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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
Вдруге на юридичному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка відбувається Всеукраїнська  
науково – практична конференція  

«Актуальні проблеми інтелектуального,  
інформаційного та ІТ права». 

Організатори конференції: кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка, 
ГО Центр дослідження інтелектуального права. Інформаційним 
партнером конференції є провідний юридичний журнал «Право 
України». 

Конференція проводиться у стінах відомого своїми академіч-
ними традиціями вузу, який у різні історичні часи об’єднував про-
гресивні наукові погляди на людину, суспільство, демократію, про-
грес, одвічні людські цінності: мир, справедливість, добро. 

Кожна людська особистість, нація, народ цінуються за своїми 
інтелектуальними здобутками. Саме інтелектуальна власність, як 
результат творчої діяльності людини, здатна змінити світ на краще.   

Сучасні інформаційні технології привнесли у життя людини 
нові якісні зміни, що певною мірою полегшують вирішення низки 
життєвих проблем.  

Але разом з тим з’явилися і нові інформаційні виклики та за-
грози, що потребують об’єднання спільних зусиль уже не в масш-
табах сім’ї, регіону, країни, а й світу.  

Тому кожен, як людська особистість, має збагачувати своїми 
знаннями, силою духу та розуму утвердження основоположних пі-
двалин людського співжиття.    

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного світу зумовлює 
постійний та динамічний інтерес до правових галузей, завданнями 
яких є належне юридичне забезпечення відповідних відносин.  
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Інтелектуальне, інформаційне та ІТ право на сьогодні є тими 
інноваційними галузями, норми яких покликані забезпечити нале-
жне та перспективне функціонування суспільних відносин як у 
сфері творчої діяльності людини, так і у новому просторі їх прояву 
– цифровому середовищі. Відкрито широкі, новаторські, перспек-
тивні можливості як для науковців, так і для практиків!  

Метою проведення конференції є виявлення, дослідження та 
пропагування найбільш креативних напрямів, проблем та викликів 
сучасного інформаційного суспільства. Зростаюче коло учасників 
конференції, широка палітра представлених у тезах доповідей тем 
свідчить про актуальність обраної тематики.  

У конференції приймають участь провідні науковці в галузі 
права інтелектуальної власності, інформаційного та ІТ права, зок-
рема: Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Націо-
нальної академії правових наук України, Національного універси-
тету «Одеська юридична академія», Інституту інтелектуальної вла-
сності та права Національного університету «Одеська юридична 
академія», Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, Національного університету «Львівська політехніка», 
Національного технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського», Приватного вищого 
навчального закладу «Буковинський університет», Державного ви-
щого навчального закладу «Національний гірничий університет», 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, Львівського національного університету імені Івана Фра-
нка  та інших навчальних закладів.  

Також до роботи конференції долучено представників судової 
гілки влади, патентних повірених, адвокатів, практикуючих юрис-
тів, представників органів місцевого самоврядування та органів 
державної влади.  

Адже будь-яка наукова дискусія у відриві від правозастосовної 
діяльності не має перспектив розвитку. Тільки тісна взаємодія нау-
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ки та практики може забезпечити поступальний, результативний 
рух вперед.   

Організатори конференції сподіваються на плідні науково-
практичні дискусії, за результатами яких неодмінно послідують 
якісні зміни у праворозумінні, правозастосуванні, надіємось, що і у 
правотворенні.  

То ж бажаємо усім учасникам якнайповнішої реалізації власних 
авторських планів та задумів, творчої та результативної дискусії з 
окресленої тематики!   

 
З повагою,  
колектив кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права  
юридичного факультету  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка  
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BRAINTЕRNET І ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

КОМПЛЕКСУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ  
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Проглядаючи в Інтернет статті, присвячені новим напрямкам 

досліджень, я зацікавилася коротеньким повідомленням, заголовок 
якого не міг залишитися непоміченим: «Названа головна небезпека 
підключення мозку до Інтернету»[1]. 

Зміст замітки полягав у наступному. Інженери одного із універ-
ситетів у Південній Африці успішно передали хвилі людського 
мозку в Інтернет за допомогою електроенцефалографа і міні-
комп’ютера Raspberry Pi, про що стало відомо завдяки Vice. Таким 
чином, передбачається, що мізки у недалекому майбутньому можна 
буде як підключати до мережі, так і зламувати.  

