з такими поняттями, як 

«власність», «інформація», «знання», «інновація», «творчість», «інтелект», «творча 

діяльність», «інтелектуальна діяльність», «інтелектуальний капітал», 

«інтелектуальний продукт», «економіка знань» тощо. Адже наука про 

інтелектуальну власність широко використовує результати досліджень філософії, 

                                                           
19 Економіка інтелектуальної власності: науково-методичні матеріали для підготовки 
докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, 
О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків, 
2015. 120 с.;Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: навч. пос. Київ, 2008. 414 с.; 
Пічкурова З. В. Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин : автореф. 
дис... канд. екон. наук: 08.00.02 /Пічкурова З. В.; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. Київ, 2011. 19 c.; Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економічно-правові 
аспекти. навч. посіб. /Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. Київ, 2014. 276 с.; 
Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України: 
монографія. Київ, 2003. 632 с. 
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соціології, інформатики, галузевих економік, фінансів, економіки праці, 

економічної історії, економічної статистики, економічної кібернетики, економічної 

і соціальної географії, юридичних наук тощо. Нині необхідність таких досліджень 

зумовлена наявністю різноманітних за своєю функціональною належністю об’єктів 

інтелектуальної власності та стимулюється невпинним підвищенням її ролі у 

соціумі, властивістю постійно розвиватися й удосконалюватися під впливом 

соціокультурних реалій інформаційного мережевого суспільства, стрімкого 

розвитку індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, формування єдиного 

інформаційного простору, що створює якісно нові умови для економічних 

відносин, культурного обміну, взаємодії, освіти, бізнесу, міжособистісного 

спілкування.  

Артикульовані формулювання досліджуваного поняття у нормативно-

правових актах, рефлексії науковців дають підставі для висновку, що 

інтелектуальна власність – одна з надзвичайно важливих форм життєдіяльності 

людини, становить фундамент створення інтелектуального продукту й відтворення 

інтелектуального капіталу. Як юридична категорія інтелектуальна власність являє 

собою систему відносин щодо володіння, користування й розпорядження 

результатами інтелектуальної діяльності людини у різних сферах і галузях 

життєдіяльності суспільства. Наразі йдеться не про результат інтелектуальної 

діяльності людини як такий, в саме про право на результат інтелектуальної 

діяльності у промисловій, науковій, літературній, художній, інших сферах. Також 

поняття «інтелектуальна власність» використовують для позначення сукупності 

виключних прав як особистого (морального), так й майнового (економічного) 

характеру на результати інтелектуальної й творчої діяльності. Під сферою 

інтелектуальної власності розуміється середовище з внутрішньою єдністю, де 

здійснюється сукупність різноманітних видів творчої, інтелектуальної діяльності 

людини, що охоплюють різні сфери життєдіяльності суспільства, внаслідок чого 
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створюються об'єкти інтелектуальної власності, нематеріальні за своєю природою, 

та які охороняються законодавством України. 

Роль інтелектуальної власності невпинно зростає в усьому світі, 

випереджаючи значущість засобів виробництва і природних ресурсів. Так, за 

оцінками Світового банку, нині фізичний капітал в економіці формує 16% 

загального обсягу багатства кожної країни, природний – 20%, тоді як людський 

творчий капітал – 64%. У розвинутих країнах частка інтелектуального капіталу, 

тобто нових, або вдосконалених технологій, винаходів, ноу-хау, інновацій, товарів, 

обладнання, що містять інтелектуальні здобутки, сягає 80–95% ВВП. Обсяг 

торгівлі правами інтелектуальної власності та ліцензіями на здійснення цих прав у 

світі оцінюється у сотні мільярдів доларів на рік. Не менш важливий внесок в 

економіку розвинених країн становлять прибутки від реалізації продукції, на яку 

поширюються авторські та суміжні права (твори літератури і мистецтва, 

комп’ютерні програми, фонограми, відеограми)20.  

Підвищення статусу й значущості інтелектуальної власності 

супроводжуються динамічним розвитком системи її охорони на міжнародному, 

регіональному і загальнодержавному рівнях, завершується її становлення як 

глобальної системи. Варто підкреслити, що місце будь-якої країни у глобальному 

світі суттєво залежить від розбудови ефективної інституційної системи охорони 

інтелектуальної власності, в якій правові, економічні та організаційні механізми 

діють у взаємозв’язку, забезпечуючи, таким чином, її інноваційний розвиток.  

 

 

 

                                                           
20 Лонг Доріс та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного 
законодавства та їх правозастосування: Практичний посібник / Лонг Д, Рей П., Жаров В. О., 
Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. С. Київ, 2007. С. 13. 
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2.2. Поняття права інтелектуальної власності 

У сучасних правових системах поняття «інтелектуальна власність» охопило 

широкий діапазон суспільних відносин, які є предметом регулювання різних 

галузей права. Відповідно інтелектуальна власність стала об'єктом вивчення цілої 

низки галузевих юридичних наук (цивільного права, державного, 

адміністративного, митного, податкового, міжнародного й інших), а категорія 

«інтелектуальна власність» увійшла в їхній поняттєво-термінологічний апарат.  

Система національного права України складається з окремих галузей права, 

що становлять сукупність відповідних правових норм, об’єднаних певними 

принципами. Правова охорона інтелектуальної власності регулюються окремими 

положеннями Конституції України, нормами Цивільного кодексу України, 

Кримінального, Митного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, процесуальних кодексів, нормами 

спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності та низкою міжнародних 

нормативно-правових актів.  

За висновком науковців, при дослідженні норм права інтелектуальної 

власності окреслюються його ознаки як самостійної спеціальної галузі права в 

системі національного права України, яка перебуває на стадії динамічного 

розвитку, а також містить ознаки комплексності, що свідчить про можливість 

віднесення права інтелектуальної власності до комплексних галузей права. Втім, 

беручи до уваги те, що при регулюванні відносин інтелектуальної власності 

застосовуються загальні цивільно-правові принципи, методи та інші механізми 

правового регулювання, є підставі ідентифікувати право інтелектуальної власності 

як підгалузь цивільного права, але зі своїм особливим специфічним саме для цієї 

сфери регулювання суспільних відносин предметом21. Як слушно зазначила 

                                                           
21 Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика 
інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 25. 
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О. Кадєтова, численні наукові публікації виразно свідчать про те, що не залежно 

від того, як розглядається право інтелектуальної власності – як цивільно-правовий 

інститут, підгалузь чи взагалі відокремлена комплексна галузь права, ніхто не 

заперечує проти приватноправової природи прав інтелектуальної власності. 

Відповідно, цілком природнім є розглядати відносини у сфері інтелектуальної 

власності саме через призму цивільно-правового регулювання. Це стосується 

також характеристики правових джерел, що слугують основною для врегулювання 

суспільних відносин, виникають, змінюються або припиняються стосовно 

відповідних об’єктів права інтелектуальної власності22. 

Найважливішим кодифікованим законом серед джерел права інтелектуальної 

власності є ЦК. У ст. 177 ЦК серед видів об’єктів цивільних прав позначені 

результати інтелектуальної й творчої діяльності. Книга четверта ЦК має назву 

«Право інтелектуальної власності» і широко висвітлює питання правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.  

Право інтелектуальної власності відповідно до ст. 418 ЦК України – це 

право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт 

права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 

інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст 

яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим 

Кодексом та іншим законом23. Право інтелектуальної власності: визнається 

державою шляхом закріплення його в законі; охороняється та захищається у 

встановленому законодавством порядку; пов’язується з відповідними об’єктами, 

                                                           
22 Кадєтова Олена. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері 
інтелектуальної  власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності . /2018. № 1. 
С. 90. 
23Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 24.11.2019). 
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які визначаються законодавством України, у т.ч. міжнародно-правовими актами, 

про які зазначено у попередній главі.  

Поняття «охорона інтелектуальної власності» означає сукупність 

юридичних, економічних, політичних заходів, спрямованих на запобігання 

порушення прав інтелектуальної власності24.  

Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою надання їх створювачу особливих виключних прав. Відповідно до цього 

положення жодна особа, крім тієї, кому належать виключні права, не може 

здійснити використання об’єкта, не маючи на це відповідного дозволу 

безпосередньо суб’єкта прав. Виключне право зафіксувало саме виключну 

можливість здійснювати відносно об’єкта закріплені законом правомочності на 

власний розсуд25.  

Відповідно до ст. 418 ЦК право інтелектуальної власності є непорушним, 

ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений в 

його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Зазначені обмеження 

можуть бути встановлені заради суспільних, державних інтересів. Так, спеціальне 

законодавство допускає обмеження майнових прав на винаходи та корисні моделі 

у випадках надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо). Їх 

використання за вказаних умов дозволяється без попереднього дозволу 

правовласника, але з обов’язковою виплатою йому відповідної компенсації26. 

Таким чином, право інтелектуальної власності як цивільно-правовий 

інститут – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, 

пов’язані зі створенням об’єктів права інтелектуальної власності, а також 

набуттям, здійсненням та захистом права на ці об’єкти. 

                                                           
24 Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: навч. пос. Київ, 2008. С. 8 
25 Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: підручник. 2 вид, змін. і доп. Київ, 2016. 
С. 7–25. 
26 Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 24.11.2019). 
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Суб'єктивне право інтелектуальної власності – право суб'єкта на володіння, 

користування і розпорядження належним йому відповідно до закону результатом 

інтелектуальної, творчої діяльності27. Суб’єктивне значення поняття права 

інтелектуальної власності ґрунтується на положеннях ст. 418 ЦК і зафіксовує 

особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права 

інтелектуальної власності, які поширюються на результат інтелектуальної, творчої 

діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Таке тлумачення 

свідчить, шо право інтелектуальної власності є суб’єктивним правом на 

інтелектуальний продукт, а також являє собою сукупність певних правомочностей 

майнового і немайнового характеру. 

Дослідження особливостей права інтелектуальної власності потребує 

юридичного аналізування сутності права власності, що пояснюється складними 

правовими конструкціями, проблемами у самій системі інтелектуальної власності, 

а також наявністю широкого діапазону її об’єктів.  

Право власності за ст. 317 ЦК – це належні конкретному власнику 

правомочності володіння, користування та розпорядження своїм майном. Тобто, 

йдеться про правомочності, які належить тільки власнику майна. 

Право інтелектуальної власності має істотні відмінності від права власності. 

Ці два суб’єктивні права не залежать одне від одного, а тому їх не можна 

ототожнювати. Як встановлено у ст. 419 ЦК України перехід права на об’єкт права 

інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід 

права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної 

власності28. Відповідно, суб’єкти права інтелектуальної власності й власники речей 

також становлять різні правові категорії. Здійснене у ЦК розмежування права 

власності (на річ, майно) і права інтелектуальної власності (на результати 

                                                           
27 Право інтелектуальної власності: Академічний курс /кол. авторів; за ред. О. П. Орлюк, 
О. Д. Святоцького. Київ, 2007. С. 63. 
28 Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 24.11.2019). 
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інтелектуальної, творчої діяльності) пояснюється особливостями об'єкта та змісту 

правовідносин, що виникають у зв'язку з володінням, користуванням і 

розпорядженням об'єктами права інтелектуальної власності та предметами 

(речами). Отже, право інтелектуальної власності та право власності на річ – це різні 

правові інститути, що мають певні суттєві відмінності, зокрема:  

– якщо результатом фізичної праці зазвичай є речі, то результат 

інтелектуальної діяльності – це інтелектуальний продукт, втілений у творі науки, 

літератури, мистецтва, у винаході або промисловому зразку; кожний результат 

інтелектуальної діяльності пов’язаний із особливими умовами охороноздатності та 

використання, здійснення і захисту прав їхніх авторів;  

– результати інтелектуальної діяльності на відміну від об’єктів речового 

права мають ідеальну природу, і як будь-які нематеріальні об’єкти не зазнають 

зношення чи амортизації, а можуть застарівати лише морально; однак з іншого 

боку, результати інтелектуальної діяльності можуть бути реалізовані у фізичні 

(матеріальні) предмети, що мають певну економічну цінність;  

– об’єкти права інтелектуальної власності – це не речі як предмети 

матеріального світу, а ідеї, символи, образи, думки, гіпотези тощо, які виражені в 

об’єктивній формі – реалізовані у матеріальних носіях; така специфічна природа 

об’єктів права інтелектуальної власності зумовлює їхню здатність до тиражування, 

тобто до багаторазового втілення в матеріальному об’єкті; при цьому, в одній речі 

можуть міститися декілька об’єктів права інтелектуальної власності, а кожний з 

яких – належати різним особам; 

– у загальному розумінні право власності становить собою панування 

особи над річчю, відособлення цієї речі від інших речей; об’єктом права 

інтелектуальної власності є результати розумової й творчої діяльності, що мають 

нематеріальну природу; ця обставина зумовлює потребу особливого врегулювання 

питань відокремлення об’єкта права інтелектуальної власності від необмеженої 



71 

 

кількості суб’єктів, які можуть вільно його використовувати за умови відсутності 

такого врегулювання;  

– право власності спрямоване перш за все на забезпечення панування 

особи над річчю, а заборона втручання третіх осіб у це право носить додатковий, 

забезпечувальний характер; виключні (інтелектуальні) права на результати 

інтелектуальної діяльності у першу чергу орієнтовані саме на відсторонення всіх 

третіх осіб від їх використання і від цієї спрямованості походить термін «виключні 

(інтелектуальні) права»;  

– відрізняються також способи набуття і припинення прав на результати 

інтелектуальної діяльності та права власності: володілець має безстрокове та 

абсолютне право на матеріальний об’єкт, тоді як виключне право на об’єкт 

інтелектуальної власності є строковим і в передбачених законом випадках може 

зазнавати обмеження;  

– виключне право на результат інтелектуальної діяльності обмежене у 

просторі, а право на творчий результат нерозривно пов’язане з особою творця; 

отже, права на результати інтелектуальної діяльності мають територіальний 

характер, тобто виключні (інтелектуальні) права, набуті на території однієї 

держави, не отримують автоматичного визнання на території іншої на відміну від 

права власності;  

– результати інтелектуальної діяльності являють собою поєднання 

майнових і особистих немайнових прав, проте ці групи прав не є незалежними одна 

від другої; навіть при відчуженні матеріального носія об’єкта права 

інтелектуальної власності автор не втрачає з ним зв’язок, а об’єкт права 

інтелектуальної власності продовжує існувати у формі немайнового права автора, 
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тобто результат інтелектуальної діяльності ніколи повністю не виходить із сфери 

впливу його творця29. 

До об’єктів інтелектуальної відносять перш за все результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, а також деякі інші прирівняні до них об’єкти 

права, конкретний перелік яких встановлюється національним законодавством з 

урахуванням прийнятих державою міжнародних зобов’язань. Незважаючи на 

спільну природу, всі об’єкти інтелектуальної власності є досить специфічними за 

процесом створення, призначенням і способами використання. Тому ці питання 

потребують спеціального регулювання, яке здійснюється у гл. 35–46 кн. 4 ЦК, а 

також за спеціальними законами, присвяченими охороні різних об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Загальний перелік об'єктів права інтелектуальної власності у національному 

законодавстві закріплений у ст. 420 ЦК України. За її нормою до об'єктів права 

інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; 

комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, 

відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи 

тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів 

і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці. Цілком очевидно, що 

пропонований перелік не є виключним, тобто він залишається «відкритий» і 

передбачає існування нових об'єктів права інтелектуальної власності, які згодом 

можуть виникнути в умовах динамічного розвитку науково-технічного прогресу30.  

                                                           
29 Еннан Р. Є. Право інтелектуальної власності та право власності: проблеми співвідношення. 
www.apdp.in.ua (дата звернення 10.11.2019). 
30  Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 24.11.2019). 
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Узагальнюючи зміст спеціальних норм ЦК, інших законів науковці 

звертають увагу на два основних правила щодо виникнення інтелектуальних прав.  

Перше правило торкається фактичного створення об’єкта інтелектуальної 

власності, з яким і збігається момент виникнення виключних прав. Воно діє 

відносно творів науки, літератури тамистецтва. Друге правило спрямовано на 

дотримання певних формальностей як умови виникнення виключних прав, що 

передбачають: подання заявки до реєстраційного органу, проведення експертизи, 

видачу охоронного документа, рееєстрацію відомостей про це успеціальному 

реєстрі. Зазначені умови застосовують до об’єктів, які відповідають критеріям 

охороноздатності, а також за певними ознаками відрізняються від об’єктів іншого 

виду або та не є тотожними об’єктам, які раніше отримали правову охоронуі31. 

Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові 

права та (або) майнові права інтелектуальної власності, встановлені у (ч. 2 

ст. 418 ЦК). За результатом створення об'єктів права інтелектуальної власності 

суб'єкт цього права набуває низку суб'єктивних прав як особистого немайнового, 

так і майнового характеру.  

Особисті немайнові права інтелектуальної власності включають: право на 

визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта 

права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на 

права інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця 

об’єкта права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної 

власності: не мають економічного змісту; тісно пов’язані з особою творця, тобто, 

не можуть відчужуватися (передаватися) від нього, за винятками, встановленими 

законом; творець не може відмовитись від них і не може бути позбавлений їх; права 

чинні безстроково, якщо інше не встановлено законом; не залежать від майнових 

                                                           
31 Крижна В. М., Яркіна Н. Є. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / Нац. 
юрид. акад.України. За ред. В. І. Борисової. Харків, 2008. С. 19. 
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прав, а їхнє обмеження можливе лише у випадках встановлених Конституцією та 

законами України.  

У наукових публікаціях особисті немайнові права називають моральними 

правами.32 

До майнових прав інтелектуальної власності законодавством віднесено: 

право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право 

дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право 

перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної 

власності, у т. ч. забороняти таке використання; право на плату за використання 

об’єкта права інтелектуальної власності. Виключний характер цих відносин 

зумовлений саме абсолютними правами суб’єкта права інтелектуальної власності 

на належні йому об’єкти права інтелектуальної власності. Тільки за дозволом 

суб’єкта права будь-яка третя особа може використати об’єкт права 

інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності 

характеризуються такими ключовими ознаками: мають економічний зміст; можуть 

належати творцеві та іншим особам; на підставі законодавства можуть бути: 

передані повністю або частково іншим особам; є чинними протягом певного строку 

і чинність може бути припинена достроково; законодавством можуть 

встановлюватись винятки та обмеження у цих правах за умови, що такі обмеження 

та винятки не створюють перешкод для нормальної реалізації майнових прав 

інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав33. 

Отже, майнові права дозволяють реалізувати правовласнику майновий інтерес 

щодо отримання доходів від використання інтелектуального продукту. 

                                                           
32 Право інтелектуальної власності: Академічний курс /кол. авторів; за ред. О. П. Орлюк, 
О. Д. Святоцького…С. 81. 
33Лонг Доріс та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного 
законодавства та їх правозастосування…С. 19; Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна 
власність: підручник для студентів неюридичних факультетів. Львів, 2015. С. 19. 
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Варто підкреслити, що особисті немайнові права інтелектуальної власності 

не залежать від майнових прав інтелектуальної власності (ст. 423 ЦК). Тому 

передача майнових прав за договором, їх обмеження або нездійснення не припиняє, 

не впливає на обсяг немайнових прав і не означає відмову від них. Законом можуть 

бути встановлені винятки та обмеження у майнових правах інтелектуальної 

власності, але за умови, що вони не створюють істотних перешкод для нормальної 

реалізації майнових прав і здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав (ч. 2 ст. 

