
Тема 2 

Авторське право та суміжні права (заняття 1) 

 

1. Поняття та правова природа авторського права. 

2. Суб’єкти авторського права: 

- Фізична особа як первинний суб’єкт, якому належить авторське право. Презумпція 
авторства. 

- Співавторство: поняття та види. 

- Правонаступники, перекладачі та автори інших похідних творів. 

3. Об’єкти авторського права. Ознаки. Види. 

4. Твори, які не є об’єктами авторського права 

5. Виникнення та здійснення авторського права 

6. Особисті немайнові права автора твору 

7. Майнові права автора твору. Строк чинності майнових прав.  

 

Завдання 1 

Визначте та проаналізуйте, які правові презумпції діють у сфері авторського права. 
Сформулюйте презумпцію авторства та охарактеризуйте її значення для охорони 
авторського права.  

Завдання 2 

Які особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх як суб’єктів авторського 
права? Чи можуть бути суб’єктами авторського права обмежені у дієздатності особи та 
недієздатні особи? Назвіть особливості їх правового статусу.  

Завдання 3 

Проаналізуйте використання твору (об’єктів авторського права) шляхом його розміщення в 
мережі Інтернет. Визначте випадки правомірного/неправомірного використання творів в 
мережі Інтернет.  

Задача 1 

ТОВ “Новий канал” звернулося до суду з позовом до Телерадіокомпанії “Студія “ 1+1” про 
порушення майнових авторських прав та стягнення компенсації. Позивач вказує, що 
сценарій, за яким знята відповідачем програма «Інспектор Фреймут», повністю відповідає 
сценарію програми «Ревізор». Відповідач зазначає, що в Україні немає практики юридичного 
захисту у сфері інтелектуальної власності формату, а також концепції телепрограми. 
Позивачвказав, що захищає не формат і не концепцію, а сценарій «Ревізора» як літературний 
твір. 

Охарактеризуйте типовий сценарій телевізійної програми як об’єкт авторського права. Які 
особливості захисту прав на нього в судовому порядку? 

Проаналізуйте співвідношення понять «типовий сценарій» та «концепція».  

Дайте юридичний аналіз рішення суду. Ознайомтесь з рішенням суду в єдиному державному 
реєстрі судових рішень. Справа № 910/19751/14, режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42578687  

  



Задача 2 

Заявник Сидоренко О. подав до суду заяву про встановлення факту, що має юридичне 
значення - визнання особи автором творів. Суд в ухвалі про відмову у відкритті провадження 
вказав, що заявник в судовому порядку намагається отримати рішення суду, щодо факту, 
який має юридичне значення, але щодо якого існує інший порядок його визнання, а тому у 
відкритті провадження необхідно відмовити, оскільки така заява не підлягає розгляду в судах 
в порядку цивільного судочинства.  

Проаналізуйте ситуацію. Який юридичний факт є підставою виникнення авторського права?  

 

 

Тема 3 

Авторське право і суміжні права (заняття 2) 

1. Підстави та порядок вільного використання творів. 
2. Право слідування в авторському праві.  
3. Особливості набуття та здійснення авторських прав на окремі об’єкти: 

 Авторське право на службовий твір 
 Авторське право на аудіовізуальний твір 
 Авторське право на комп’ютерні програми 
 Авторське право на компіляції даних (бази даних) 
 Авторське право на збірники та інші складені твори 

4. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав 
5. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. 
6. Зміст та порядок здійснення суміжних прав: 

 права виконавців 
 права виробників фонограм та виробників відеограм 
 права організацій мовлення 

7. Захист авторських та суміжних прав. Загальні та спеціальні способи захисту 
авторських і суміжних прав. Порядок захисту. 

Завдання 1. 

Проаналізуйте ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Визначте 
спеціальні способи захисту авторських прав. 

Які особливості стягнення компенсації за порушення авторських чи суміжних прав? 

Завдання 2. 

Проаналізуйте ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 
Охарактеризуйте позасудовий порядок захисту авторських і суміжних прав. Визначте 
проблеми правового регулювання. 

 

Задача 1 

26 вересня 2015 року у приміщенні Національного академічного українського драматичного 
театру ім.М.Заньковецької у м.Львові відбувся гастрольний захід під назвою "Сміх крізь 
сльози", під час якого ТОВ "Студія Магарич" здійснено публічне виконання творів, виключні 
майнові авторські права на які знаходяться в колективному управлінні Державного 
підприємства "Українське агентство з авторських та суміжних прав". Актом фіксації 
публічного виконання творів від 26 вересня 2015 року зафіксовано публічне виконання 
музичних творів "Ти чужа наречена" автор слів ОСОБА_1, автор музики ОСОБА_2 та "Моя 
країна" автор слів ОСОБА_4, автор музики ОСОБА_3. На підтвердження повноважень 
Державного підприємства "Українське агентство з авторських та суміжних прав" на 



здійснення колективного управління виключними майновими авторськими правами свідчать 
договори укладені з ними на управління виключними майновими правами автора. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Вирішіть спір. Яке рішення повинен прийняти суд. 

Нормативно-правові акти: 

1. Цивільний кодекс України. 

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 

3. Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у 
сфері авторського права і (або) суміжних прав). 

4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р. 

5. Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція) 1952 р. 

6. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. 

7. Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. 

8. Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які 
стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. N 1756. Режим доступу 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF  

 

Судова практика: 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010р. «Про застосування 
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».  

2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі 
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».  
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