Голова дослідницької групи проекту Brainternet («інтернет 
мізків»), викладач інформатики Адам Пантанович (Adam 
Pantanowitz), зокрема, зазначив, що інформація може переміщува-
тися із наших мізків у мережу і у зворотньому напрямку. Втім, вче-
ний стурбований етичною стороною розробок, які дозволять 
підключати мізки до інтернету так само, як побутові пристрої, а 
підключення такого типу слугують легкою мішенню для хакерів. 
Крім того, він вважає, що небезпека зламу і управління свідомістю 
людей злодіями стане реальною, коли інженери навчаться не лише 
передавати, а й завантажувати інформацію за допомогою мережі у 
людський мозок.  

Враховуючи, що експерименти у сфері «інтернету мізків» 
знаходяться поки що на початковій стадії, А. Пантанович пропонує 
попередньо вирішити ряд питань безпеки. Наприклад, створити для 
Brainternet нову незалежну мережу. На його думку, це може бути 
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квантова мережа, захищена від втручань, завдяки якій «якщо хтось 
розпочинає зламування чи підробку інформації всередині 
з’єднання, то змінюється вся природа такої мережі, щоб попереди-
ти про атаку, яка здійснюється» [1]. 

Стаття завершується констатацією того факту, що можливі за-
грози, пов’язані із розширенням можливостей мозку за рахунок 
підключення до Інтернету, вже обговорювалися науковим співто-
вариством, а у дослідженні, опублікованому у видавництві Frontiers 
of Neuroengineering говорилося, що умайбутньому хакери пере-
орієнтуються на злам свідомості, а не комп’ютерів [1]. 

Детальний опис змісту наведеної статті видається необхідним 
для розуміння у контексті ряду інших, набагато грунтовних за 
змістом і більшим за обсягом спеціальних статей, які можна, як ви-
явилось, знайти сьогодні по цій проблемі і які, безумовно, склад-
ніші для сприйняття неспеціалістом у зазначеній сфері. 

 Набагато детальніше можна дізнатися про питання, що цікав-
лять, наприклад, у значній за обсягом статті Тіма Урбана «Ней-
ралінк і магічне майбутнє мозку» від 20 квітня 2017 року [2]. У до-
сить популярній формі автор занурюється у проблеми мозку як та-
кого і майбутнє поєднання можливостей людського мозку та ін-
формаційних мереж. 

Дійсно, завдання, які вирішуються сьогодні в лабораторіях 
найпотужніших наукових компаній світу, вражають уяву. Але зав-
дання юристів у цьому процесі не менш масштабні і складні. Вра-
ховуючи запропонований умовами конференції обмежений обсяг 
тез, вважаємо за необхідне, звернути увагу, перш за все, на найваж-
ливішу проблему у світлі вищезазначеного – «проблему нема-
теріальних інтересів», як її влучно визначив свого часу 
Й.О.Покровський [3, C.132]. 

Саме з таких позицій слід підходити до питання не лише етич-
ного, але і правового, цивільно – правового позитивного регулю-
вання особистих немайнових відносин у всій їх повноті і різно-
манітності, реалізації і захисту немайнових прав людини в умовах 
перетворення фантазій щодо поєднання мозку, свідомості людини 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

12 
 

із інформаційними мережами у реальність, забезпечення кожної 
фізичної особи можливістю захистити свої суб’єктивні права та ін-
тереси найефективнішими цивільно – правовими засобами і спосо-
бами.  

Нині немає підстав говорити про можливості законного прове-
дення описаних вище експериментів і досліджень в Україні. Втім 
вже на часі посилити захист прав людини для недопущення їх про-
ведення раніше вирішення спірних питань як правового, так і мо-
рального, етичного рівня, спеціальними нормами, на зразок ч.4 
ст.281 ЦК України: «Забороняється задоволення прохання фізичної 
особи про припинення її життя».  

Йдеться не про стримування наукового прогресу у сферах ме-
дицини для пошуку нових способів поліпшення життя хворих, 
удосконалення функцій і можливостей людини, а про недостатньо 
прогнозовані наслідки поєднання мозку (фактично свідомості лю-
дини) із інформаційними мережами, зокрема Інтернет. І це пробле-
ма не лише етична, але і правова. 

Мова йде, перш за все, про небезпеку порушити особисті не-
майнові права фізичної особи, що забезпечують її природне 
існування, які закріплені у главі 21 ЦК України.   

Право на життя - фундаментальне право, яке може бути піддане 
ризику в процесі фізичного «об’єднання» мозку людини із інфор-
маційними системами, при цьому фізична особа має право захи-
щати своє життя та здоров’я – як фізичне, так і душевне, духовне - 
а також життя та здоров’я іншої фізичної особи від протиправних 
посягань будь – якими способами, не забороненими законом (ч.2 
ст.281 ЦК України).  