424 ЦК). Винятки у майнових правах означають, що за певних обставин та у межах, 

встановлених законодавством, майнові права інтелектуальної власності не діють. 

Сутність обмеження майнових прав на підставі закону треба розуміти як певне 

звуження їх обсягу у випадках, визначених законом.  

Відповідно до ст. 421 суб'єктами права інтелектуальної власності є: 

творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, 

винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові 

права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи 

договору.  

За підставами набуття прав суб’єктів права інтелектуальної власності 

можна поділити їх на дві основні групи: первинні й похідні.  

До первинних суб’єктів належить творець, чиї результати розумової й творчої 

діяльності були втілені у створення об’єкта інтелектуальної власності. Термін 

«творець» за змістом є синонімом терміну «автор об’єкту права інтелектуальної 

власності». Тому, саме за автором (творцем) законодавство закріпило і визнало весь 

обсяг особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності, що 

становлять зміст права інтелектуальної власності. У більшості випадків ним може 

бути тільки фізична особа. Тільки в окремих випадках інтелектуальні права 

виникають у юридичних осіб, зокрема: коли йдеться про захист підприємницького 

інтересу через охорону комерційного найменування, географічного зазначення, 
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торговельної марки, комерційної таємниці, або коли діяльність зі створення певних 

об’єктів (програм мовлення, фоно- чи відеограм) потребує особливої організації, 

чималих фінансових/ матеріальних вкладень і відповідно до законодавства може 

здійснюватися тільки юридичними особами. За умови, що у процесі створення 

інтелектуального продукту спільно брали участь кілька творців, незалежно від 

ступеня творчої участі, вони стають співволодільцями інтелектуальних прав. Не 

можуть спільно набути виключних прав особи, які не брали творчої участі, а лище 

здійснювали матеріальну, технічну або організаційну допомогу34.  

За ст. 429 ЦК первісне виникнення майнових інтелектуальних прав 

одночасно у декількох осіб можливо у зв’язку з виконанням створювачем 

обов’язків, покладених на нього трудовим договором, а також за ст. 430 ЦК у 

випадках створення інтелектуального продукту на замовлення.  

Творцями (авторами) об'єктів права інтелектуальної власності можуть бути 

також обмежено дієздатні або недієздатні особи. Згідно зі ст. 31 і ст. 41 ЦК щодо 

недієздатних і малолітніх (до 14 років) осіб, майнові права інтелектуальної 

власності здійснюють від їх імені батьки, усиновителі або опікуни, тобто їх законні 

представники. Неповнолітні фізичні особи, віком від 14 до 18 років, як це 

визначено у ст. 32 ЦК, можуть самостійно здійснювати свої права щодо об'єктів 

права інтелектуальної власності, наприклад укладати договори на видання творів.  

Похідні суб’єкти – це фізичні та юридичні особи, які на підставі 

законодавства, договору чи іншого правочину, набули майнові права 

інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності. Тобто, 

треба розуміти, що їхні права походять від прав саме первинних суб’єктів.  

До похідних суб’єктів належать, зокрема:  

                                                           
34 Право інтелектуальної власності: Академічний курс /кол. авторів; за ред. О. П. Орлюк, 
О. Д. Святоцького. Київ, 2007. С. 73. 
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– спадкоємці – особи, які успадкували майнові права інтелектуальної 

власності за законом чи заповітом;  

– правонаступники – особи, які отримали права інтелектуальної власності 

на підставі передавального акту або розподільчого балансу, цивільного договору 

тощо;  

– роботодавці – особи, які отримали майнові права інтелектуальної 

власності на підставі трудового договору з творцем;  

– замовники – особи, котрі отримали майнові права інтелектуальної 

власності на підставі цивільного договору (про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності) з творцем;  

- інші особи, які на підставі договору чи відповідно до закону отримали 

майнові права інтелектуальної власності. 

Первинні суб’єктів права інтелектуальної власності на відміну від похідних 

мають істотно більший обсяг суб’єктивних прав. Адже первинний суб’єкт володіє 

повним комплексом особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної 

власності, а похідний суб’єкт – здебільшого майновими правами і лише у тому 

обсязі, в якому отримав їх від первинного суб’єкта на підставі законодавства або 

умов договору (чи іншого правочину).  

Науковці виділяють і третій вид суб’єктів, які хоча і не володіють 

суб’єктивними правами інтелектуальної власності, втім, є учасниками 

правовідносин, що виникають внаслідок їх реалізації. Таких суб’єктів 

правовідносин у сфері інтелектуальної власності називають допоміжними 

суб’єктами. Вони представляють державні органи і виконують допоміжну роль для 

охорони та захисту інтелектуальної власності (ведуть державні реєстри об’єктів 
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права інтелектуальної власності, здійснюють їхню державну реєстрацію та 

видають охоронні документи, виконують представницькі функції тощо)35.  

Найбільш повне уявлення про суб'єктів права інтелектуальної власності  

можна отримати на підставі врахування інститутів права інтелектуальної власності, 

а саме:  

– інститут права інтелектуальної власності на об’єкти авторського права 

(твори науки, літератури, мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних) і 

суміжних прав (виконання, фонограми, відеограми, передачі організацій 

мовлення);  

– інститут права інтелектуальної власності на результати науково-

технічної творчості (винаходи в усіх галузях людської діяльності, корисні моделі, 

промислові зразки);  

– інститут правових засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, 

географічні зазначення);  

Окрему групу складають нетрадиційні результати творчої діяльності, що 

також визнаються об’єктами інтелектуальної власності та охороняються 

законодавством, утім, мають свою специфіку: наукове відкриття, комерційна 

таємниця, топологія інтегральних мікросхем, селекційні досягнення (сорти рослин 

та породи тварин), раціоналізаторські пропозиції.  

Право на використання об’єкта інтелектуальної власності за загальним 

правилом має особа, яка володіє відповідним майновим правом щодо нього (ст. 424 

ЦК). Винятком є встановлені законом випадки, коли надано дозвіл і вважається 

правомірним використання продукту в певних межах будь-якою особою без 

володіння спеціальним правом. Однією з правових форм реалізації інтелектуальних 

                                                           
35 Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних 
факультетів. Львів, 2015. С. 18–21. 
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майнових прав є надання третій особі правомочності щодо використання 

інтелектуального продукту, яка передбачає виплату правовласнику винагороди. Ці 

відносини здійснюються на підставі договорів щодо розпоряджання майновими 

правами інтлектуальної власності. Договори укладають між особою, яка має 

виключні майнові права інтелектуальної власності, та особою-набувачем майнових 

прав на інтелектуальний продукт з питань використання об’єкта інтелектуальної 

власності. Предметом договору є чинні на момент укладання договору майнові 

права на об’єкт інтелектуальної власності. Умови договору про розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності можуть бути різноманітними, але в 

залежності від специфіки конкретного об’єкта і сфери його використання – 

наприклад, видання літературного твору, публічне виконання музичного твору, 

публічна демонстрація твору образотворчого мистецтва, використання 

торговельної марки на упаковках товарів, у рекламі. Ключовою умовою договору, 

як встановлено законодавством, є саме спосіб розпоряджання майновими правами, 

який впливає на обсяг правонаступництва користувача і визначає відповідні для 

такого розпоряджання правові наслідки.  

Законодавством визначено такі способи розпоряджання:  

– передача майнового права (уступка відчуження, ст. 427 ЦК), що 

передбачає остаточну і безповоротну передачу майнових прав іншій особі – 

користувачу;  

– видача дозволу (ліцензії) на використання об’єктів інтелектуальної 

власності (ст. 426 ЦК), за якою володілець виключних майнових прав не відчужує 

їх назавжди, а лише надає дозвіл використовувати об’єкт інтелектуальної власності 

у певних межах та протягом певного строку; наразі йдеться про обов’язкове 

встановлення меж використання об’єкта, що можуть визначатися по-різному: через 

перелік способів використання, яке дозволяється, зазначення обсягу використання, 

території використання, його строку; 
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– передача майнових прав в управління іншим особам, які у такому 

випадку стають представниками правовласників і діють як фахівці у сфері 

використання інтелектуальних продуктів36. 

 

2.3. Захист прав інтелектуальної власності 

та юридична відповідальність за їх порушення 

За положеннями Конституції України кожному громадянину надано гарантії 

щодо захисту його прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Відповідно до 

частини другої ст. 54 Конституції кожний громадянин має право на результати 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а тому ніхто не може використовувати 

або поширювати їх без його згоди, за винятками, передбаченими законом37. Чинне 

законодавство України у сфері інтелектуальної власності містить правові норми, 

що визначають умови набуття і захист об’єктів права інтелектуальної власності, а 

також встановлюють юридичну відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності. 

Під захистом прав інтелектуальної власності розуміють заходи, спрямовані 

на відновлення становища власників інтелектуальної власності у випадку, коли такі 

права були порушені38.  

Юридична відповідальність – вид соціальної відповідальності, сутність якої 

полягає у застосування до правопорушників (фізичних і юридичних осіб) 

передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються державою. В юридичній 

відповідальності правовідносини між державою в особі її органів (суду, спец. 

інспекцій тощо) і правопорушником, до якого застосовуються санкції з 

                                                           
36 Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 24.11.2019); 
Крижна В. М., Яркіна Н. Є. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / Нац. 
юрид. акад.України. За ред. В. І. Борисової. Харків, 2008. С. 19–22. 
37 Конституція України. https://urist-ua.net/закони/конституція_України (дата звернення 
15.10.2019) 

38  Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: навч. пос. Київ, 2008. С. 8.  
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негативними для нього наслідками (позбавлення волі, штраф, відшкодування 

збитків)39.  

Підставою для юридичної відповідальності внаслідок порушення прав 

інтелектуальної власності слугує правова норма, що передбачає склад 

правопорушення, юридичний факт скоєння правопорушення або 

правозастосовного акта, який набрав чинності.  

Під нормою права (правовою або юридичною) розуміють формально-

обов’язкове правило поведінки, яке має загальний характер і встановлюється 

державою, або санкціонується державою з метою регулювання суспільних 

відносин та забезпечується відповідними державними гарантіями його реалізації40. 

Згідно з чинним законодавством наслідком порушення інтелектуальних прав 

або посягання на них можуть бути різні види юридичної відповідальності у 

залежності від тяжкості порушення та його суспільної небезпеки. Наприклад, це 

може бути кримінальна відповідальність, яка встановлюється за умисне порушення 

авторського права і суміжних прав у формі незаконного відтворення, 

розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз 

даних, виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконного 

тиражування і розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях 

інформації та інше порушення, які завдали значної, великої або особливо великої 

матеріальної шкоди. Також юридичну відповідальність встановлено за порушення 

прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію шляхом незаконного їх 

використання, привласнення авторства на них, або іншим способом, якщо це 

завдало матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі.  

                                                           
39 Великий енциклопедичний юридичний словник /за ред.. акад. НАН України 
Ю. С. Шемшученка. Київ, 2007. С. 105. 
40 Там само. С. 533. 



82 

 

Для правовласника найважливіше значення має саме цивільно-правовий 

захист інтелектуальних прав, який дозволяє усунути негативні наслідки 

правопорушення, компенсувати майнові втрати та моральну шкоду.  

При порушенні інтелектуальних прав, їх оспорювання чи невизнання суб’єкт 

цих прав може скористатися наданим йому правом звернутися до суду і обрати 

будь-який із загальних способів захисту цивільних прав та інтересів, передбачених 

у ст. 16, ст. 432 ЦК.  

За ст. 16 ЦК передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.  

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання 

права; 2) визнання правочину недійсним; 3)припинення дії, яка порушує право; 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання 

обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди41. 

Визнання права полягає у тому, що з моменту підтвердження суб’єктивного 

права у особи з’являється можливість здійснення у подальшому належних йому 

прав без використання сили державного примусу. Часто визнання права 

здійснюється з метою наступного застосування інших заходів, наприклад 

стягнення збитків. Таким чином, цей спосіб є передумовою для повного 

відновлення порушених прав. Визнання права відбувається за рішенням суду, втім, 

може супроводжуватися примусовим покладанням на відповідача обов’язку 

здійснити у визначений судом спосіб оголошення про належність прав певній 

особі.  

Припинення дії, яка порушує право, передбачає, що, суд може постановити 

рішення про заборону будь-яких дій відносно об’єктів інтелектуальної власності, 

                                                           
41 Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 28.11.2019). 
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які порушують виключні права їх володільців. Наприклад, суд може прийняти 

рішення про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в оборот з 

порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту 

матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з 

порушенням права інтелектуальної власності. Якщо для суб’єкта інтелектуальних 

прав важливо запобігти порушенню і завданню майнової шкоди, то реалізація саме 

цього способу захисту може бути достатньою. За умови, коли правопорушення 

досягло стадії спричинення шкоди, то зазначений спосіб використовують поряд з 

мірами цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків чи 

стягнення інших видів компенсацій, що забезпечить повне відновлення 

порушеного права.  

Відновлення становища, яке існувало до порушення, передбачає застосування 

різних заходів, а саме: публікацію у ЗМІ відомостей про порушення 

інтелектуальних прав; судове рішення щодо них; вилучення контрафактних 

примірників творів, фонограм, відеограм, програм мовлення з наступним їх 

знищенням; вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного 

зазначення походження, у разі неможливості – знищення товару; усунення з товару, 

його упаковки незаконно використаного знака товарів і послуг або позначення, 

схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення такого знака, чи 

позначення тощо; відшкодування збитків або стягнення разової компенсації чи 

незаконно отриманий дохід.  

Примусове виконання обов’язку в натурі, зміна чи припинення 

правовідношення пов’язано з відновленням прав, що випливають з укладеного 

договору між правовласником і користувачем інтелектуального продукту. Вибір 
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необхідного способу залежить від характеру порушення та умов конкретного 

договору.  

Вимоги про визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності державного 

органу заявляють з метою захисту права на оформлення інтелектуальних прав і 

одержання охоронного документа.  

Серед дієвих способів захисту прав інтелектуальної власності характер мір 

цивільно-правової відповідальності застосовують також: відшкодування збитків, 

стягнення разової компенсації замість стягнення збитків, стягнення незаконно 

отриманого у результаті порушення доходу, відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. Підставою для їх застосування є склад правопорушення, який 

містить сукупність необхідних і достатніх ознак правопорушення: протиправна 

поведінка (дія чи бездіяльність), її шкідливий результат, тобто шкода, причинний 

зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою, вина правопорушника42. 

У ст. 432 ЦК зазначено, що кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього Кодексу.  

Суд у випадках та в порядку, встановленого законом, може постановити 

рішення, зокрема, про таке:  

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;  

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення 

таких товарів;  

                                                           
42 Крижна В. М., Яркіна Н. Є. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / Нац. 
юрид. акад.України. За ред. В. І. Борисової. Харків, 2008. С. 22–25. 
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4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів і знарядь;  

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 

збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та 

інших обставин, що мають істотне значення;  

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення 

права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого 

порушення43. 

Застосування мір цивільно-правової відповідальності також передбачено 

ЦК та спеціальним законом у випадках порушення абсолютних прав 

інтелектуальної власності – немайнових чи немайнових прав:  

– порушення немайнового інтелектуального права в залежності від виду 

інтелектуального продукту може полягати: у привласненні авторства (плагіат); 

невизнанні або запереченні дійсного авторства; використанні об’єкта без 

зазначення імені автора, с порушенням обраного автором способу його зазначення 

тощо;  

– порушення майнових інтелектуальних прав фіксується у випадку 

вчинення без дозволу правовласника дій по відношенню до його інтелектуальної 

власності, які згідно з законом потребують дозволу та виплати винагороди за 

використання; порушенням вважається вільне використання особою об’єкта без 

дозволу правовласника, коли таке допускається законом, але без виплати за це 

встановленої законодавством винагороди;  

За визначені на підставі законодавства порушення абсолютних немайнових 

чи майнових прав застосовують такі міри відповідальності: стягнення збитків, 

                                                           
43 Цивільний кодекс України (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 28.11.2019). 
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стягнення замість збитків незаконно отриманого доходу або разової грошової 

компенсації з урахуванням вини порушника та інших обставин, що мають істотне 

значення44. 

 

2. 4. Зарубіжний досвід правового регулювання  

охорони прав інтелектуальної власності та оцифрування її об’єктів  

(за документами Європейського Союзу) 

Впродовж останніх десятиліть велика увага питанням досягнення належного 

рівня охорони та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності приділяється 

на регіональному рівні, зокрема в Європейському Союзі. 

9–10 грудня 1991 р. у Майстрисі лідери держав Європейського 

Співтовариства затвердили, а в лютому 1992 р. підписали Договір про 

Європейський Союз і Заключний акт про валютно-фінансовий союз. Договір набув 

чинності 1 листопада 1993 р. після його ратифікації всіма сторонами. За Договором 

про Європейський Союз запроваджувалася концепція його громадянства. Договір 

про заснування Європейської Економічної Спільноти було перейменовано у 

Договір про заснування Європейської Спільноти (ДЗЄС). Певні положення угоди 

були переглянуті у формі Амстердамського договору від 2 жовтня 1997 р., який 

набув чинності 1 травня 1999 р. У 1992 р. У Договір про Європейський Союз 

внесено положення про його діяльність на засадах верховенства права, визнання 

основних людських прав і свобод, визначено умови про прийняття до ЄС нових 

членів.  

Нині законодавство країн Європи розвивається під помітним і зростаючим 

впливом права ЄC. Положення про сумісну компетенцію Євросоюзу і держав-

учасниць у сфері інтелектуальної власності закріплене у рішенні 1/94 

                                                           
44 Крижна В. М., Яркіна Н. Є. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / Нац. 
юрид. акад.України. За ред. В. І. Борисової. Харків, 2008. С. 25 –26. 
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Європейського Суду. У ньому проголошений принцип поєднання національного і 

наднаціонального регулювання. Законотворчість інституцій ЄС набула наприкінці 

ХХ ст. – на початку ХХІ ст. динамічного й всеохоплюючого характеру і не 

перешкоджає розвитку національного законодавства держав-членів. Гармонізація 

законодавства у сфері інтелектуальної власності ЄC залишається однією з 

найважливіших умов для вирішення питань набуття членства державами у цій 

впливовій структурі.  

Структурно джерела права інтелектуальної власності ЄС містять акти 

первинного (основного) і вторинного (похідного) законодавств, рішення Суду 

Європейської Спільноти, міжнародне право та загальні принципи права, що 

стосуються питань створення, охорони і використання об’єктів права 

інтелектуальної власності.  

Первинне законодавство включає: засновницькі договори, зокрема, Договір 

про заснування Європейської Економічної Спільноти, Договір про заснування 

Європейської Спільноти з Вугілля та Сталі, Договір про заснування Європейської 

Спільноти з Атомної Енергії, Договір про Європейський Союз, Договір про 

об’єднання 1965 р., акти та договори про приєднання; протоколи і додатки до 

договорів (Протокол про економічне та соціальне зближення до Договору про 

заснування Європейської Спільноти); конвенції та інші документи, укладені між 

державами-членами. Зазначені документи окреслюють основні напрямки політики 

ЄС, яких необхідно додержуватися.  

Вторинне законодавство ЄС охоплює акти обов’язкового характеру: 

регламенти, директиви, рішення (Договір ЄС) та Європейські закони, Європейські 

рамкові закони, Європейські регламенти, Європейські рішення за ДЗКЄ, а також 

документи необов’язкового характеру – позиції та рекомендації (Договір ЄС), 

рекомендації та висновки. Зазначені документи приймаються Європейським 

Парламентом та Радою ЄС, або окремо Радою чи Комісією.  



88 

 

Регламенти та Європейські закони мають загальне застосування. Вони є 

обов’язковими у всіх своїх елементах і мають пряму дію для всіх держав-членів, 

залишаючи національним органам влади. право вибору форм і методів. Втім, 

свобода дій підлягає певним обмеженням. Так, зміст директиви має бути точно 

відображеним у відповідних національних нормах. Національні органи держав-

членів повинні додержуватися строків, зазначених у директиві для імплементації 

дркументів. Крім того, вони повинні вибрати найбільш адекватні методи і форму 

імплементації з-поміж вже існуючих. 

Політика щодо розбудови законодавства ЄС у сфері інтелектуальної 

власності орієнтована на рішення таких ключових завдань: скасування перешкод 

вільному руху товарів з метою створення внутрішнього ринку, забезпечення 

конкурентоспроможності на внутрішньому ринку, зближення національних 

законодавств держав-членів у межах функціонування спільного ринку; збереження 

та охорона культурної спадщини європейського значення; сприяння науковим 

дослідженням і технологічному розвитку.  

Впродовж 90-х років ХХ ст. у ЄС було прийнято п’ять секторальних 

директив про гармонізацію авторського права; директиви про наближення законів 

щодо біотехнологічних винаходів, промислових зразків, утворення прав Спільноти 

на торговельні марки і прав Спільноти на сорти рослин; здійснено підготовку 

пропозицій з гармонізації законів про корисні моделі, прийняття регламентів про 

договори щодо передачі технологій і боротьбу з піратством.  

На початку ХХ ст. законодавчі ініціативи зосереджувалися: на розробленні й 

прийнятті комплексної директиви про авторське право в інформаційному 

суспільстві; введення промислового зразка Спільноти й обговорення пропозицій з 

введення корисної моделі Спільноти, переміщенні акцентів регулювання в область 

реалізації прав інтелектуальної власності – прийняття плану заходів для боротьби 

з піратською та контрафактною продукцією.  
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9 квітня 2004 р. Європейський парламент та Рада ЄС прийняли принципово 

важливий для європейського права інтелектуальної власності документ – 

Директиву 2004/48/ЄС «Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності», яка набула чинності з 25 червня 2004 р. У преамбулі документа 

підкреслено, що охорона інтелектуальної власності має ключове значення не тільки 

для сприяння інновації та творчості, а й для розвитку зайнятості та поліпшення 

конкурентоспроможності.  

За ініціативи Європейської комісії було ухвалено 7 директив у сфері 

авторського права та суміжних прав, які запровадили певною мірою вищі 

стандарти захисту порівняно з Бернською та Римською конвенціями, спеціальними 

законодавством держав-членів. Наразі йдеться про такі важливі документи: 

«Продовження Зеленої книги. Робоча програма комісії в галу зі авторського права 

та суміжних прав» (1991) з визначенням шести запланованих директив щодо 

охорони комп’ютерних програм, права та прокат та позичку, супутникового 

мовлення та кабельної ретрансляції, строку охорони, охорони баз даних, права 

слідування), питань, де можливі ініціативи ЄС (репрографія, моральні права); 

директива про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві (2001/29/ЄС), Зелена книга «Авторське право в 

економіці на основі знань», де зафіксовано істотно новий етап у розвитку 

авторського права ЄС щодо визначення певних обмежень і винятків у здійсненні 

авторських і суміжних прав; Зелена книга «Щодо розповсюдження он-лайн 

аудіовізуальних творів в Європейському Союзі: можливості та виклики у напрямі 

створення єдиного цифрового ринку»(.2011)45.  

                                                           
45 Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав в Європейському 
Союзіо // Теорія і практика інтелектуальної власності.– 2009. № 1.  С. 3–13; Капіца  Ю.  М. 
Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака.  
Київ,  2012. 696 с.; Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського 
договору). Київ., 2010. 536 с.; Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 
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Проблеми збереження культурної спадщини у цифровій формі з урахуванням 

дотримання права інтелектуальної власності розробляються в ЄС у взаємозв’язку з 

розбудовою інформаційного суспільства, створенням інформаційної 

інфраструктури європейського континенту, «дигіталізацією» і розповсюдженням 

цифрових технологій в усіх сферах життєдіяльності європейського соціуму.  

В ЄС прийнято і реалізується значний за обсягом блок документів, 

присвячених розвитку інформаційного суспільства, серед яких є низка документів, 

що містять перспективні системні орієнтири для реалізації політики ЄС у сфері 

культури, діяльності держав-членів у сфері культурної спадщини та її репрезентації 

у цифровій формі: «План дій щодо переходу Європи до інформаційного 

суспільства» (1994); «Меморандум зі взаєморозуміння «Мультимедійний доступ до 

європейської культурної спадщини» (1995–1998); «Окінавська хартія глобального 

інформаційного суспільства» (2000); Програма «еЕвропа – інформаційне 

суспільство для всіх» (м. Лісабон, Португалія, 2000, оновлена у 2010 р.) і плани дій 

щодо її реалізації – «eEurope 2002», «eEurope 2005», «eEurope 2010»; «Лундські 

принципи» (2001); план дій «eEurope 2020: Цифровий порядок денний для Європи» 

(Digital agenda for Europe, нині основний проектний документ із розвитку 

інформаційної сфери ЄС), «Рамкова програма Горизонт 2020» (2014). Ці документи 

орієнтовані на забезпечення в умовах становлення інформаційного суспільства 

глобальної конкурентоспроможності ЄС: шляхом посилення інноваційного 

потенціалу та економічного оновлення держав-членів; пріоритетного розвитку 

найперспективніших трендів інформаційно-комунікаційних технологій; 

упровадження е-урядування як одного з ключових інструментів ефективності 

державного управління і надання послуг; досягнення нового рівня комунікацій, 

культури, науки, освіти, покращення якості життя громадян.  

                                                           

законодавство України /За ред. Ю. М. Ульяни; кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, 
В. П. Воробйов та ін. Київ, 2006. 1104 с.  
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До основних напрямів інформаційної політики ЄС віднесено: побудову 

економіки знань (інформаційної економіки); поширення і доступ до знань, 

інформації на рівноправних засадах для всіх європейських народів; створення і 

використання конкурентоспроможних інформаційних ресурсів Європи; вільний 

доступ до мережі Інтернет; використання інформаційного потенціалу європейської 

культурної спадщини на благо цивілізації тощо.  

У сфері культури актуалізовано амбітні завдання: формування єдиного 

європейського культурного простору, фундаментом якого має бути культурна 

спадщина європейського континенту; включення в його межі архівів, музеїв, 

бібліотек, навчальних закладів, культурних і науково-дослідних установ; 

практична реалізація потужних міждержавних проектів, програм з оцифрування і 

створення міжнародних інтегрованих цифрових ресурсів культурної спадщини, 

впровадження сучасних моделей довготривалого вільного он-лайн доступу до них 

громадян.  

Суттєвою особливістю зазначених документів ЄС є їхня взаємопов’язаність, 

чітка ієрархічність, фахове застосування методики стратегічного планування. Так, 

весь корпус документів являє собою «піраміду», у межах якої будь-яка загальна 

стратегія чи програма складається з низки більш ретельно і конкретно розроблених 

галузевих стратегій чи програм, а ті у свою чергу містять ще вужчі локальні 

проекти, у межах яких окреслюється можливість предметної роботи на рівні 

окремих регіонів, спільнот, установ тощо. У питаннях, де аспекти застосування 

галузевої стратегії перетинаються з ареалами інших сфер або галузей 

життєдіяльності суспільства, наприклад, збереження або репрезентація об’єктів 

культурної спадщини, переведення їх у цифровій формат, відбувається пошук 
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консенсусних рішень – узгодження ключових підходів, кореляція з завданнями, 

заходами, технологіями практичної реалізації програм чи проектів46.  

Показово, що організаційна діяльність у ЄС довкола проблем цифрової 

спадщини на початку ХХІ ст. дедалі ставала все більш конкретною і чіткою, 

набувала рис стратегічного планування з визначеними базовими принципами, 

пріоритетами, взаємозв’язаними завданнями, послідовними заходами та 

інструментами їх реалізації. Важливим кроком на шляху створення механізму 

координації зусиль держав-членів стали «Лундські принципи» (The Lund 

Principles), прийняті на нараді представників держав-членів у м. Лунд (Швеція) у 

квітні 2001 р. За висновками учасників цієї наради, оцифрування є ключовим 

механізмом використання унікальних надбань європейської культурної спадщини, 

підтримки культурної різноманітності, розвитку освіти та індустрії культури. Втім, 

держави-члени  ЄС, попри значний практичний досвід та обсяги фінансування, 

стикаються з численними перешкодами і ризиками, зумовленими багатоаспектним 

характером процесів і різними методиками оцифрування, через відсутність 

узгоджених стандартів, взаємозв’язку між культурними програмами і новітніми 

технологіями їх практичної реалізації, послідовних підходів до вирішення проблем 

законодавства про інтелектуальну власність. Висловлені учасниками наради 

пропозиції сформували загальний фундамент «Лундських принципів», що були 

реалізовані у «Лундському плані дій до 2005 р.», розглянутому на нараді 

представників країн-членів ЄС у Брюсселі 17 липня 2001 р. За рекомендаціями та 

рішеннями цих двох нарад визначено такі основні напрями діяльності: створення у 

рамках ЄС спеціального механізму координації національних програм з 

                                                           
46 Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного 
суспільства: висновки для України / Національний інститут стратегічних досліджень. Аналітична 
доповідь. Київ, 2014. 76 с.; Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий і 
вітчизняний досвід : монографія / Т. В. Писаренко, Т, К. Кваша, Н. В. Березняк, О. В. Прудка. 
Київ, 2015. С. 112–119. 
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оцифрування культурної спадщини Європи (в архівах, музеях, бібліотеках); 

підтримка європейського погляду на політику і програми оцифрування; поширення 

передового досвіду щодо стандартів, нормативів і технологій оцифрування; 

розвиток міждержавного співробітництва для удоступнення й популяризації 

культурної спадщини у цифровій формі; розроблення національних програм 

навчання з метою вдосконалення компетенції роботи з цифровими технологіями.  

На підтримку виконання попередніх рішень Рада ЄС прийняла у листопаді 

2005 р. «Динамічний план дій», що містив 6 основних цілей: досягнення 

стратегічного лідерства у сучасних реаліях стрімких економічних і технологічних 

змін; зміцнення взаємозв’язків між державами-членами ЄС, а також з 

європейськими мережевими структурами стосовно ініціатив або виконання 

програм з оцифрування культурної спадщини; подолання фрагментарності та 

дублювання у процесах оцифрування; визначення адекватних моделей 

фінансування і політики для забезпечення стійкого розвитку та стратегії 

довготривалої збереженості цифрових ресурсів; підтримка культурної та мовної 

різноманітності у цифровому контенті.  

Практичній реалізації створення європейського культурного інформаційного 

простору сприяло прийняття Європейською комісією Рекомендації 2006/585/ЄС 

про оцифрування і он-лайн доступ до культурного контенту та цифровому 

зберіганню від 24 серпня 2006 р.47 У жовтні 2011 р. Європейська комісія ухвалила 

нову Рекомендацію C (2011) 757948, підтриману Радою ЄС на засіданні 20 квітня 

2012 р. У цих документах пропонувалося державам-членам: розробити національні 

стратегії довготривалого збереження і удоступнення цифрових ресурсів з 

                                                           
47 Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on the digitisation and online 
accessibility of cultural material and digital preservation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri (date access: 17.06.2019). 
48 Commission  Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and 
digital preservation. Brussels, 27.10.2011. C (2011) 7579 final. URL: 
register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 16291 2011 ADD 1 (date access: 17.06.2019). 
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урахуванням дотримання законодавства про інтелектуальну власність; включити 

до них організаційні аспекти, відповідальність усіх сторін, пов’язану зі створенням 

цифрових інформаційних ресурсів і користуванням ними; переглянути 

національне законодавство для того, щоб його норми врешті допустили 

можливості багатократного копіювання і міграцію цифрових матеріалів; 

розвивати співробітництво, обмінюватися досвідом і технологіями, погоджувати 

стандарти, підтримувати постійні консультації та здійснювати моніторинг ситуації 

на локальному і міждержавному рівнях; активізувати діяльність щодо оцифрування 

матеріалів із питань культури для їх репрезентації у Європейській цифровій 

бібліотеці, відомій під назвою «Європеана».  

У січні 2011 р. «Комітет мудреців» (Comitè des Sages) Європейської комісії 

опублікував свою доповідь «Нове відродження» (The new renaissance), в якій 

йшлося про представлення європейської культурної спадщини у мережі Інтернет. 

Авторами доповіді підкреслено важливість довгострокового збереження 

оцифрованих і створених у цифровій формі матеріалів, а також підтверджено, що 

цією діяльністю повинні займатися установи культурної спадщини. Рекомендовано 

архівувати обов’язковий примірник матеріалів у бібліотеці «Europeana». Для робіт, 

захищених авторським правом, сайт зберігання буде закритим архівом. Щоб 

уникнути дублювання копій матеріалів, пропонувалося надавати їх установам, які 

мають на це право згідно з національним законодавством щодо зберігання. У 

документі підкреслено: щоб відповідати нормам права інтелектуальної власності, 

оцифрування потребує оформлення будь-якого авторського права чи суміжних 

права. Тому необхідно розробити механізми, які б визнавали права і інтереси 

правовласників, але у той же час полегшували оцифрування, яке, сприятиме 

інноваціям і творчості49.  

                                                           

 49 Айгистов Р  А. Цифровые ресурсы в зарубежных библиотеках // Библиография. 2016. № 1. 
С. 61–94. 
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У травні 2011 р. Європейська комісія опублікувала проект Директиви щодо 

творів-сиріт, в якій  встановлено необхідні правила ідентифікації їхніх авторів. 

Якщо за визначеними правилами пошуку автор не знайдений, твір необхідно 

вважати «сирітським» на всій території ЄС. Такі твори мають поширюватимуться 

на законних підставах цифровими бібліотеками, музеями, архівами.  

У ЄС, починаючи з 1984 р., профінансовано і реалізовано 7 рамкових 

програм. Зокрема, реалізація масштабного проекту MINERVA відбулася у межах 

5-ї Рамкової програми (2002–2005), а його продовження – проект MINERVA PLUS 

– 6-ї Рамкової програми. Ці проекти є конкретним механізмом втілення у життя 

«Лундських принципів». За результатами їх виконання: організовано мережеву 

взаємодію міністерств культури європейських країн для координації національних 

програм оцифрування культурної спадщини і створено на цій основі погоджену 

загальноєвропейську платформу; розроблено рекомендації, методики, стандарти, 

метадані для забезпечення довготривалого збереження і доступу до цифрових 

ресурсів; підготовлено посібники, що містять вимоги і рекомендації з 

оцифрування, стандартизації та інтеграції даних, захисту прав інтелектуальної 

власності.  

Мережами MINERVA запущено проекти, орієнтовані на забезпечення 

постійного он-лайнового доступу до культурної спадщини Європи, в їх числі:  

– MICHAEL (Multilingual Inventory of Culture Heritage in Europe) – 

багатомовний ресурс, що надає можливості пошуку і користування зібраннями 

музеїв, бібліотек, культурних установ Європи;  

– ATHENA (Access to cultural heritage networks across Europe) – проект, 

який виконувався у рамках програми eContentplus, для об’єднання всіх 

зацікавлених сторін і правовласників інформаційних ресурсів Європи, інтеграції 

стандартів, інструментів, необхідних для розширення контенту Європейської 
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цифрової бібліотеки Europeana, і, таким чином, для надання користувачам 

повноцінного доступу до культурної спадщини європейського континенту.  

У межах 6-ї Рамкової програми виконувався проект BRICKS (Building 

Resources for Integrated Cultural Knowledge Services, 2004–2007), що об’єднав 

проекти цифрових архівів, музеїв, бібліотек, наукових установ для створення 

Цифрової бібліотеки на кшталт Європейської цифрової пам’яті. Його мета – 

розроблення сучасної інфраструктури, здатної інтегрувати з різних країн 

інформаційні ресурси і послуги у сфері культури. Цифрова бібліотека являє собою 

мережеву систему послуг, в якій для користувачів передбачено доступ до колекцій 

мультимедійних цифрових документів різних галузей знань.  

6-та Рамкова програма також включала проекти: EASAIER (удосконалення 

доступу до аудіоархівів шляхом інтеграції методів обробки мови і музики, медіа 

пошуку тощо), MEMORIES (розроблення семантичної системи індексації аудіо 

інформації для інформаційного пошуку і удоступнення до аудіоархівів); 

PRESTOSPACE (збереження аудіовізуальної спадщини, що зберігається у теле- і 

радіоархівах, музеях, бібліотеках).  

У межах Програми eEurope реалізовувалася програма eContent2 (2001–2004), 

спрямована на підтримку формування, поширення і використання багатомовного 

цифрового ресурсу, зокрема, і в мережі Інтернет, сприяння розвитку мовної й 

культурної різноманітності у глобальних мережах.  

У січні 2005 р. Європейський парламент ухвалив програму eContentplus 

(2005–2008), що передбачала розвиток і запровадження багатомовного контенту 

інноваційних on-line послуг в Європі.  

Отже, підсумовуючи розгляд досліджуваної проблеми, можна констатувати, 

що для сучасної законодавчої практики країн ЄС властивий системний пошук 

вирішення актуальних проблем у сфері права інтелектуальної власності з 

урахуванням динамічного розвитку глобального цифрового простору. Посилення 
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режиму правової охорони в інтересах правовласників поєднується з окресленням 

нових підходів щодо забезпечення доступу користувачів до інформаційних 

ресурсів інтелектуальної власності. Законодавство у сфері інтелектуальної 

власності стрімко розвивається на тлі розширення міжнародної співпраці, 

посилення уваги до регіональної та світової уніфікації законодавства.  

Навіть побіжний аналіз проблематики досліджуваної теми засвідчує, що ЄС 

має позитивний досвід законодавчого та проектного супроводу питань збереження 

цифрової культурної спадщини. Європейські стратегічні ініціативи відносно 

культурної політики базуються на усвідомленні керівними інституціями ЄС і 

урядами держав-членів, що культура – це інструмент зміцнення соціальної 

консолідації та європейської ідентичності, особливо актуальний в умовах 

культурного, мовного, етнічного і релігійного розмаїття європейського 

суспільства; культурна спадщина – ключовий чинник сталого розвитку мирної та 

процвітаючої Європи, є втіленням європейської «єдності в різноманітності», а 

цифрова спадщина – не тільки вид й невід’ємна складова європейської культурної 

спадщини, що містить цінні інформаційні ресурси, а й спосіб збереження її 

об’єктів50.  