Усі досліди і дослідження за участі фізичної особи мають бути 
регламентовані законом і відповідати нормам Конституції України, 
ЦК України та інших законів: «Медичні, наукові та інші досліди 
можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної 
особи за її вільною згодою» (ч.3 ст.281 ЦК України). Навіть за умо-
ви законності проведення дослідів, згода має бути не лише вільною, 
але і усвідомленою, причому фізична особа може відмовитися від 
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участі в дослідах у будь – який час, не пояснюючи причини такої 
відмови. Додаткові умови проведення, наприклад, медичних до-
слідів деталізуються у спеціальних законах. 

Важливе положення міститься також у ст.282 ЦК України: 
«Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, створеної 
внаслідок підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує жит-
тю і здоров’ю». Так, небезпека від дій з поєднання штучного і люд-
ського розуму поки що видається набагато більшою, ніж доведена 
користь від цього.  

Право на свободу (ст.288 ЦК України), право на особисту недо-
торканність (ст.289 ЦК України), право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля (ст.293 ЦК України) можуть бути не лише пору-
шені, але і знищені без належного їх забезпечення в умовах техно-
логічного і інформаційного розвитку. 

Надзвичайній небезпеці у прагненні створити «інтернет мізки» 
може піддаватися комплекс особистих немайнових прав, що забез-
печують соціальне буття фізичної особи, які в ЦК України за-
кріплені у главі 22: право на ім’я, право на використання імені, 
право на повагу до гідності та честі, право на недоторканність діло-
вої репутації, право на індивідуальність, право на особисте життя 
та його таємницю та ін.  

Вельми вразливими вже сьогодні стали усі права, які мають 
зв’язок із правом фізичної особи на інформацію, починаючи із са-
мого права на інформацію (ст.302 ЦК України): право на особисті 
папери (ст.303 ЦК України), право розпоряджання особистими па-
перами (ст304 ЦК України), право на таємницю кореспонденції 
(ст.306 ЦК України) тощо. Правова охорона та захист персональ-
них даних також потребує перегляду.  

Специфікою характеризуються цивільно - правові шляхи забез-
печення поваги до життя зачатої дитини (у ЦК України така норма 
відсутня) і поваги до людини, яка померла (ст..298 ЦК України). У 
ЦК України необхідно внести зміні у ст.281 і зазначити так, як це 
зроблено у Цивільному кодексі Квебеку щодо поваги до життя за-
чатої дитини [4], оскільки, на нашу думку, усі спроби «удоскона-
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лення» і впливу на зачату дитину до моменту її народження живою, 
знаходяться поза дійсно дієвим впливом вітчизняного права, поки у 
законі не закріплена норма для позитивного регулювання 
відповідних відносин. 

Звернувшись до наукового спадку видатних цивілістів, можна 
завжди знайти відповідь на питання – як діяти юристам, щоб 
завжди йти разом із прогресом і одночасно дбати про права люди-
ни: «Чим більше розвивається людство, чим більше починає воно 
жити різносторонніми нематеріальними інтересами, тим більше 
праву доводиться брати їх під свій захист, і, зокрема, цивільне пра-
во не може ухилитися від участі у цьому захисті. Нехай цивільно – 
правовий захист буде неповним і недосконалим, але, повторюємо, 
краще такий захист, ніж ніщо. Навіть недосконалий захист містить 
нагадування про необхідність бережного відношення до нема-
теріальних інтересів людей; навіть такий захист буде мати тому ве-
личезне виховне і попереджувальне значення» [3, C.143]. 
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Правове регулювання інформаційних відносин є проблемою 

світового масштабу. У контексті формування глобального інфор-
маційного суспільства постає світове питання забезпечення загаль-
ного доступу до інформації. 

Це відповідає взятим Україною міжнародним зобов`язанням 
щодо забезпечення екологічної безпеки людства. Одним із глоба-
льних викликів, що стоїть сьогодні перед світовою спільнотою є 
кліматичні зміни та боротьба із глобальним потеплінням. 12 грудня 
2015 текст Паризької кліматичної угоди був погоджений всіма за-
цікавленими сторонами. Стаття 14 Паризької угоди передбачає так 
зване глобальне підведення підсумків. Результат глобального під-
ведення підсумків повинен слугувати інформаційним підґрунтям 
для Сторін при посиленні національно визначених внесків відпові-
дно до положень Паризької угоди. Однак, з серпня 2015 по вере-
сень 2017 України була відключена від Реєстру з боку Міжнарод-
ного журналу трансакцій щодо антропогенних викидів та абсорбції 
парникових газів. 

На нашу думку, необхідним є впровадження нової парадигми 
інформаційно-екологічної складової національної безпеки на 
основі забезпечення інформаційних прав та свобод людини. Ви-
ходячи із положення про міжнародний характер інформаційного 
права, нова парадигма повинна включати концепцію світового ін-
формаційного простору та відповідати вимогам міжнародної спіль-
ноти у цій сфері.  
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У державах сучасного світу національна безпека стала невід'-
ємним атрибутом, своєрідним категоричним імперативом їх зовні-
шньої, внутрішньої та військової політики. Незважаючи на це, по-
няття національної безпеки залишається терміном із багатьма зна-
ченнями. В американській політичній науці національну безпеку 
визначають як довготривалу підтримку цінностей або системи, і ві-
дсутність загрози стосовно них, або як політику, що забезпечує со-
ціальну автономію груп, рівень політичного статусу, певний міні-
мум очікуваного економічного добробуту, а не лише фізичне вижи-
вання індивідів усередині національних кордонів. На розуміння по-
няття національної безпеки впливають історичний і політичний до-
свід держав, характер політичних режимів, особливості міжнарод-
ної ситуації в конкретний історичний період, цілі зовнішньої та 
військової політики тощо. 

У Концепції (Основах державної політики) національної безпе-
ки України, схваленій Верховною Радою України 16 січня 1997 p., 
це поняття визначено як "стан захищеності життєво важливих інте-
ресів людини і громадянина, суспільства і держави, за яких забез-
печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, за-
побігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз націона-
льним інтересам". 

Національна безпека функціонує через систему різноманітних 
відносин між особою та суспільством, між громадянином і держа-
вою, між суспільством і державою, між різними державами. Тому 
національна безпека — це стан внутрішніх і міждержавних відно-
син, який визначає ефективність системи державних, правових і су-
спільних гарантій прав та свобод людини та громадянина, базових 
цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави від внут-
рішніх і зовнішніх загроз. 

Національна безпека України за суспільними сферами функці-
онування поділяється на такі основні види: політичну, економічну, 
державну, соціальну, інформаційну, науково-технологічну, еколо-
гічну, гуманітарну та військову безпеки. Вони характеризуються 
своєрідністю, але перебувають у тісних взаємозв'язку і взаємозале-
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жності. Вказані елементи є однаково важливими для формування 
комплексної системи безпеки, але, залежно від історичних обста-
вин, різноманітних чинників кожна складова може набувати особ-
ливого значення. 

Екологічна безпека — це стан правових норм і відповідних ін-
ститутів, що гарантує захист навколишнього середовища, раціона-
льне використання та відновлення природних ресурсів, зберігання і 
розвиток довкілля для забезпечення повноцінної життєдіяльності 
людини. Екологічна безпека – це компонент національної безпеки, 
що забезпечує захищеність життєво важливих інтересів людини, 
суспільства, довкілля та держави від реальних чи потенційних за-
гроз, які створюються антропогенними чи природними чинниками 
відносно навколишнього середовища. 

Інформаційна безпека суспільства і держави характеризується 
рівнем захищеності, стійкістю основних сфер життєдіяльності 
(економіки, сфери управління, військової справи тощо) щодо небе-
зпечних, дестабілізуючих інформаційних впливів. Інформаційна 
безпека особистості відображає рівень і якість її інформування що-
до реального стану справ у всіх сферах життєдіяльності, захище-
ність її психіки та свідомості від небезпечних інформаційних впли-
вів — маніпулювання, дезінформування тощо. Це такий стан пра-
вових норм та відповідних інститутів, що забезпечує постійну ная-
вність достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управ-
лінських та політичних рішень і захист інформаційних ресурсів 
держави. 

Поняття інформації про навколишнє природне середовище ви-
значено Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськос-
ті в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля від 25.06.1998 р. (Орхуська Конвенція). 