  

                                                           
50 Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив ХХІ століття (за 
документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу // Архіви України.  2019. № 3. С. 67–92. 
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ 

АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ  

ДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

3.1. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав. 

Строки дії авторських та суміжних прав у чинному законодавстві 

 

Українське законодавство передбачає можливість вільного використання 

об’єктів авторського права та суміжних прав.51 Зокрема, воно встановлює строк 

чинності майнових авторських прав на твір, які виникають з моменту його 

створення і діють протягом певного часу після смерті автора. 

Вільне використання об’єктів авторського права може здійснюватися без 

виплати авторської винагороди і з виплатою авторської винагороди. В окремих 

випадках вільне використання творів визнається законодавством усіх держав світу 

і допускається міжнародними конвенціями з авторського права. Але таке 

використання стосується лише правомірно оприлюднених творів, без порушення 

особистих немайнових прав авторів, та дозволяється за умови, що це не завдає 

шкоди розповсюдженню творів та не обмежує законні інтереси авторів. 

Відповідно до статті 446 Цивільного кодексу України та статті 28 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права»52 авторське право на твір виникає 

внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення протягом усього 

життя автора і 70 років після його смерті. 

Але передбачено такі винятки: 

 авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя 

співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора; 

                                                           
51 Підстави та порядок вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав. 
Безоплатна правова допомога. URL:  https://bit.ly/3cGhbUc  
52 Цивільний кодекс України. URL: https://bit.ly/3tQyxEi; Закон України «Про авторське право і 
суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs 
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 авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 

років після їх реабілітації; 

 авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після 

смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 

 для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії 

авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було 

оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи 

автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, 

розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, 

застосовується строк, передбачений частиною другою статті 28 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»;53 

 у разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а 

послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії 

авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) 

частини твору. 

Строк дії авторського права після смерті автора і строки, встановлені у 

зазначених випадках, починаються від дня смерті автора чи з дня настання подій, 

передбачених у зазначених випадках, але відліковуються з 1 січня року, наступного 

за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія. 

Згідно зі ст.30 Закону України «Про авторське право і суміжні права»54 

закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне 

надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати 

авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови 

                                                           
53 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs 
54 Там само. 



100 

 

дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 цього 

Закону.55 

Відповідно до пункту 8 статті 7 Бернської конвенції Про охорону 

літературних і художніх творів,56 термін охорони авторських прав у будь-якому 

випадку визначається законом країни, в якій витребується охорона; проте, якщо 

законодавством цієї країни не передбачено інше, цей термін не може бути більш 

тривалим, ніж термін, встановлений в країні походження твору. 

Статтею 44 Закону України «Про авторське право і суміжні права»57 та 

статтею 456 Цивільного кодексу України58 визначено строк дії суміжних прав: 

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого 

запису виконання. Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною 

першою статті 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,59 

охороняються безстроково. 

Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від 

дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису 

(відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом 

зазначеного часу. 

Організації мовлення користуються наданими правами протягом 50 років від 

дати першого публічного сповіщення передачі. 

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за 

роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту. 

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і 

відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти 

                                                           
55 Там само. 
56 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. URL: https://bit.ly/3a7n2QW   
57 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs 
58 Цивільний кодекс України. Стаття 456. URL: https://bit.ly/2Z3hwbL   
59 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs 
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використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право 

на одержання винагороди у межах установленого цією статтею строку. 

Випадки вільного використання творів без виплати авторської винагороди 

встановлено статтями 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права».60 

Стаття 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає 

порядок вільного використання творів із зазначенням імені автора. Відповідно до 

вказаної статті без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з 

обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: 

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, 

виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів 

у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або 

інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне 

використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до 

фонограми (відеограми) або програми мовлення; 

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому 

поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах 

чи відеозаписах навчального характеру; 

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення 

попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, 

політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого 

ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне 

сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором; 

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або 

кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, 

                                                           
60 Там само. 
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побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому 

інформаційною метою; 

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці 

виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, 

без використання цих каталогів у комерційних цілях; 

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим 

шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням 

спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з 

дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між особами з 

інвалідністю по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів 

спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для 

осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по зору, громадських організацій сліпих, 

підприємств, установ, організацій, де працюють особи з інвалідністю по зору, крім 

випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною 

метою; 

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, 

виправданому цією метою; 

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних 

церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній; 

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних 

виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених 

промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому 

поставленою метою; 

9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, 

музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі 

літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури; 
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10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього 

Закону; 

11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб 

з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції 

(тифлокоментування). 

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним. 

Стаття 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює 

порядок вільного відтворення бібліотеками та архівами примірників твору 

репрографічним способом. Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має 

авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору 

бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано 

на одержання прибутку, за таких умов: 

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші 

невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком 

комп’ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це 

відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: 

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник 

використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; 

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру; 

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни 

загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи 

архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного 

примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого 

примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є 

поодиноким випадком і не має систематичного характеру. 
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Відповідно до статті 23 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» дозволено вільне відтворення примірників твору для навчання. 

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: 

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних 

творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає 

зазначеній меті; 

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять 

опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з 

письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: 

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; 

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру; 

Порядок вільного копіювання, модифікації та декомпіляції комп'ютерних 

програм визначено у статті 24 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». 

1. Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником 

комп’ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має 

авторське право на цю програму: 

1) внести до комп’ютерної програми зміни (модифікації) з метою 

забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці 

програми, і вчинення дій, пов’язаних з функціонуванням комп’ютерної програми 

відповідно до її призначення, зокрема запис і збереження в пам’яті комп’ютера, а 

також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи 

іншою особою, яка має авторське право; 

2) виготовити одну копію комп’ютерної програми за умови, що ця копія 

призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного 

примірника у випадках, якщо оригінал комп’ютерної програми буде втраченим, 
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знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія 

комп’ютерної програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено 

у цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння 

примірником цієї комп’ютерної програми перестає бути правомірним; 

3) декомпілювати комп’ютерну програму (перетворити її з об’єктного коду у 

вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її 

взаємодії із незалежно розробленою комп’ютерною програмою, за дотримання 

таких умов: 

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не 

була доступною цій особі з інших джерел; 

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп’ютерної 

програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії; 

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися 

лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може 

передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення 

здатності до взаємодії з іншими програмами, а також не може використовуватися 

для розроблення комп’ютерної програми, схожої на декомпільовану комп’ютерну 

програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право; 

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерної 

програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що 

це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, 

функціонування, передачі чи запису в пам’ять (збереження) комп’ютерної 

програми. 

2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати шкоди 

використанню комп’ютерної програми і не повинно обмежувати законні інтереси 

автора та (або) іншої особи, яка має авторське право на комп’ютерну програму. 
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Відповідно до статті 25 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» допускається вільне відтворення творів у особистих цілях. 

1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або 

для кола сім’ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім: 

а) творів архітектури у формі будівель і споруд; 

б) комп’ютерних програм, за винятком випадків, передбачених статтею 24 

цього Закону; 

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів 

образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 

цього Закону; 

2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, 

а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у 

домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім’ї без дозволу автора 

(авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою 

їм винагороди. Особливості виплати винагороди у таких випадках визначено 

статтею 42 Закону «Про авторське право і суміжні права» та Законом України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав». 

Статтею 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права»61 зазначені 

обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і 

організацій мовлення : 

1. Допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, програм 

мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди 

виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення у випадках, 

                                                           
61 Там само. 
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передбачених статтями 21-25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів 

літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови: 

а) відтворення зазначених об’єктів здійснюється виключно з метою навчання 

чи наукових досліджень; 

б) право на відтворення, передбачене у пункті «а» цієї частини, не 

поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм 

мовлення за межі митної території України; 

в) за суб’єктами суміжних прав зберігається право на справедливу 

винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників. 

Передбачене цією частиною використання об’єктів суміжних прав без згоди 

суб’єктів суміжних прав є можливим лише за умови дотримання особистих 

немайнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав, передбачених 

статтями 14 і 38 цього Закону. 

2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих 

цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також 

репрографічне відтворення літературних, фотографічних, образотворчих та інших 

подібних творів без згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, але з 

виплатою їм винагороди у порядку, встановленому законом. Особливості виплати 

винагороди у таких випадках визначені Законом України «Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав». 

3. Передбачене частинами першою і другою цієї статті використання об’єктів 

суміжних прав без згоди суб’єктів суміжних прав не повинно завдавати шкоди 

нормальній експлуатації виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення і 

зачіпати законні інтереси виконавців, виробників фонограм, відеограм і програм 

мовлення чи інших суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав. 
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Стаття 444 Цивільного кодексу України62 також визначає випадки 

правомірного використання твору без згоди автора. 

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно 

використаний будь-якою особою: 

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, 

радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за 

умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо 

воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою; 

2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, 

виправданому цією метою; 

3) в інших випадках, передбачених законом. 

2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та 

джерело запозичення. 

 

3.2. Визначення правовласників, які мають виключні права на об'єкти 

авторських прав і суміжних прав 

Суб’єктами авторських прав є автори та правовласники – спадкоємці, 

правонаступники за законом та договором. Причому первісним суб’єктом 

авторського права – автором – можуть бути лише фізичні особи. До  вторинних 

суб’єктів авторського права відносяться інші фізичні та юридичні особи, які набули 

прав на об’єкти авторських і суміжних прав відповідно до договору або закону. 

Суб’єктами суміжних прав можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. 

Виконавцями є фізичні особи, оскільки участь виконавців-фізичних осіб у 

представленні виконання є безпосередньою; а первісні набувачі прав на фонограми 

                                                           
62 Цивільний кодекс України. Стаття 444. URL: https://bit.ly/3tNhCSU   
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та передачі організацій мовлення – це, найчастіше, юридичні особи, що вкладають 

значні технічні, фінансові та організаційні зусилля у створення цих об’єктів.63 

Зміст авторських та суміжних прав складає сукупність виключних 

правомочностей. Відповідно до чинного законодавства, лише правовласники, які 

мають виключні права на об'єкти авторських прав і суміжних прав, можуть 

визначати умови їх використання: дозволяти та забороняти відтворення, публічне 

сповіщення, розповсюдження, комерційний прокат тощо творів, виконань, 

фонограм і відеограм. Крім майнових правомочностей зміст авторських та 

суміжних прав складають правомочності особисті немайнові: вони визнаються, 

охороняються та захищаються відносно творів: право авторства, право на ім’я, на 

псевдонім та на збереження цілісності твору; та відносно виконань – досить схоже 

коло особистих немайнових правомочностей. Виробники фонограм, відеограм та 

організації мовлення мають право на ім’я (назву) на кожному записі відповідного 

об’єкта та під час кожного його використання. Охоронювані об’єкти авторських і 

суміжних прав можуть використовуватись третіми особами лише на підставі 

договорів з авторами, виконавцями та іншими правовласниками.64 

Тому у випадках, коли не йдеться про вільне використання об’єктів 

авторського права та суміжних прав, важливо встановити не лише авторів творів, 

але і осіб, що володіють виключними правами на них. 

Виключні права можуть належати одночасно декільком особам. До 

правовласників можуть належати: 

- автори (співавтори), виконавці (співвиконавці), виробники фонограм, 

виробники бази даних; публікатори творів науки, літератури чи мистецтва; 

- спадкоємці вищевказаних осіб; 

                                                           
63 Остапчук В. Загальні питання авторського права і суміжних прав // Науково-практичний 
журнал «Інтелектуальна власність». №2. 2003. URL: https://bit.ly/3p81JCP  
64 Там само. 
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- виконавці (співвиконавці) робіт; 

- підрядники (субпідрядники); 

- фізичні та юридичні особи, які отримали виняткові права на об'єкти 

авторського права і суміжних прав за договором від колишніх правовласників; 

- роботодавці і працівники; 

- замовники; 

- держава Україна. 

Архівним установам рекомендовано під час укладання договору на 

використання об'єктів авторського та суміжних прав заздалегідь впевнитися, що 

інша сторона має відповідні права. Необхідно враховувати такі обставини: 

1) Виключне право може належати правовласнику на основі авторського 

договору. В цьому випадку рекомендується перевіряти не тільки наявність 

відповідного договору, а й обсяг таких прав, а також наявність обмежень, 

закріплених таким договором. 

Закріплення виключних прав за замовником може бути передбачене в 

авторському договорі про створення певного об’єкта авторського права, а також в 

договорі на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або 

технологічних робіт, які прямо не передбачали створення об'єкта авторського права 

або суміжних прав.  

Якщо твір або виконання було створено автором або виконавцем в межах 

його посадових обов'язків, виключні майнові права на службовий твір, відповідно 

до статті 16 Закону України про авторське і суміжні права,65 належать 

роботодавцеві, якщо інше  не  передбачено  трудовим  договором (контрактом) та 

(або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Однак в даному 

разі варто звернути увагу на те, що службовий твір, як об’єкт авторського права, 

знаходиться на стику декількох галузей права: з одного боку, цивільного і 
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трудового, а з іншого — є неузгодженість цього поняття в спеціальному 

законодавстві про авторське та суміжні права. Як зазначають юристи-практики, 

існують колізії між цивільним і авторським правом. На противагу статті 16 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» Цивільний кодекс України 

передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 

об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо 

інше не встановлено договором. Як засвідчує судова практика, у разі спору в 

багатьох випадках застосовуються норми Цивільного кодексу, хоча з точки зору 

теорії у разі колізії загальної та спеціальної норми превалює остання. Так, згідно з 

постановою пленуму ВГСУ «Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних із 

захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року №12, «виключні 

майнові права на цей об’єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого 

договору спільно, якщо інше не встановлено договором».66  

Через це державним архівам рекомендовано взяти до уваги вищезазначені 

обставини під час укладання договорів з авторами службових творів. Також 

рекомендуємо для врегулювання правових відносин із працівниками щодо 

службових творів прописати в положеннях про структурні підрозділи та у 

посадових інструкціях працівників такі умови: «Майнові права інтелектуальної 

власності на об’єкти, створені працівниками, у зв’язку з виконанням основних 

завдань і функцій структурного підрозділу, належать архіву. У порядку виконання 

службових обов’язків працівник створює службові твори-об’єкти авторського 

права, службові об’єкти інтелектуальної власності. Будь-який твір, створений 

протягом роботи в архіві при виконанні службових обов’язків, вважається 

                                                           
66 Постанова пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання вирішення 
спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року №12. 
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службовим. Працівник створює службовий твір і відчужує на користь архіву 

майнові права на нього (за винятком права на його переробку).  Матеріально-

технічну базу архіву забороняється використовувати для створення об’єктів, 

майнові права інтелектуальної власності на які архіву не належать. Працівник 

зобов’язаний негайно повідомляти безпосереднього керівника про створення 

об’єкта інтелектуальної власності з наданням всіх необхідних матеріалів, що його 

стосуються. Працівник здійснює фіксування завершення об’єкта інтелектуальної 

власності, об’єкта авторського права-службового твору, готуючи приймально-

здавальний акт та подаючи його на підпис безпосередньому керівнику». 

2) Виключне право на твір переходить у спадок в межах строку його дії, що 

залишився. Прийняття спадщини здійснюється через 6 місяців після смерті особи. 

Права спадкоємця мають підтверджуватися належним чином оформленим 

свідоцтвом про право на спадщину. 

У автора, правовласника може бути кілька спадкоємців. Якщо спадкування 

виключного права не було спеціально обумовлене в заповіті або не визначене в 

угоді про розподіл спадщини, яка стосується такого виключного права, 

правовласниками будуть усі спадкоємці. 

3) Організації можуть отримувати виняткові права в порядку 

правонаступництва (за заповітом або в результаті реорганізації правовласника-

юридичної особи). 

4) Якщо об'єкт авторського або суміжних прав підлягає державній реєстрації, 

перехід виключного права на нього без договору також підлягає державній 

реєстрації.67  
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5) Майнове право суб’єкта авторського права, який є юридичною особою, 

може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому законом порядку 

внаслідок ліквідації цієї юридичної особи-суб’єкта авторського права.68 

6) Від імені правовласника можуть діяти представники. Повноваження 

представників ґрунтуються на чинному законодавстві. Наприклад, якщо автор не 

досяг повноліття або є недієздатним або обмежено дієздатним, від його імені 

можуть діяти батьки, опікуни, піклувальники. Також правовласник може 

делегувати свої повноваження на підставі довіреності. 

Окремої уваги потребує проблема визначення авторських прав на складні та 

складені об’єкти. Об’єкт права інтелектуальної власності може бути створений 

декількома творцями і вміщувати кілька творів, права на які належать різним 

творцям чи їхнім правонаступникам. У такому випадку законним буде 

використання твору лише у випадку отримання згоди на це від всіх правовласників. 

Для позначення таких творів існує два терміни - «складний твір» та «складений 

твір». І якщо останній визначений в спеціальному українському законодавстві, то 

другий – ні, що спричиняє труднощі. Так, згідно із Законом України «Про авторське 

право і суміжні права», до складених творів належать збірники творів, збірники 

обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші 

твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до 

них як складові частини.  

Відповідно до статті 19 того самого Закону, авторові збірника та інших 

складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір 

і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці 

(упорядкування). Упорядник збірника користується авторським правом за умови 

дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору. 
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Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої 

твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським 

договором з упорядником збірника. Авторське право упорядника збірника не 

перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих 

самих творів та (або) інших даних для створення своїх творів. Передбачена цією 

частиною правова охорона баз даних не поширюється на самі дані чи інформацію і 

не зачіпає будь-яке авторське право, що відноситься до самих даних чи інформації, 

які містяться у базі даних. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, 

періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших 

періодичних видань належать виключні права на використання таких видань у 

цілому. Видавець має право за будь-якого використання таких видань зазначати в 

них своє ім’я або вимагати такого зазначення. Автори творів, включених до таких 

видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від 

видання в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.69 

Отже творчий характер у складених творах проявляється саме у підборі та 

розташуванні певних об’єктів, які не обов’язково мають виступати об’єктами права 

інтелектуальної власності. 

Що стосується розмежування понять «складний твір» та «складений твір», то 

така спроба здійснена в науковій літературі. Зокрема, дослідниця Г. Ульянова 

зазначає, що, «на відміну від складених, складні твори складаються з різнорідних 

об’єктів права інтелектуальної власності, які без будь-якого зі своїх елементів 

втрачають цілісність та призначення, доволі часто передбачають створення 

об’єктів права інтелектуальної власності спеціально для включення у складний 

твір, а не підбір і розташування вже існуючих».70 

                                                           
69 Там само. 
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Як було зазначено вище, Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» не вміщує самого поняття «складний твір», однак регулює правовідносини 

щодо видів таких творів. Наприклад, для аудіовізуальних творів, які є складними, 

діють ті самі законодавчі приписи, що і для складених творів: «їхні автори 

зберігають за собою право вільного використання творів, якщо інше не 

передбачено договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального 

твору, чи з продюсером аудіовізуального твору або упорядником».71 

У практичній діяльності архівів загальне розуміння сутності складних та 

складених творів, а також правове регулювання прав на них, стане в пригоді, серед 

іншого, під час організації виставок, публікування документів, розміщенні підбірок 

їхніх копій в мережі Інтернет, наприклад, на власних офіційних сайтах, в складі 

різних тематичних інтернет-проектів тощо.  

3.3. Критерії віднесення архівних документів до об’єктів авторських прав 

3.3.1. Види архівних документів, які відносяться до об’єктів авторського  

та суміжних прав 

Архівні документи відносяться до об’єктів авторського права, якщо вони 

являють собою твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:  

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, 

технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);  

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;  

3) комп’ютерні програми;  

4) бази даних;  

5) музичні твори з текстом і без тексту;  

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші 

твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;  

7) аудіовізуальні твори;  
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8) твори образотворчого мистецтва;  

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;  

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними 

до фотографії;  

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, 

кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;  

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 

стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 

діяльності;  

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки 

фольклору, придатні для сценічного показу;  

14) похідні твори;  

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, 

збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом 

творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення 

авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;  

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування 

українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;  

17) інші твори (стаття 8).72  

Архівні документи відносяться до об’єктів суміжних прав, якщо вони, 

незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:  

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, 

хореографічних, фольклорних та інших творів; 

б) фонограми, відеограми;  

в) передачі (програми) організацій мовлення (стаття 35).73 
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Архівні документи, які містять в собі елемент творчості їхніх творців, 

відносяться до об'єктів авторського права. Наприклад, щоб віднести до них 

листування, має бути дотримана одна з таких умов: 1) в листах автора до іншої 

особи містяться твори літератури, мистецтва або науки (вірші, художні малюнки, 

креслення, ноти тощо); 2) листування саме по собі має творчий характер 

(наприклад, листування відомих поетів, письменників). 

 

3.3.2. Архівні документи, які не відносяться  

до об’єктів авторського та суміжних прав 

Відповідно до статті 434 Цивільного Кодексу України та статті 10 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», до творів, які не є об'єктами 

авторського права, належать:  

1) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні 

документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, 

укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні 

переклади; 

 2) державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних 

Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; 

символи та знаки підприємств, установ та організацій. Разом з тим, проекти 

офіційних символів і знаків до їх затвердження розглядаються як твори;  

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер 

звичайної прес-інформації;  

4) твори народної творчості (фольклор);  

5) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 

телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям 

оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право 

особливого роду) 
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6) інші твори, встановлені законом. 74 

Тобто архівні документи, які підпадають під перелічені критерії, можуть 

вільно використовуватися з точки зору чинної нормативно-правової бази, якою 

регулюються питання дотримання авторського та суміжних прав.  

Слід  враховувати, що проєкти грошових знаків, офіційних документів до їх 

офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до 

Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

Авторським правом також охороняються обробки фольклору та збірники 

обробок фольклору. 

3.4. Проблема «сирітських» творів 

Проблема «сирітських творів» – творів, авторів яких не можливо встановити 

і щодо яких імовірно ще не сплив строк чинності авторського права – є 

непересічною в діяльності архівів. Через відсутність даних про власників майнових 

прав ці твори мають невизначений правовий статус, що накладає обмеження на 

організацію доступу до них.  

З’явитися «сирітські твори» можуть внаслідок низки різних чинників та 

обставин. Серед них можуть бути такі: 

- випадкова втрата даних про автора твору, який існує в одному екземплярі, 

внаслідок пошкодження чи неправильного зберігання;  

- втрата оригіналу твору та наявність його копії, на якій не вказано автора; 

- небажання автора вказувати своє авторство; 

- співавторство значної кількості не знайомих між собою авторів, 

використання псевдонімів, за якими складно визначити автора (яскравий приклад 

– інтернет-енциклопедія Вікіпедія); 

                                                           
74 Цивільний кодекс України. Стаття 434. URL: https://bit.ly/3tOr6gv; Закон України «Про 
авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs 
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- занадто довгі строки охорони авторських прав (70 років) та тенденція до їх 

подовженням; 

- відсутність обов’язкової державної реєстрації творів авторського права 

тощо.75 

Ці та інші обставини призводять до того, що «сирітські твори» опиняються 

поза широким використанням. Адже, приміром, внаслідок неможливості 

встановити правовласника, архівна установа не має права оцифровувати і надавати 

доступ до таких творів широкому колу осіб. За словами вченої В. Токаревої, 

співробітники архівів «…зобов’язані в усіх випадках неухильно дотримуватися 

законодавства про авторське право і укладати договори з правоволодільцями, тому, 

беручи до уваги ризик порушення авторських прав, вони не можуть проводити 

несанкціоноване оцифрування даних робіт».76 

Щоб мати змогу законно використовувати «сирітські твори», відповідно до 

чинного законодавства, необхідно знайти осіб, які володіють правами на них. 

Зазвичай подібні пошуки не дають бажаного результату. Варто зазначити, що це 

проблема загальносвітового масштабу. Адже, за даними досліджень, тільки у 

Британській бібліотеці зберігаються тисячі фотографії військовослужбовців часів 

Першої і Другої світових воєн, правовласників яких неможливо встановити, а отже, 

їх оцифрування та опублікування на законних підставах неможливе.77 Від подібних 

обставин насамперед страждають освітньо-наукова та культурна сфери, адже 

багато «сирітських творів» мають цінність насамперед для них. 

                                                           
75 Піхурець О. В., Литвин С. Й. Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із 
використанням «сирітських творів» в Україні та країнах Європейського Союзу // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 44(1). С. 81-86. 
76 Токарева В. О. Проблеми використання сирітських творів // Правове життя сучасної України : 
у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. 
Аракелян. Одеса : Гельветика, 2020. Т. 3. С. 444-447, с.444. 
77 Там само, с.445. 



120 

 

Задля вирішення проблеми «сирітських творів» пропонують запровадити їх 

реєстр, який має функціонувати в режимі відкритого доступу щодо літературних і 

наукових, тобто текстових, творів. Проте це дещо йде у розріз з Бернською 

конвенцією охорону літературних і художніх творів, де зазначено, що 

користування правами і здійснення їх не пов’язано з виконанням будь-яких 

формальностей (ст. 5).78 

Нині ж в Україні будь-яке використання «сирітського твору» пов’язане з 

ризиком, оскільки автор або інший правовласник може знайтися і подати до суду 

за фактом порушення авторських і суміжних прав. Архівам рекомендовано 

враховувати це у своїй роботі, адже доступ до таких документів користувачам може 

бути наданий тільки у читальному залі. 

Варто зазначити, що вирішення проблеми сирітських творів було 

запропоновано у проєкті Закону України «Про авторське право і суміжні права».79 

Зокрема, його автори запропонували унормувати використання цих творів  у такий 

спосіб: 

«1. Допускається використання сирітських творів способами відтворення (з 

метою оцифрування, доведення до загального відома публіки шляхом 

інтерактивного надання електронного (цифрового) доступу, індексації, 

каталогізації, збереження або відновлення копії), а також  доведення до загального 

відома публіки шляхом інтерактивного надання доступу публіці після вжиття 

заходів із ідентифікації та належного розшуку авторів, інших суб’єктів авторського 

права, які не призвели до ідентифікації відповідних суб’єктів авторського права або 

віднайдення ідентифікованих суб’єктів. 

2. Набути статусу сирітського може оприлюднений на території України: 

                                                           
78 Там само, с.445; Токарева В. О. Окремі аспекти сирітських творів в умовах інтеграційних 
процесів // National Law Journal: Teory And Practice. MAI 2019. С.97-101. 
79 Проєкт Закону України «Про авторське право і суміжні права». URL:https://bit.ly/2NKCj1v 
(дата звернення: 27.02.2021) 
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1) твір, опублікований у книзі, журналі, газеті або інших письмових творах, 

що міститься в колекціях некомерційних організацій з охорони культурної 

спадщини; 

2) аудіовізуальний твір, що міститься в колекціях некомерційних організацій 

з охорони культурної спадщини; 

3) аудіовізуальні твори, які до 31 грудня 2002 року (включно) були створені 

державними або телерадіоорганізаціями або телерадіоорганізаціями органів 

місцевого самоврядування і знаходилися у їхніх архівах. 

3. Твір, який набув статусу сирітського, втрачає цей статус, а його 

використання способами, зазначеними в частині першій цієї статті, не 

допускається, у встановленому порядку на підставі заяви, яка містить 

вмотивоване  твердження про наявність у заявника майнових авторських прав на 

твір,  зазначений  у  відповідній заяві, з посиланням на підстави виникнення таких 

прав та строк їх чинності, а також контактні дані, які дають можливість зв’язатися 

з суб’єктом авторського права для отримання дозволу на використання твору. Твір, 

що втратив статус сирітського твору, охороняється відповідно до цього Закону. 

4. Порядок та умови дозволеного використання сирітських творів, що 

включають порядок та умови вжиття заходів щодо ідентифікації та належного 

розшуку відповідних суб’єктів авторського права, набуття та втрати статусу 

сирітського твору, визначаються Кабінетом Міністрів України».80  

Отже, у разі набуття цим законом статусу закону у майбутньому, можливості 

з використання сирітських творів в архівах будуть суттєво розширені. 

 

                                                           
80 Проєкт Закону України «Про авторське право і суміжні права». URL:https://bit.ly/2NKCj1v  
(дата звернення: 27.02.2021) 
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3.5. Особливості укладання і практичної реалізації спеціальних договорів з 

авторами і правонаступниками документів  

3.5.1. Приймання-передавання об’єктів авторського права та суміжних 

прав до архівів 

Авторське право на твір не завжди збігається з правом власності на 

матеріальний носій, в який такий твір втілено. На матеріальний носій, в який 

втілено твір, може існувати окреме право власності, право користування тощо, але 

не авторське право. 

Передавання до архіву документів, що є об’єктами авторського і суміжних 

прав, як матеріальних носіїв зазвичай не означає передавання йому виключних прав 

на них. Такі документи можуть надходити від фізичних осіб (авторів-творців 

творів, виконавців тощо, їхніх спадкоємців, а також інших осіб (наприклад, 

колекціонерів) (в складі фондів особистого походження); організацій (наприклад, 

редакцій, видавництв, науково-виробничих об’єднань, творчих спілок, кіностудій, 

театрів, концертних, науково-дослідних установ, навчальних закладів тощо). Такі 

документи також створюються в результаті ініціативного документування, яке 

здійснюється самим архівом. 

Архівам рекомендовано зафіксувати умови подальшого використання 

документів, які є об’єктами авторського та суміжних прав, під час їх приймання-

передавання до архіву в договорі з особою, що має виключне право на них (якщо 

особа  надала документальне підтвердженя майнового права власності на об’єкт 

авторського та суміжних прав). Якщо ці умови не будуть спеціально обумовлені в 

договорі, то подальше використання в архівах документів, що перебувають під 

захистом Закону «Про авторське і суміжні права», до завершення строку чинності 

виключного права на них може здійснюється тільки в межах передбачених 

законодавством випадків вільного використання (див. пункт 3.1 розділу 3 цього 

посібника). Для здійснення інших форм і видів використання в кожному 
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конкретному випадку необхідно буде отримувати письмовий дозвіл від 

правовласника. 

Документи як матеріальні об'єкти можуть прийматися до архіву на таких 

підставах: 

1) Державні та комунальні підприємства та організації, що є джерелами 

формування НАФ, передають документи НАФ на постійне зберігання до архівів в 

обов’язковому порядку без договору.81 

Не оформлюється договором також комплектування архіву обов'язковими 

безкоштовними примірниками документів.82 

2) інші організації передають документи НАФ на постійне зберігання на 

підставі угод між власником документів і архівною установою. Приймання 

документів НАФ від юридичних осіб-джерел комплектування недержавної форми 

власності здійснюють відповідно до умов договору між власником і архівом із 

зазначенням у ньому умов користування документами, копіювання (відтворення) 

цих документів та використання відомостей, що в них містяться. Приймання 

документів об’єднань громадян та релігійних організацій здійснюють за описом 

первинного розбирання з подальшим укладанням описів справ (документів) 

постійного зберігання працівниками архіву. 83 

3) Документи особового походження, внесені до НАФ, надходять на 

зберігання до архіву на підставі договору дарування, договору купівлі-продажу, 

заповіту, рішення суду (у разі визнання документів безхазяйними), оформлених 

згідно з чинним законодавством. 84 

                                                           
81 Карп'юк Р. Розбираємо документальний «мотлох» установи: що в архів, а що в макулатуру. 
URL: https://bit.ly/373POjs   
82 Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 № 595/XIV-ВР. URL: 
https://bit.ly/3jFmzbM; Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : 
постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608. URL: https://bit.ly/3jC7WGf  
83 Правила роботи архівних установ України. URL:  https://bit.ly/3d155Fq   
84 Там само.   
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4) Документи, створені архівом у результаті ініціативного документування 

подій (анкети, фотографії, записи спогадів, бесід, інтерв’ю тощо), приймають до 

архіву на загальних засадах після внесення їх до опису справ (документів) 

постійного зберігання. Ініціативне документування проводять працівники архіву 

або спеціалісти, залучені для цієї роботи за договором. Стороною, що передає 

документи до архіву, у цьому випадку виступають особи, які здійснили ініціативне 

документування.85 

5) Приймання документів культурної спадщини України, що знаходяться за 

кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України, 

до архіву здійснюють на підставі: міжнародних угод; договору дарування, купівлі-

продажу документів, обміну копіями, безоплатного передання копій документів; 

заповіту.86 

4) Архів також може приймати архівні документи на строкове і безстрокове 

депоноване зберігання без передавання права власності на документи. Приймання 

документів на депоноване зберігання здійснюють на підставі договору між архівом 

і власником документів зі збереженням за власником права власності на 

документи.87 

Розпоряджатися документами, зокрема, передавати їх на постійне зберігання 

до архіву, можуть тільки власники або інші особи, які володіють необхідними 

повноваженнями щодо таких документів як матеріальних об'єктів. Звертаємо увагу, 

що такі особи (юридичні або фізичні) можуть при цьому не мати виключних прав 

на твір або інший об'єкт авторського і суміжних прав. Дозвіл авторів та інших 

правовласників виключних прав на передавання документів на постійне або 

тимчасове зберігання до архіву в цьому випадку не вимагається. 

                                                           
85 Там само. 
86 Там само. 
87 Там само.   
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Наразі українські нормативно-правові акти та методичні документи,88 що 

регулюють процедуру приймання-передавання документів до архіву та їх обліку, 

прямо не передбачають внесення до довідкового апарату відомостей про 

належність окремих фондів/колекцій/документів до об’єктів авторського права і 

суміжних прав. Водночас така інформація є необхідною для подальшої роботи з 

документами. Через це рекомендовано внести зміни до Правил роботи архівних 

установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 

№ 656/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 

584/23116, зобов’язавши архіви вносити до науково-довідкового апарату, зокрема 

описів, таких відомостей: 

1) про належність окремих фондів/колекцій/документів до об’єктів 

авторського права і суміжних прав (обов’язково); 

2) про те, чи є документ «сирітським» (обов’язково); 

3) про дату набуття об’єктом статусу суспільного надбання (якщо відомо); 

4) про умови доступу до документа та його використання (обов’язково); 

5) про особу, що володіє виключними правами на об’єкт, захищений 

законодавством про авторське та суміжні права (якщо відомо); 

6) інші відомості, пов’язані з дотриманням законодавства із захисту 

авторського та суміжних прав (за необхідності). 

 

                                                           
88 Там само; Робота з документами особового походження. Методичний посібник / Автори-
укладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. - 
К., 2009. – 284 с. 
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3.5.2. Визначення умов використання об'єктів авторського права і 

суміжних прав в договорах 

Особливі умови використання документів, зокрема, об'єктів авторського 

права і суміжних прав, зазначають у договорах та угодах, які укладають під час їх 

передавання до архівів. 

Визначати умови використання об'єктів авторського права і суміжних прав, а 

також повністю передавати виключні права на їх використання можуть тільки їхні 

автори та інші правовласники. 

Ці умови можуть бути зафіксовані в договорах дарування чи купівлі-

продажу, що укладаються під час приймання документів на зберігання до архіву,89 

або в окремих договорах – договорах про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності або ліцензійних договорах. 

У свою чергу, архів може використовувати документи, щодо яких діють 

авторське право і суміжні права, а також визначати умови використання архівних 

документів іншими користувачами тільки в межах правочинів, якими він володіє. 

Договори укладаються у письмовій формі. При укладанні договору сторони 

повинні узгодити істотні умови договору. Обов’язковими (істотними) умовами 

договору є: 

- предмет договору; 

- умови, що визначені законодавством як істотні або є необхідними для 

договору даного виду; 

- умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто 

згоди.90 

                                                           
89 Правила роботи архівних установ України. URL:  https://bit.ly/3d155Fq 
90 Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав. Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України. URL: https://bit.ly/3rF8iOZ 
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При укладанні договору необхідно враховувати положення Цивільного 

кодексу України та Закону України «Про авторське та суміжні права» у частині 

передбачення обов’язкових (істотних) умов договору. До інших умов, які доцільно 

включити у договір, слід віднести: 

- визначення термінів, що використовуються в договорі, якщо вони мають 

свої особливості практичного застосування; 

- передбачення відповідальності сторін договору; 

- врегулювання спірних проблемних питань, пов’язаних із договірними 

відносинами; 

- дії сторін у разі виникнення форс-мажорних обставин; 

- та інші необхідні умови, визначені на розсуд сторін договору.91 

Договір, відповідно до якого надаються права на використання твору та 

однією зі сторін якого є автор чи інша особа, яка має авторське право, називаються 

авторським договором. Такий договір може бути: 

- авторським договором про передачу виключного права на використання 

твору; 

- авторським договором про передачу невиключного права на використання 

твору (стаття 32 Закону України «Про авторське та суміжні права»). 

У авторському договорі можуть бути передбачені обов’язкові (істотні) умови 

аналогічні умовам, передбаченим для ліцензійного договору.92 

Договір дарування. У випадку оформлення договору дарування під час 

приймання документів на зберігання до архіву рекомендовано включити до нього 

положення про умови їх використання. Для передавання документів автором або 

іншим правовласником архівам рекомендується розробити власні типові договори 

                                                           
91 Там само. 
92 Там само. 
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дарування, які будуть вміщувати всі необхідні умови щодо дарування документів 

та їх використання.  

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Виключне право на використання твору може бути передане архіву в повному 

обсязі автором або іншим правовласником за договором про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності. За таким договором одна сторона (особа, 

що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному 

складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.93 

У разі передання виключних прав у повному обсязі у договорі про 

відчуження виключного права немає необхідності уточнювати всі можливі форми 

використання документів (оцифрування, включення до повнотекстових баз даних, 

оприлюднення через Інтернет), оскільки внаслідок укладення такого договору 

новий правовласник (архів) набуває всієї повноти прав. Водночас використання 

об'єктів авторського права і суміжних прав архівами здійснюється на підставі 

законодавства, в межах, визначених установчими документами архіву. 

На відміну від ліцензійного договору, умови договору про передання 

(відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав, що 

стосуються території та строку дії договору, не належать до суттєвих (істотних) 

умов цього договору. Договір має безстроковий характер та не має територіальних 

обмежень.94 

За основу під час розроблення договору про передання виключних майнових 

прав інтелектуальної власності рекомендовано взяти примірний зразок від 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(додаток 1).95 Запропоновані пункти зразка договору є мінімальними, а тому 

                                                           
93 Цивільний кодекс України. Стаття 1113. URL: https://bit.ly/2LEeCXG   
94 Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав. Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України. URL: https://bit.ly/3rF8iOZ 
95 Там само. 
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можуть бути уточнені та доповнені положеннями щодо врегулювання відносин між 

сторонами при укладанні конкретних договорів в межах чинного законодавства.96 

Ліцензійний та субліцензійний договір. За ліцензійним договором одна 

сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 

згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу та іншого закону. У 

випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений 

субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) 

субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі 

відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше 

не встановлено ліцензійним договором.97  

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання 

об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за 

договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які 

надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання 

об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають 

за доцільне включити у договір.98  

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, 

якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного 

договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його 

використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не 

надані ліцензіату. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, 

                                                           
96 Там само. 
97 Цивільний кодекс України. Стаття 1109. URL: https://bit.ly/3tQ2ynm  
98 Там само. 
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на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності, дія ліцензії поширюється на територію України.99 Якщо заплановано 

розмістити твір в мережі Інтернет, то в договорі необхідно вказати, що територія 

дії ліцензії - весь світ. 

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який 

повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права 

на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. Ліцензіар може 

відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого 

договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі 

порушення другою стороною інших умов договору. У разі відсутності у 

ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на 

строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на 

визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 

п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна 

із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір 

вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін 

може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це 

другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для 

повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.100 

До обов’язкових (істотних) умов ліцензійного договору, з урахуванням 

положень статей 1109, 1110 Цивільного кодексу України, слід віднести: 

- вид ліцензії; 

- конкретні права, що надаються за договором; 

- спосіб (способи) використання об’єкта авторського права і суміжних прав; 

                                                           
99 Там само.  
100 Цивільний кодекс України. Стаття 1110. URL:  https://bit.ly/2OsdIi9   
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- строк дії договору; 

- територія, на яку поширюється передаване право; 

- розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта 

авторського права і суміжних прав.101 

Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою 

частиною ліцензійного договору. Ліцензія може бути таких видів: виключна; 

одинична; невиключна.102 

При укладанні ліцензійного договору, слід враховувати, що: 

- предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання 

ще не створеного об’єкта авторського права і суміжних прав; 

- права на використання і способи такого використання, які не визначені в 

ліцензійному договорі, вважається такими, що не надані ліцензіату; 

- у випадку відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку 

поширюються надані права на використання об’єкта авторського права і суміжних 

прав, ліцензія поширюється на всю територію України; 

- якщо в ліцензійному договорі про видання або іншого відтворення твору 

винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі 

повинен бути встановлений максимальний тираж твору; 

- строк, встановлений договором, повинен спливати не пізніше спливу строку 

чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт 

авторського права і суміжних прав.103 

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, ліцензійний договір, 

договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

                                                           
101 Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав. Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://bit.ly/3rF8iOZ 
102 Там само. 
103 Там само. 
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власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація 

здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому 

законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за 

ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права 

інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за 

захистом свого права. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх 

державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.104 

За основу під час розроблення ліцензійного договору рекомендовано взяти 

примірний зразок від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (додаток 2).105 Запропоновані пункти зразка договору є 

мінімальними, а тому можуть бути уточнені та доповнені положеннями щодо 

врегулювання відносин між сторонами при укладанні конкретних договорів в 

межах чинного законодавства.106 

Загалом же рекомендовано в договорі, який регулюватиме використання 

об'єктів авторського та суміжних прав, за умови, коли архів не має змоги 

впевнитися, що друга сторона договору має всю повноту прав для укладання такого 

договору, прописати положення про те, що особа, яка передає документи до архіву, 

гарантує наявність у неї необхідних прав в обсязі, достатньому для укладення 

договору, і що предмет договору не знаходиться під забороною відчуження, 

арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання 

зобов’язання перед будь-якою іншою третьою стороною, а також не несе на собі 

будь-якого обтяження, передбаченого чинним законодавством України. У разі 

виникнення претензій з боку можливих правовласників чи інших осіб щодо 

                                                           
104 Цивільний кодекс України. Стаття 1114. https://bit.ly/2OjOkuM   
105 Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав. Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://bit.ly/3rF8iOZ 
106 Там само. 
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використання творів, які передаються до архіву, особа, яка передає їх до архіву, 

бере їх на себе і вирішує власним коштом, без залучення у цей процес архіву. 

Ліцензійний (субліцензійний) договір між архівом та користувачами. За 

необхідності архів може укласти ліцензійний (субліцензійний) договір з 

користувачем. Зокрема, у таких випадках: 

- якщо таке право надане йому на підставі ліцензійного договору з особою, 

що має виключні права на твір; 

- якщо ним був укладений договір з правовласником про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності; 

- якщо предметом договору є використання службового твору, право на який 

належать архіву; 

- якщо права на твір належать державі, а документи, в яких міститься цей 

твір, перебувають на постійному зберіганні в архіві. 

В таких договорах рекомендовано детально прописати форми і порядок 

використання творів, а також відповідальність сторін у разі порушення умов 

договору. 

У випадках, коли з особами, що мають виключні права на твір, не було 

укладено спеціальний договір, який регулював би умови використання об'єкта 

авторського та суміжних прав, і коли не йдеться про можливість вільного 

використання твору, користувач має надати архіву дозвіл від правовласника на 

його використання. Кожен окремий випадок такого запиту індивідуальний, а тому 

надати рекомендації, які б були дієвими під час будь-якої ситуації, практично 

неможливо. Фахівці архіву мають бути добре обізнані з нормами чинного 

законодавства щодо дотримання авторського та суміжних прав і вирішувати 

ситуації з огляду на нього.  

Наведемо декілька прикладів з практичного застосування норм 

законодавства у цій сфері, наданих ЦДАМЛМ України: 
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1. До ЦДАМЛМ України звернулась Громадська організація «Дом майстер 

клас» з проханням надати дозвіл на копіювання архівних документів-нотних 

партитур до музики з кінофільмів «Перед экзаменом» та «Храни меня, мой 

талисман» відомого українського композитора Вадима Храпачова. Метою 

використання цих архівних документів було публічне виконання музики на 

популярному щорічному фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який 

проводиться в Національному Заповіднику «Софія Київська».  

Коментар юриста: У зв’язку з тим, що запитувані архівні документи із 

фондів ЦДАМЛМ України були об’єктами авторського права, архів-музей 

проінформував Громадську організацію про те, що без згоди автора або іншої 

особи, яка має авторське право, він зможе надати репрографічні копії нотних 

партитур для їх використання з метою освіти, навчання, приватного дослідження 

(стаття 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Відповідно до 

статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне право 

автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону 

використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 

відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну 

демонстрацію і публічний показ. Тому ЦДАМЛМ України повідомив, що надання 

копій архівних документів для публічного виконання музики на комерційному 

фестивалі, можливе, у разі надання Громадською організацією дозволу автора або 

іншої особи, яка має авторське право на використання нотних партитур. 

Результатом такого інформування та проведення переговорів, стало надання 

представником Громадської організації до ЦДАМЛМ України Ліцензійного 

договору про надання невиключної ліцензії на використання об’єктів майнових 

авторських прав, укладеного між Громадською організацією та дочкою 

композитора Вадима Храпачова, яка є єдиним його спадкоємцем за законом. У 

цьому договорі був зазначений дозвіл, наданий спадкоємицею авторського права 
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представникові Громадської організації, зробити копії нотних партитур в 

ЦДАМЛМ України, проводити репетиції, не публічні виконання цих музичних 

творів, до дати проведення фестивалю. Після проведення фестивалю, у визначений 

термін, копії нотних партитур мають бути знищені чи повернуті дочці композитора.  

Лише після надання дозволу спадкоємиці авторського права на публічне 

виконання музичних творів на комерційному фестивалі, ЦДАМЛМ України надав 

дозвіл на копіювання архівних документів зі своїх фондів. 

2. До ЦДАМЛМ України звернулась Центральна районна бібліотека ім. Є. 

Плужника із проханням надати копію архівного документа, а саме: копію 

оригіналу картини-портрета Євгена Плужника, авторства Бурак С.Я., для 

виготовлення поштової марки із зображенням визначного українського поета.  

Коментар юриста: Враховуючи комерційну мету використання копії 

архівного документа, який є об’єктом авторського права, ЦДАМЛМ України 

проінформував бібліотеку, про те, що не може надати копію портрета Є. Плужника 

для виготовлення поштової марки без дозволу художниці С.Я. Бурак або іншої 

особи, яка має авторське право.  

   Звернувшись до спадкоємців С.Я. Бурак за наданням дозволу на 

використання копії портрета Є. Плужника її авторства для виготовлення поштової 

марки, виявилось, що майнові авторські  права ще не успадковані спадкоємцями. 

Племінник художниці повідомив, що майнові авторські права С.Я. Бурак 

перебувають у процесі успадкування. 

   Виходячи із такої ситуації, ЦДАМЛМ України надав бібліотеці 

репрографічну копію портрета Є. Плужника авторства С. Бурак для використання 

з метою освіти, навчання, приватного дослідження.  
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РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ НАФ,  

НА ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 

4.1. Загальні положення 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи», користувачі документами Національного архівного фонду, 

що належать державі, територіальним громадам, мають право: 

1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями документів з 

фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не 

обмежено на підставах, визначених законом, а також відповідно до закону 

користуватися документами обмеженого доступу; 

2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в 

документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом; 

3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або їх копії 

в тимчасове користування поза архівними установами; 

4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою архівних 

установ - і обліковими документами; 

5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати 

від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану 

документів та не порушує авторські та суміжні права, а також вимагати, щоб ці 

копії або витяги були засвідчені архівною установою; 

6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст 

архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, 

передбачених законодавством. 

Права користувачів документами Національного архівного фонду, що 

належать іншим власникам, визначаються власником документів з урахуванням 
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рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері архівної справи і діловодства.107 

Відповідно до положень «Правил роботи архівних установ», доступ до 

документів, що є об’єктами авторського і суміжних прав та права інтелектуальної 

власності, надається на загальних підставах, якщо інше не передбачено письмовим 

розпорядженням суб’єкта права (фондоутворювача чи іншої особи) або його 

спадкоємців.108 Тому, якщо письмової заборони від правовласника немає, архіви 

організовують доступ користувачів до оригіналів творів, які захищені 

законодавством про авторське та смужні права, без його згоди та без виплати йому 

винагороди, якщо їхня діяльність прямо чи опосередковано не спрямована на 

одержання прибутку. 

Доступ до творів в електронній формі, або цифрових копій творів має 

надаватися архівом виключно на обладнанні архіву та у його приміщенні, за умови 

унеможливлення створення копій таких творів користувачами, і у випадку, якщо 

діяльність архіву при цьому не спрямована прямо чи опосередковано на  одержання 

прибутку. 

Доступ до документів, які є об’єктами авторських і суміжних права, в 

державних архівах може бути обмежений авторами і іншими правовласниками в 

межах чинного законодавства. Це має бути зафіксовано у відповідних авторських 

договорах, укладених між правовласниками та архівами. 

У випадках, коли авторські договори з правовласниками не укладені, архіви 

мають діяти в межах положень статей 21-25 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» та статті 444 Цивільного кодексу України, які встановлюють 

                                                           
107 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». URL: 
https://bit.ly/3dm8wH2 (дата звернення: 17.02.2020) 
108 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020)  



138 

 

умови для вільного використання об’єктів авторського та суміжних прав (див. 

пункт 3.1 розділу 3 цього методичного посібника).109 

По можливості, архівам рекомендовано зв’язатися з особами, які володіють 

виключними правами на об’єкти авторського та суміжних прав або з їхніми 

спадкоємцями для уточнення умов доступу до них та їх використання, 

запропонувавши укласти новий договір або внести корективи до чинного договору. 

Крім того, варто пам’ятати, що доступ до документів, які містять об’єкти 

авторського та суміжних прав, може бути обмежений не тільки через їхню 

належність до інтелектуальної власності, але і на інших законних підставах. 

  

4.2. Організація використання документів НАФ, на які поширюються норми 

законодавства України про інтелектуальну власність 

Використання документів НАФ, на які поширюються норми законодавства 

України про інтелектуальну власність, має бути організоване відповідно до норм 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

та інших нормативно-правових актів. При цьому варто пам’ятати, що у випадку 

суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми 

закону, оскільки він має вищу юридичну силу.110  

У статті 434 Цивільного Кодексу України та статті 10 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» визначено твори, які не є об'єктами авторського 

права (див. підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 цього методичного посібника). У 

статтях 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та статті 444 

Цивільного кодексу України подано вичерпний перелік випадків вільного 

                                                           
109 Цивільний кодекс України. Стаття 444. URL: https://bit.ly/3tNhCSU; Закон України «Про 
авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата звернення: 11.02.2020) 
110 Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між 
підзаконними актами. URL: https://bit.ly/3pxkcsF (дата звернення: 17.02.2020) 
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використання об’єктів авторського та суміжних прав (див. пункт 3.1 розділу 3 цього 

методичного посібника). 111 

Ті види використання об’єктів авторського права і суміжних прав, на які не 

поширюються положення вказаних статей, впродовж строку дії виключних прав на 

ці об’єкти (див. пункт 3.1 розділу 3 цього методичного посібника) повинні 

здійснюватися тільки за згодою правовласників. Після закінчення вказаного строку 

твір стає суспільним надбанням і може використовуватися на загальних підставах 

в межах чинного законодавства за умови дотримання особистих немайнових прав 

автора.112  

Впродовж терміну дії виключних прав на твір (або інший об’єкт), дозволяти 

чи забороняти іншим особам використання відповідних архівних документів може 

тільки правовласник. Дозвіл правовласника має бути оформлений письмово. Архів 

не несе відповідальності за неналежне використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав користувачами, якщо не порушує умов договору з правовласником. 

За необхідності користувачі можуть самостійно звернутися до правовласника і 

домовитися про умови використання твору. 

Якщо архів сам має намір використовувати твір, йому необхідно також 

отримати згоду правовласника у разі, коли не йдеться про випадки вільного 

використання і між ним та правовласником не укладено авторський договір або в 

його умовах немає дозволу на ті форми використання твору, які потрібні архіву.   

 

4.2.1 Організація копіювання архівних документів 

Відповідно до Правил роботи архівних установ, основними формами 

використання відомостей, що містяться в архівних документах, є: 

                                                           
111 Цивільний кодекс України. Стаття 444. URL: https://bit.ly/3tNhCSU; Закон України «Про 
авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата звернення: 11.02.2020) 
112 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
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- інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами та в порядку 

ініціативного інформування; 

- надання документів (або їх копій) для користування в читальному залі 

архіву; 

- експонування документів (або їх копій) на виставках; 

- видавання документів у тимчасове користування за межами архіву; 

- публікація архівних документів та оприлюднення відомостей, що в них 

містяться, у засобах масової інформації, у тому числі електронних; 

- проведення інформаційних заходів (демонстрація документів і/або 

оприлюднення відомостей, що в них містяться, під час зустрічей з громадськістю, 

екскурсій в архіви, презентацій, днів відкритих дверей, лекцій, доповідей, 

конференцій тощо).113 

Організація копіювання архівних документів з метою формування 

страхового фонду. Страховий фонд документів створюється для збереження 

документної інформації на випадок пошкодження чи втрати оригіналів документів, 

він є недоторканим і зберігається територіально відокремлено від оригіналів.114  

У Правилах роботи архівних установ визначено, що страховою копією 

документа на паперовому носії є негативна мікроформа (мікрофільм або 

мікрофіша) 1-го покоління, виготовлена на фотографічній галогенідосрібній плівці 

відповідного типу методом оптичного фотографування документів. 

Страховою копією кінодокумента є перша суміщена копія оригіналу, 

виготовлена на плівці відповідного типу методом контактного друку. 

                                                           
113 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020)  
114 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 17.02.2020) 
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Страховою копією фотодокумента є перша копія оригіналу, виготовлена на 

фотоплівці відповідного типу методом репродукування або контактного друку. 

Страховою копією фонодокумента є перша копія оригіналу, виготовлена 

методом магнітного звукозапису на магнітній плівці відповідного типу. Страхові 

копії унікальних фонодокументів можуть виготовлятися шляхом магнітного 

звукозапису (граморигінал 1, граморигінал 2). 

Страховою копією відеодокумента є перша копія оригіналу, виготовлена у 

форматі оригіналу шляхом відеозвукозапису на магнітній плівці. 

Черговість страхового копіювання визначається з урахуванням 

інформаційної значущості документів, їх фізичного стану та інтенсивності 

користування ними. 

Першочерговому копіюванню підлягають ті документи, які мають 

незадовільний фізичний стан або якими інтенсивно користуються. 

Страхові копії мають відповідати оригіналам за документною інформацією і 

частиною зовнішніх ознак, а також відповідати вимогам нормативно-

технологічних документів із страхового копіювання.115 

Створення страхового фонду документів є прямим обов’язком архівів як 

зберігачів документів Національного архівного фонду. Чинне українське 

законодавство у сфері інтелектуальної власності допускає вільне використання 

об’єктів авторського та суміжних прав у випадку створення страхового фонду. 

Зокрема, відповідно до статті 22 Закону України «Про авторське та суміжні права», 

архів може відтворити один примірник об’єкта авторського та суміжних прав 

репрографічним способом без згоди автора або іншої особи, яка має авторське 

право, у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни 

                                                           
115 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 17.02.2020) 
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загубленого, пошкодженого та непридатного примірника цього архіву або для 

відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду 

аналогічного архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а 

також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру.116 При цьому архів не повинен мати на меті отримання прибутку і 

зобов’язаний дотримуватися особистих немайнових прав автора. 

Організація копіювання архівних документів з метою формування фонду 

користування. Фонд користування архівними документами – сукупність копій 

архівних документів, призначених для користування замість оригіналів. 

Копії для фонду користування виготовляються: 

 у процесі створення страхового фонду; 

 цілеспрямовано на документи, якими найчастіше користуються; 

 під час розсекречування документів; 

 у результаті копіювання оригіналів документів, що зберігаються в 

інших архівосховищах; 

 у ході виконання інших видів робіт, пов’язаних з користуванням 

документами. 

Фонд користування, створений під час страхового копіювання, повинен мати: 

 для документів на паперовій основі - одну мікроформу 2-го покоління 

на галогенідосрібній плівці (негативна або позитивна), виготовлену з 

негативної мікроформи 1-го покоління, і одну мікроформу 3-го 

покоління, виготовлену з мікроформи 2-го покоління; 

                                                           
116 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
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 для фотодокументів - один позитивний фотовідбиток і один дубль-

негатив; 

 для кінодокументів - одну позитивну суміщену копію, один проміжний 

позитив зображення й один контратип фонограми (для звукових 

кінодокументів). Позитивна копія і проміжний позитив зображення 

мають входити до комплекту кінодокумента, що приймають на 

постійне зберігання. Допускається додаткове виготовлення копій 

фонду користування кінодокументів у вигляді відеофонограм у 

форматі Betacam та у цифровому форматі; 

 для фонодокументів - одну копію на магнітній плівці завширшки 6,25 

мм та в цифровому форматі; 

 для відеодокументів - одну копію у форматі VHS та в цифровому 

форматі. 

Фонд користування може створюватися у вигляді фотокопій, цифрових 

копій, ксерокопій тощо, придатних для подальшого копіювання.117  

Наразі одним із пріоритетних завдань архівних установ України є створення 

цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду. 

Передусім це прогресивний і перспективний засіб забезпечення збереженості 

документів-оригіналів, який уможливлює формування електронних ресурсів для 

оперативного доступу до документів, у тому числі й з використанням Інтернет-

технологій. 118 

                                                           
117 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 17.02.2020) 
118 Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, 
зберігання, облік та доступ до нього: методичні рекомендації / Державна архівна служба України, 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; уклад.: 
Л.В.Дідух, Н.В.Залєток, Т.М.Ковтанюк. – Київ, 2018. – 131 с. 
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Законом України «Про Національну програму інформатизації» визначено 

стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та 

інформаційної підтримки українського суспільства. У цьому Законі  дається 

визначення понять: «база даних», «інформаційний продукт», «інформаційна 

послуга» тощо. Статтею 6 Закону передбачено захист авторського права на бази 

даних і програми, створені для потреб інформатизації та особистої інформації; 

встановлення норм і правил використання засобів інформатизації; забезпечення 

доступу громадян та їх об'єднань до інформації державних органів та органів 

місцевого самоврядування, а також до інших джерел інформації.119 

Пріоритети діяльності Державної архівної служби України на 2021 рік, 

затверджені Міністром юстиції України 24.12.2020 року, також спрямовані на 

задоволення інформаційних потреб громадянського суспільства. Одним із таких 

пріоритетів є забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних 

ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки розвитку 

цифрового середовища та потреб користувачів. 

Наразі у законодавстві України  права на вільне копіювання архівних 

документів, друкованих видань, які надані архівам і бібліотекам, стосуються лише 

репрографічного відтворення і не регулюють питання копіювання електронної 

інформації. Добрі наміри створити цифровий фонд користування архівними 

документами та надати доступ до нього користувачам не повинні порушувати 

авторські права. 

                                                           
119 Закон України «Про Національну програму інформатизації». URL: https://bit.ly/2O4044o (дата 
звернення: 26.02.2020) 
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Неоднозначність проблеми дотримання майнових та немайнових прав 

авторів у разі використання електронних ресурсів в діяльності архівів, вимагає 

пошуку нових шляхів її вирішення. 

Копії  архівних документів, які є об’єктами авторського права, виражені в 

електронній формі, що надаються архівами із фонду користування, можуть 

надаватися лише в приміщеннях архівів за умов виключення можливості створення 

копій цих документів в електронній формі для використання поза приміщенням 

архіву. Взаємини між архівами, користувачами, авторами щодо питання 

копіювання електронної інформації законодавчо не унормовані. Тому перед 

архівами постають проблеми використання цифрових копій архівних документів 

при необхідності забезпечення вільного доступу користувачів до фондів 

електронних документів і можливості їхнього копіювання в режимі оф-лайн, он-

лайн, не порушуючи права авторів. Виконуючи функцію посередника між автором 

та користувачем архівної інформації, архіви повинні забезпечити безперешкодний 

доступ до архівних інформаційних ресурсів відповідно до динаміки розвитку 

цифрового середовища та потреб користувачів, не завдаючи шкоди інтересам 

авторів творів завдяки добросовісному використанню. Про необхідність 

дотримання балансу між правами авторів та значним суспільним інтересом, 

зокрема, зазначалось у Договорі Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

про авторське право 1996 року,120 стороною якого є і Україна. На жаль, українське 

законодавство з авторського права майже не враховує категорію суспільного 

інтересу. Тому потреба змін законодавства у сфері авторського права є 

об’єктивною реальністю. 

                                                           
120 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий 
Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://bit.ly/37Zuo7D (дата звернення: 
01.03.2021) 
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Організація копіювання архівних документів для користувачів. Відповідно до 

частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», користувачі документами НАФ, що належать державі, 

територіальним громадам, мають право: виготовляти, у тому числі за допомогою 

технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з 

них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні 

права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною 

установою.121 

Загальні вимоги щодо організації роботи користувачів в читальних залах 

архівів, зокрема, організації копіювання архівних документів викладено у Законі 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Порядку 

виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі 

архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», «Правилах 

роботи архівних установ України».122 

На замовлення користувачів і відповідно до технічних можливостей архіву 

виготовляють ксерокопії, мікрокопії, фотокопії, цифрові копії документів на 

паперових носіях, а також аналогові та цифрові копії кіно-, відео-, фото-, 

фонодокументів. Копії документів НАФ можуть бути виготовлені технічними 

засобами користувача за умови, що копіювання не завдає шкоди документам НАФ 

                                                           
121 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». URL: 
https://bit.ly/3dm8wH2 (дата звернення: 17.02.2020) 
122 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». URL: 
https://bit.ly/3dm8wH2 (дата звернення: 17.02.2020); Порядок виконання архівними установами 
запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних 
довідок (копій, витягів), затверджений наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015  № 
295/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 251/26696. URL:  
https://bit.ly/3apveMv  (дата звернення: 11.02.2020); Правила роботи архівних установ України, 
затверджені наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата 
звернення: 11.02.2020).  
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і не заважає іншим користувачам, а також не порушує авторських та суміжних 

прав.123 

При цьому в Україні законодавчо закріплені обмеження на використання 

архівних документів, які є об'єктами авторського та суміжних прав. Через це будь-

яке відтворення архівних документів, щодо яких діє авторське право, до закінчення 

терміну дії виключних прав на твори можливе лише за наявності згоди автора або 

іншого власника авторських прав, якщо не йдеться про випадки вільного 

використання (див. пункт 3.1 розділу 3 цього посібника). Відтворенням вважається 

виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-

якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання 

в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може 

зчитувати комп’ютер.124 

Законодавчі обмеження щодо копіювання об’єктів інтелектуальної власності 

втрачають чинність лише після набуття ними статусу суспільного надбання. Архіви 

не можуть надавати дозвіл користувачам на самостійне копіювання архівних 

документів, що перебувають під захистом законодавства про авторське та суміжні 

права, до отримання відповідного письмового дозволу правовласника. Також 

важливо передбачити наявність технічних і технологічних засобів захисту від 

копіювання примірників творів в електронній формі (або копій примірників творів 

в електронній формі), наданих користувачам на комп'ютерах, встановлених в 

читальному залі. 

 

                                                           
123Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020) 
124 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
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4.2.2. Публікація архівних документів 

Відповідно до Закону України «Про авторське та суміжні права», право 

оприлюднення (розкриття публіці) твору належить до авторських прав і є 

здійсненою за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних 

прав дією, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, 

публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного 

сповіщення тощо.125 

Згідно зі статтею 442 Цивільного кодексу України, твір вважається 

опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений 

невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно 

показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних 

електронних системах інформації. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди 

автора, крім випадків, встановлених Кодексом та іншим законом. У разі смерті 

автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не 

суперечить волі автора.126 

Умови вільного використання творів під час підготовки архівами публікацій 

архівних документів, щодо яких діють авторські і суміжні права, передбачені 

статтями 21-23, 42 Закону України «Про авторське та суміжні права».127 При цьому 

обов'язково потрібно вказувати ім’я автора і джерело запозичення. 

Відповідно до статті 439 Цивільного кодексу України, автор має право 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-

якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а 

також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, 

післямовами, коментарями тощо. У разі смерті автора недоторканність твору 

                                                           
125 Там само. 
126 Цивільний кодекс України. Стаття 442. URL: https://bit.ly/3bhCpp0    
127 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
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охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого 

уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також 

іншими заінтересованими особами.128 Тобто, без згоди автора чи його спадкоємця 

не допускається внесення в його твір змін, скорочень і доповнень, ілюстративний 

супровід, включення передмови, післямови, коментарів тощо. 

 

4.2.3. Об’єкти інтелектуальної власності  

у виставковій діяльності архівів 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про Національний архівний фонд», 

серед форм використання документів Національного архівного фонду передбачене 

їх публікування, експонування популяризація в іншій формі. Статтею 41 

передбачена можливість вивезення таких документів з території України з метою 

їх тимчасового експонування.129 

Документи на виставках експонують у вигляді копій, муляжів. На 

стаціонарній виставці можуть короткочасно експонуватися оригінали документів. 

На пересувних виставках документи експонують лише у вигляді фото- та 

електрографічних копій. У разі експонування оригіналів документів їх розміщують 

у засклених вітринах, які замикають і опечатують. У приміщенні, де розміщують 

виставку, має підтримуватися режим, що забезпечує збереженість архівних 

документів. Страхування архівних документів та оформлення їх тимчасового 

вивезення за межі України для експонування здійснюють в установленому 

законодавством порядку.130 При цьому щодо об'єктів авторського та суміжних прав 

допускається відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці 

                                                           
128 Цивільний кодекс України. Стаття 439. URL: https://bit.ly/3pshEfI  
129 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». URL: 
https://bit.ly/3dm8wH2 (дата звернення: 17.02.2020) 
130 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020) 
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виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, 

без використання цих каталогів у комерційних цілях.131 Експонування архівних 

документів, на які поширюється дія авторських і суміжних прав, в іншій формі до 

завершення строку чинності виключних прав, здійснюється тільки з дозволу 

правовласників. 

  

4.2.4. Використання архівних документів в засобах масової інформації 

Оприлюднення документів у засобах масової інформації відбувається 

шляхом підготовки тематичних, наукових, науково-популярних, рекламно-

інформаційних статей, добірок документів, документальних нарисів, інтерв’ю, 

інформацій про події архівного життя, хронік, репортажів, прес-конференцій. 

Оприлюднення документів у засобах масової інформації архівом може 

здійснюватися спільно з редакційними радами газет, журналів, телевізійних і 

радіокомпаній за попереднім погодженням з ними тематики робіт, їх обсягів і 

строків виконання.132  

Взаємини із засобами масової інформації архів може вибудовувати тільки в 

межах умов вільного використання творів (див. пункт 3.1 розділу 3 цього 

посібника), передбачених чинним законодавством. Жодних переваг над іншими 

категоріями користувачів під час використання об'єктів авторського та суміжних 

прав представники ЗМІ не мають. 

Працівники архівів можуть використовувати документи, щодо яких діють 

авторські і суміжні права, до завершення строку чинності виключних прав в ЗМІ з 

                                                           
131 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
132 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020) 
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огляду на умови, визначені у статті 23 «Вільне відтворення примірників твору для 

навчання» Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Без згоди автора або іншого правовласника і без виплати винагороди 

допускається адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, 

осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування 

аудіодискрипції (тифлокоментування); видання та відтворення випущених у світ 

творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, 

аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з 

порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою 

розповсюдження між особами з інвалідністю по зору та осіб з дислексією, а також 

поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних 

закладів та центрів реабілітації для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по 

зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де 

працюють особи з інвалідністю по зору, крім випадків прямого чи 

опосередкованого використання цих творів з комерційною метою.133 

Дозволяється також вільне використання правомірно оприлюднених 

літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі 

іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або 

карикатури.134 

  

                                                           
133 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
134 Там само. 
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4.2.5. Використання об’єктів інтелектуальної власності під час 

проведення освітніх, наукових та інформаційних заходів 

Метою цієї форми використання документів є ознайомлення зі складом і 

змістом фондів архіву та його роботою. Аудиторія таких інформаційних заходів є 

дуже широкою. 

Формами оприлюднення інформації про склад і зміст документів архіву є: 

організація «Днів відкритих дверей», презентацій, зустрічей з громадськістю, 

конференцій користувачів, лекцій, уроків для школярів, семінарів та практичних 

занять для студентів, екскурсій (оглядові, тематичні) тощо. Проведення 

інформаційного заходу включає виступи працівників архіву, користувачів, 

фондоутворювачів, інших осіб з повідомленнями про виявлені документи, 

демонстрацію кінофільмів, діапозитивів, слайдів, прослуховування 

фонодокументів, експонування документів на виставці, демонстрування окремих 

документів.135 

Можливість вільного використання об'єктів авторського та суміжних прав з 

освітньою та науковою метою закріплена у статтях 22, 23, 42 Закону України «Про 

авторське та суміжні права».136 

 

                                             

 

 

 

 

                                                           
135 Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України 
08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 
584/23116. URL:  https://bit.ly/3d155Fq  (дата звернення: 11.02.2020) 
136 Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://bit.ly/3jixyrs (дата 
звернення: 11.02.2020) 
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                                        ПІСЛЯМОВА 

Документальні ресурси українських архівів за обсягами концентрації, 

місткістю та унікальністю багатоаспектного інформаційного потенціалу – один із 

базових сегментів системи державних і світових інформаційних ресурсів. 

Інтеграційні процеси, соціальна мобільність та інтенсивність інформаційних 

обмінів, масштаби розповсюдження електронного документообігу, 

аудіовізуальних, цифрових і оцифрованих документів, урізноманітнення 

інформаційних запитів найширших верств населення і невпинне зростання його 

попиту на інтелектуальний доступ до архівних інформаційних ресурсів 

актуалізують створення умов для інноваційного розвитку архівної справи України, 

і, як наслідок, досягнення нової якості та світових стандартів її функціонування.  

Однак, правові проблеми суттєво стримують виконання архівними 

установами соціокультурної місії щодо забезпечення збереженості архівної 

спадщини України – докумепнтів НАФ та всебічного удоступнення до архівних 

інформаційних ресурсів. У контексті зазначеного постала необхідність виявлення, 

аналізування та формулювання проблем нормативно-правового регулювання 

їхньої діяльності, коло яких динамічно розширюється у сучасному цифровому 

просторі.  

Зокрема, за положеннями Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи» архів здійснює копіювання (оцифрування) документів з метою 

їх зберігання і забезпечення доступу до них. Однак, відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» виключне право автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими 

особами дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів. У ст. 22 

цього нормативно-правового акту допускається без згоди автора або іншої особи, 

яка має авторське право, лише репрографічне відтворення (репродукування) 

архівами одного примірника твору. Його сутність трактовано у значенні 
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факсимільного відтворення у будь-якому розмірі (у т. ч. збільшеному чи 

зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його 

примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім 

запису в електронній (у т. ч. цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує 

комп’ютер (ст. 1)137.  

Таке формулювання зафіксувало неузгодженість чинного законодавства 

України у сфері інтелектуальної власності з архівним законодавством, яке обмежує 

діяльність архівних установ, пов’язану з розвитком цифрових інформаційних 

ресурсів, породжує низку проблем щодо дотримання прав авторів, а також і для 

користувачів стосовно копіювання документів і користування ними.  

Цілком очевидно, що норми Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» не враховують завдання сучасної архівної практики. Більше того – під 

загрозою може опинитися ключова суспільна функція архіву – зберігання архівної 

спадщини, адже цифрові технології є засобом фізичної збереженості документів, 

особливо – довготривалої збереженості аудіовізуальних документів.  

Об'єктами права інтелектуальної власності у перспективі може бути 

достатньо значний обсяг документів НАФ. Тому законодавче поле, що визначає 

правові рамки діяльності архівних установ, вимагає значного удосконалення й 

розширення, особливо в контексті реалізації проектів, програм з оцифрування й 

створення інтегрованих цифрових ресурсів архівної спадщини України, 

впровадження сучасних моделей і сервісів довготривалого вільного онлайн 

доступу до них громадян, її представленості у світових інформаційних мережах. 

Очевидною є гостра необхідність у подальшому розробленні нормативних 

документів, стандартів, методичних посібників, які б допомогли архівам знаходити 

легітимні підходи до впровадження нових видів робіт. 

                                                           
137 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (зі 
змінами). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. (Дата звернення 10 жовтня 2019). 
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                             ГЛОСАРІЙ ЗАСТОСОВАНИХ ТЕРМІНІВ 

автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  

архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, 

організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності 

юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, зберіганням 

архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться; 

аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії 

(кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді 

серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які 

відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і 

без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого 

виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення 

візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами 

аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, 

слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними 

(мультиплікаційними), неігровими чи іншими; 

аудіодискрипція (тифлокоментування) – створення окремої звукової доріжки із 

закадровим описом персонажа, предмета, простору або дії у відеопродукції для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

база даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої 

незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і 

розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої 

праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені 
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за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 

(комп’ютера) чи інших засобів; 

веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і 

структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього 

веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може 

складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової 

адреси за Інтернет-протоколом; 

веб-сторінка – складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну 

(цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо; 

виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, 

постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське 

право і (або) суміжні права, на використання цих об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх 

використання іншим особам у межах строку, встановленого законодавством 

України; 

виконавець – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша 

особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, 

танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи 

твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а 

також диригент музичних і музично-драматичних творів; 

виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і 

несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих 

зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього); 
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винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності  людини в будь-

якій сфері технології; 

винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід 

(корисну модель); 

виробник фонограми – фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу 

і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків; 

відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, 

магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих 

зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, 

що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для 

виготовлення її копій; 

відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, 

фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи 

постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій 

формі, яку може зчитувати комп’ютер; 

власник веб-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює 

порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником 

веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким 

здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу; 

власник веб-сторінки – особа, яка є володільцем облікового запису, що 

використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) 

розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник 

веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, 
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що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати 

інформацію на веб-сторінці та управляти нею; 

гіперпосилання – формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис 

адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, даних). У разі якщо 

гіперпосилання адресує до частини веб-сайту (веб-сторінки), то, крім домену і (або) 

числової адреси за Інтернет-протоколом, воно може містити додаткові записи про 

каталоги або виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена 

або збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати електронну 

(цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет; 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – Установа і 

сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних 

закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління Установи; 

доручення роботодавця – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке 

має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності 

роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі); 

електронна (цифрова) інформація – аудіовізуальні твори, музичні твори (з 

текстом або без тексту), комп’ютерні програми, фонограми, відеограми, програми 

(передачі) організацій мовлення, що знаходяться в електронній (цифровій) формі, 

придатній для зчитування і відтворення комп’ютером, які можуть існувати і (або) 

зберігатися у вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі 

даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет, а 

також програми (передачі) організацій мовлення, що ретранслюються з 

використанням мережі Інтернет;   
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інформатизація суспільства – глобальний, загально-цивілізаційний процес 

активного формування і широкомасштабного використання інформаційних 

ресурсів;  

інформаційне суспільство – концепція постіндустріального суспільства, нова 

історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є 

інформація та знання; 

інформація про управління правами – інформація, в тому числі в електронній 

(цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського права і (або) суміжних прав і 

автора чи іншу особу, яка має на цей об’єкт авторське право і (або) суміжні права, 

або інформація про умови використання об’єкта авторського права і (або) суміжних 

прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-

який із цих елементів інформації прикладений до примірника об’єкта авторського 

права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з’являється у зв’язку з його 

повідомленням до загального відома; 

ім’я автора – сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім’я 

автора; прізвище, ім’я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; 

прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо; 

запис (звукозапис, відеозапис) – фіксація за допомогою спеціальних технічних 

засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному 

матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх 

сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою; 

здавання у майновий найм – передача права користування і (або) володіння 

оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою 

одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди; 
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кабельна ретрансляція – прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, 

провайдерами програмної послуги та іншими особами незалежно від використаних 

технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або 

їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, 

що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що 

початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, 

яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного 

договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 

камкординг – відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної 

демонстрації в кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах особами, які 

перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна 

демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського права або 

суміжних прав; 

кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу до 

програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом 

авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту 

(абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті 

чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб 

доступна без застосування технічних засобів захисту; 

карикатура – твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого 

правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені 

персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або 

спрямовується на висміювання певних осіб або подій;  
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кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – експертиза, що встановлює 

відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, 

промисловій придатності);  

комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 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 поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, 

виражені у вихідному або об’єктному кодах); 

контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – примірник твору, 

фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з 

порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники 

захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну 

територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) 

суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не 

охоронялися або перестали охоронятися; 

ліцензія – дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі 

(ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;  

Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що 

відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та 

інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації; 

Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової 

культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під 

охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб 

суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини; 
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обліковий запис – формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на 

комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі 

Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому 

обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного 

забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, 

що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, 

змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до 

веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти 

функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису; 

оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою автора чи іншого 

суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір 

доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного 

показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо; 

опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за згодою автора 

чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених 

поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, 

фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру 

твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, 

здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу 

до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може 

його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або 

передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. 

Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування 

рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим 

доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, 

відеограми; 
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організація колективного управління (організація колективного управління 

майновими правами) – організація, що управляє на колективній основі 

майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на 

меті одержання прибутку; 

організація мовлення – організація ефірного мовлення чи організація кабельного 

мовлення; 

організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює публічне 

сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного 

виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за 

допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-

якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників); 

організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне 

сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного 

виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль 

сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного 

кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду); 

особа – фізична або юридична особа; 

пародія – твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого 

твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер 

або спрямовується на висміювання певних подій або осіб; 

попурі - музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням 

уривків інших правомірно оприлюднених творів або який імітує творчий стиль 

інших авторів чи виконавців або інших історичних епох; 
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патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний 

патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний 

винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) – охоронний 

документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну 

модель); 

постачальник послуг хостингу – особа, яка надає власникам веб-сайтів послуги і 

(або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із 

забезпечення доступу до них через мережу Інтернет. Власник веб-сайту, який 

розміщує свій веб-сайт або його частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і 

(або) самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, 

одночасно є постачальником послуг хостингу; 

похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без 

завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка 

фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до 

похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, 

озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних 

творів); 

примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі; 

примірник фонограми - копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка 

виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі 

зафіксовані на ній звуки чи їх частину; 

примірник відеограми – копія відеограми на відповідному матеріальному носії, 

яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі 
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зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, 

так і без нього); 

продюсер аудіовізуального твору – особа, яка організує або організує та фінансує 

створення аудіовізуального твору; 

псевдонім – вигадане ім’я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого 

авторства; 

публічне виконання – подання творів, виконань, фонограм, передач організацій 

мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як 

безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і 

процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи 

можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких 

знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і 

той самий час або в різних місцях і в різний час; 

публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми – публічне 

одноразове чи багаторазове представлення публіці у приміщенні, в якому можуть 

бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї 

сім’ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-

яких рухомих зображень; 

публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, 

виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення безпосередньо 

або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком 

передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у 

місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї 

чи близьких знайомих цієї сім’ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи 
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присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний 

час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також 

демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без 

дотримання їх послідовності); 

публічне сповіщення (доведення до загального відома) – передача в ефір за 

допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому 

числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів 

або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю 

(провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких 

звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій 

мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою 

кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без 

зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті; 

реєстр – Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, 

Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний 

реєстр патентів і деклараційних  патентів  України  на секретні винаходи, 

Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі; 

репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у 

будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу 

письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом 

фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у 

тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп’ютер;  

роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим договором 

(контрактом);  
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розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав – будь-яка 

дія, за допомогою якої об’єкти авторського права і (або) суміжних прав 

безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення 

цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 

доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором; 

службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових 

обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) 

між ним і роботодавцем;  

секретний винахід (секретна корисна модель) – корисна модель, що містить 

інформацію, віднесену до державної таємниці;  

сирітські роботи – твори, які все ще перебувають під охороною авторського права, 

але для яких або неможливо, або неприпустимо складно ідентифікувати 

правовласника; 

службовий винахід (корисна модель) – винахід (корисна модель), створений 

працівником; 

службові обов'язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових 

інструкціях функціональні обов'язки працівника,  що передбачають виконання 

робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі); 

спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з 

дислексією – цифровий формат для запису аудійованої книги, яка має зручну 

навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу (сторінка, розділ, 

параграф, таблиця тощо); 
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суспільне надбання – твори і об’єкти суміжних прав, строк дії авторського права 

і (або) суміжних прав на які закінчився;  

таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до 

ч. 2  ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої 

може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, 

яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового 

розслідування та іншу передбачену законом таємницю; 

твір архітектури – твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних 

утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани 

населених пунктів тощо); 

твір образотворчого мистецтва – скульптура, картина, малюнок, гравюра, 

літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо; 

твір ужиткового мистецтва – твір мистецтва, в тому числі твір художнього 

промислу, створений ручним або промисловим способом для користування у 

побуті або перенесений на предмети такого користування; 

технічні засоби захисту – технічні пристрої і (або) технологічні розробки, 

призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права 

і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) 

записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для 

контролю доступу до використання об’єктів авторського права і суміжних прав; 

установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності; 
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установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності; 

фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному 

диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, 

крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є 

вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій); 

цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого 

іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням 

на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити 

зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в 

автентичному формулюванні. 

цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 

засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між 

ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, 

тобто створює кіберфізичний простір. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ДОГОВІР № _____ 

ПРО ПЕРЕДАННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ) 

МАЙНОВИХ ПРАВ  

 

 м. _________      "___" ____________ 20__ року 

 

_____________________________________________________________ 

                  (Прізвище, ім'я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  

_____________________________________________________________ 

                  або повне найменування юридичної особи)  

 в особі______________________________________________________; 

 __________________________________________________, яка діє на  

        (посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір) 
 підставі______________________________________________________, 

(Статуту, Положення, іншого документа) 

 (далі — Відчужувач), з одного боку, і 
 ____________________________________________________________ 

                  (П.І.Б фізичної особи  

_____________________________________________________________ 

                  або повне найменування юридичної особи)  

 в особі______________________________________________________; 

 __________________________________________________, яка діє на  

  (посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір) 
 підставі_____________________________________________________, 

(Статуту, Положення, іншого документа) 

 (далі — Набувач), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали  цей 
договір (далі – Договір) про наступне: 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  
 Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:  
 відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові 
права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права; 

 набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає 
суб’єктом авторського права; 

 повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених 
статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону 
України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів 
використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою 
статті 15 цього Закону;  

 часткова передача прав – передання прав, при якому в договорі про 
передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, визначені 
у статті 441 Цивільного кодексу України, частині третій статті 15 Закону; 

__________________________________________________________________. 

(інші терміни) 

 Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з 
нормами чинного законодавства України.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відчужувач у повному складі передає (відчужує) Набувачу майнові 
права на твір ____________________________________________(далі —Твір)  

  (назва твору, вид твору та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати твір) 

на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме:  

 право на використання Твору; 

 виключне право дозволяти використання Твору; 

 право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі 
забороняти таке використання (варіант 1, у випадку повної передачі прав). 

Відчужувач частково передає (відчужує) Набувачу майнові права на 
твір_____________________________________ (далі - Твір) на весь строк дії 

  (назва твору) 

авторського права, на всю територію світу, а саме:  



187 

 

 - право на використання Твору способами: 

 перекладу твору (як приклад); 

 переробки твору (як приклад); 

_________________________________________________________________ 

(інші способи, передбачені статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України „Про 
авторське право і суміжні права”) 

 - виключне право дозволяти використання Твору зазначеними способами; 

 - право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі 
забороняти таке використання зазначеними способами (варіант 2, у випадку 
часткової передачі прав). 

 Набувач приймає такі майнові права та зобов’язується оплатити їх відповідно 
до умов цього Договору. 

2.3. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає 
будь-які майнові права, а Набувач отримує право: 

 2.3.1. Використовувати Твір способами, передбаченими Цивільним кодексом 
України, Законом України „Про авторське право і суміжні права” (варіант 1, у 
випадку повної передачі прав). 

 Використовувати Твір способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору 
(варіант 2, у випадку часткової передачі). 

 2.3.2. Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, 
передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське 
право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в 
тому числі забороняти таке використання (варіант 1, у випадку повної передачі 
прав). 

Дозволяти третім особам використовувати Твір способами, зазначеними у 
пункті 2.1 цього Договору; перешкоджати неправомірному використанню Твору, в 
тому числі забороняти таке використання зазначеними способами (варіант 2, у 
випадку часткової передачі прав). 

 2.3.3. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім 
особам (варіант 1, у випадку повної передачі прав). 
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Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам 
способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору (варіант 2, у випадку 
часткової передачі). 

 2.4. Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати 
(відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання 
Твору третім особам (варіант 1, у випадку повної передачі прав). 

 Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати 
(відчужувати) майнові права на Твір, а також передавати права на використання 
Твору третім особам способами, зазначеними у пункті 2.1 цього Договору (варіант 
2, у випадку часткової передачі). 

 

3. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ  

 3.1. Передача Твору Відчужувачем Набувачу здійснюється шляхом 
_________________________________________________________________

 (зазначити, яким чином має передаватися Твір, на якому матеріальному носії, в електронному 
вигляді тощо) 

в день підписання цього Договору за Актом приймання-передачі Твору, який 
підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору. 

3.2. На момент передання Твору Набувачу Відчужувач гарантує, що: 

лише йому належать виключні майнові права на Твір; 

майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) 
третім особам; 

майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, 
судового спору або претензій з боку третіх осіб.  

 

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ 

4.1. За придбання майнових прав на Твір Набувач сплачує Відчужувачу 
винагороду в формі одноразового (паушального) платежу в 
розмірі___________грн. 
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4.2. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, 
шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Відчужувача 
(іншим чином), протягом___________робочих днів з дня підписання сторонами 
Акта приймання-передачі Твору.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ 

5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання 
за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному 
обсязі. 

5.2. У випадку передання (відчуження) майнових прав на Твір або передачі 
прав на використання Твору Відчужувачем третім особам, Відчужувач сплачує 
штраф у розмірі____% від суми, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору. 

5.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 4.2 цього 
Договору, Набувач сплачує Відчужувачу пеню в розмірі 
________________________________за кожен день прострочення. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом 
переговорів і в досудовому порядку.  
 6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в 
досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому 
порядку. 
 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.  
7.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої 

зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було 
призупинено виконання зобов’язань.  

7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у 
випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її 
обов’язків за Договором.  
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8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

 8.2. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною 
інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої 
згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.  

8.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони 
вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

8.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 
чинним законодавством України.  
 8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному кожній із Сторін.  
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

                           

       Відчужувач:                  Набувач: 

 

 

 

____________ 
    (підпис) 

/________________/ 
(П. І. Б.) 

____________ 
    (підпис) 

/________________/ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   
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Додаток 2 
 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № _____ 

 

м. _________      "___" ____________ 20__ року 

_____________________________________________________________ 

                  (Прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б) фізичної особи  

_____________________________________________________________ 

                  або повне найменування юридичної особи)  

 в особі______________________________________________________; 

 __________________________________________________, яка діє на  

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір) 
 підставі______________________________________________________, 

(Статуту, Положення, іншого документа) 

 далі – Ліцензіар, якому належать виключні майнові права на Твір, з одного 
боку, і  ____________________________________________________________ 

(П.І.Б фізичної особи 

_____________________________________________________________ 

                  або повне найменування юридичної особи)  

 в особі______________________________________________________; 

 __________________________________________________, яка діє на  

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір) 
 підставі_____________________________________________________, 

(Статуту, Положення, іншого документа) 

 далі – Ліцензіат, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали  цей 
договір (далі – Договір) про наступне: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  
 Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:  
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  невиключна ліцензія  не  виключає можливості використання 
ліцензіаром твору у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним 
іншим особам ліцензій на використання цього твору у зазначеній сфері 
(варіант 1 – при невиключній ліцензії);  
 виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає 
можливість використання ліцензіаром твору у сфері, що обмежена цією 
ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього 
твору у зазначеній сфері (варіант 2 – при виключній ліцензії); 
 одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає 
можливість  видачі  ліцензіаром  іншим  особам  ліцензій  на використання  
твору у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості 
використання ліцензіаром цього твору у зазначеній сфері (варіант 3 – при 
одиничній ліцензії);  
__________________________________________________________________
. 
      (інші терміни) 

 Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з 
нормами чинного законодавства України.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1  Ліцензіар надає Ліцензіатові:  
 невиключну ліцензію (варіант 1); 

 виключну ліцензію (варіант 2); 

 одиничну ліцензію (варіант 3),  

що дає право на використання твору ______________________________(далі 

     (назва твору, вид твору та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати твір) 

– Твір) Ліцензіара, в обумовлених Договором межах та на визначений Договором 
строк, а Ліцензіат зобов’язаний виплатити винагороду за використання Твору на 
умовах зазначених у Договорі.  

2.2 За цим договором передаються права на використання Твору такими 
способами: 

 переробки твору (як приклад); 

 відтворення твору (як приклад); 
____________________________________________________________________________ 

(інші способи, визначені статтею 441 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України 
„Про авторське право і суміжні права”). 
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 2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надавати 
невиключні ліцензії на його використання третім особам (варіант 1, у випадку 
невиключної ліцензії). 
 Ліцензіар не має права використовувати Твір та надавати ліцензії третім 
особам (варіант 2, у випадку виключної ліцензії). 

  Ліцензіар має право використовувати поряд із Ліцензіатом Твір без права 
надання ліцензій третім сторонам (варіант 3, у випадку одиничної ліцензії). 

2.4. Дія цього Договору поширюється на територію ______________. 
 

3. ПРАВА СТОРІН 

3.1  Ліцензіар має право:  
 3.1.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки 

Твору та вживати заходи щодо їх усунення.  
3.1.2. У разі використання Твору в порушення норм законодавства у сфері 

авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання 
Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення 
порушення. 

3.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що 
становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від 
Ліцензіата нерозголошення цих відомостей. 

______________________________________________________________. 
(інші права Ліцензіара)  

  3.2. Ліцензіат має право:  
 3.2.1. На використання Твору, способами зазначеними у пункті 2.3 цього 

Договору.  
Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як 

за межами, так і в межах визначеної цим Договором сфери та передавати його 
іншим особам (варіант 1, у випадку невиключної ліцензії).  

На використання Твору, способами зазначеними у пункті 2.3 цього 
Договору. При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати 
іншим особам вказані права у визначеній цим Договором сфері (варіант 2, у 
випадку виключної ліцензії). 

На використання Твору, способами зазначеними у пункті 2.3 цього 
Договору. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати 
вказане право як за межами, так і в межах визначеної цим Договором сфери 
(варіант 3, у випадку одиничної ліцензії).  

3.2.2. Надання субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим 
договором прав у визначеній Договором сфері.  
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3.2.3. Робити запити і одержувати необхідні інформацію та документи, що 
мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.  

_____________________________________________________________.  

(інші права Ліцензіата) 
 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  
4.1. Ліцензіар зобов’язаний:  

4.1.1. Надати у використання Твір Ліцензіату у строки та на умовах 
визначених цим Договором.  

4.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його 
інформацією та документами, що стосуються предмету Договору і необхідні для 
виконання умов Договору.  

4.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та 
процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з 
боку Ліцензіара.  

______________________________________________________________. 

(інші обов’язки Ліцензіара) 

 4.2. Ліцензіат зобов’язаний:  

4.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.  
4.2.2. Здійснювати виплату винагороди Ліцензіару за використання Твору. 
4.2.3. Не розголошувати будь-які відомості, що є конфіденційною 

інформацією.  
4.2.4. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара. 

 _____________________________________________________________ 

(інші обов’язки Ліцензіата) 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 5.1. Строк дії Договору складає ______рік (роки) з моменту підписання 
Договору Сторонами.  

 Якщо жодна з Сторін за ______ місяць (-і) до закінчення дії Договору не 
повідомить письмово другу сторону про відмову від Договору, Договір 
вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.  
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5.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від 
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

    6. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ 
 6.1. За надання прав, що передбачені цим Договором Ліцензіат виплачує 
Ліцензіарові винагороду.  
 6.2. За використання Твору виплачується сума винагороди (роялті) у розмірі 
_________ грн. за кожний _____________________ (варіант 1).  
           (місяць, квартал тощо) 

 За використання Твору виплачується сума винагороди (роялті) за кожний 
_____________________ у розмірі, зазначеному у додатку, який є  
    (місяць, квартал тощо) 

невід’ємною частиною цього Договору (варіант 2). 
 Виплата винагороди Ліцензіатом здійснюється із розрахунку мінімального 
розміру винагороди, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 
18.02.2003 № 72.  
 6.3. Періодичні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом 
____ днів, що настають за звітним періодом.  

6.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування Ліцензіатом грошових 
коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара або іншим чином 
______________________________.  
(інші шляхи перерахування коштів) 

6.5. Після припинення строку дії цього Договору його положення 
застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов’язання 
за якими виникли у період його дії.  

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ 

 7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому 
нічого невідомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї 
ліцензії.  

7.2.  За прострочення виплати винагороди Ліцензіат сплачує пеню в розмірі 
________________ за кожен день прострочення.  

7.3.  У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом 
зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити 
виконання своїх зобов’язань по Договору.  
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7.4. У випадку тривалого (понад ____ календарних днів) або повторного 
порушення Ліцензіатом умов Договору щодо зобов’язань Ліцензіата, Ліцензіар має 
право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про 
це Ліцензіата.  

7.5.  Сторона, яка не виконала вищевказаних умов, зобов’язана 
відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв’язку з цим невиконанням збитки в 
межах ___________. 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом 
переговорів і в досудовому порядку.  
 8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в 
досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому 
порядку. 
 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.  
9.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої 

зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було 
призупинено виконання зобов’язань.  

9.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у 
випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її 
обов’язків за Договором.  
     10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Права та обов’язки кожної зі Сторін за цим Договором не можуть 
передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу 
іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.  
    10.2. Положення Договору щодо виплати винагороди є конфіденційною 
інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої 
згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.  

10.3. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні 
повідомити про таку зміну в термін _______днів з моменту настання таких змін.  

10.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що 
вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

10.5. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. 
10.6.  З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України.  
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10.7. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному кожній із Сторін.  
 

  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 

ЛІЦЕНЗІАР                           ЛІЦЕНЗІАТ  

 

 

 

 

____________ 
    (підпис) 

/________________/ 
(П. І. Б.) 

____________ 
    (підпис) 

/________________/ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