Відповідно до Конвенції «екологічна інформація» означає 
будь-яку інформацію в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи 
будь-якій іншій матеріальній формі про: 
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а) стан таких складових навколишнього середовища, як вода, її 
компоненти, відповідність її чинним санітарно-гігієнічним нормам, 
включаючи генетично змінені організми, та взаємодію між цими 
складовими; 

б) фактори, такі як речовини, енергія, випромінювання, а також 
діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угоди в 
галузі питного водопостачання, політику, законодавство, плани і 
програми, що впливають або можуть впливати на складові показ-
ники, які включає: аналіз затрат і результатів та інший економічний 
аналіз і припущення, використані в процесі прийняття рішень з пи-
тань, що стосуються навколишнього природного середовища; 

в) стан здоров'я та безпеки людей, вплив на життя людей. 
Актуальним вбачається вдосконалення правового регулювання 

інформації про навколишнє природне середовище з метою недопу-
щення проявів обмеження свободи доступу до публічної інформа-
ції; розголошення інформації, яка становить державну таємницю, 
або іншої інформації з обмеженим доступом, можливість адаптації 
в українське законодавство міжнародно-правових механізмів охо-
рони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності людини. 

Нами розвивається розуміння інформаційних прав людини як 
права на збір, поширення, використання та збереження інформації, 
на основі яких виникають інформаційні відносини, що є основопо-
ложними, природними за своєю суттю, необхідними для станов-
лення і розвитку особистості, для належного функціонування дер-
жави. 

Слід вести мову про інформаційні права і свободи громадянина 
в екологічній, економічний, політичній та інших сферах. Зазначена 
диференціація окремих прав служить підтвердженням структуро-
ваності інформаційних прав та необхідності дослідження правової 
природи кожного інформаційного права окремо та в сукупності з 
іншими. 

Умовно можна сформувати інформаційні права як групу прав з 
центром довкола свободи інформації, права на інформацію, права 
на комунікацію, право на доступ до інформації яка має публічний 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19 
 

характер чи є суспільно значимою, право на приватність, охорону 
персональних даних, право на таємницю (нотаріальну, комерційну, 
адвокатську, лікарську, податкову) тощо.  

Наразі система управління охорони довкілля формується на-
вколо окремих її галузей (охорона атмосферного повітря, пово-
дження з відходами, охорона та раціональне використання водних 
ресурсів, надрокористування тощо), при цьому відсутній належний 
системний обмін інформацією в електронному вигляді. 

Головна складність – питання державного управління у сфері 
охорони довкілля на даний момент розділені між різними органами 
виконавчої влади. 

Зокрема: 
- дозвільна система здебільшого належить до компетенції об-

ласних державних адміністрацій; 
- ліцензійна система та окремі дозволи – до компетенції 

Мінприроди; 
- за звітність відповідають органи статистики, Держводагенс-

тво в частині використання водних ресурсів, Державна служба гео-
логії та надр тощо; 

- контроль за дотриманням екологічного законодавства нале-
жить Державній екологічній інспекції; 

- податки за використання природних ресурсів та забруднення 
довкілля збирає Державна фіскальна служба. 

Така ситуація призводить до неможливості надання громадсь-
кості та іншим зацікавленим особам якісної та повної інформації 
про стан довкілля. 

Також вона створює додаткове дозвільне і контрольне наван-
таження на суб’єктів господарювання. 

Інтеграція державного управління у сфері охорони довкілля по-
винна здійснюватись комплексно, як за галузями (охорона атмос-
ферного повітря, поводження з відходами, охорона та раціональне 
використання водних ресурсів, надрокористування тощо), так і за 
функціональними напрямками (дозвільна система, звітність, 
система моніторингу тощо). 
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Відтак, доцільно: 
- вдосконалити механізм доступу до інформації та реалізації 

права на екологічну інформованість та покласти це в основу систе-
ми моніторингу довкілля, контролю за єдиною державною систе-
мою цивільного захисту та контролю за діяльністю суб’єктів 
пов’язаних із відходами виробництва та споживання, їх вторинного 
використання, переробки та утилізації забезпечити лише за умови 
наявності доступу до інформації про їхню діяльність та впливу на 
стан екології. 

- провести аналіз змін організаційно правових механізмів за-
безпечення права на доступ до екологічної інформації відповідно 
до адміністративно-правового забезпечення органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання відповід-
но до чинного Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції», нової редакції Закону України «Про інформацію», Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» та 
інших нормативних актів інформаційного та природоохоронного 
законодавства. 

- впровадити в чинне законодавство положення які вдоскона-
люють механізми забезпечення інформаційних прав у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища. Ці права охоплюють 
свободу інформації, право на інформацію, право на доступ до інфо-
рмації, право на доступ до суспільно важливої інформації, право на 
правову інформацію, свободу думки, віросповідання право на за-
хист персональних даних (генетична інформація) та будь-якої ін-
формації що стосується приватного життя, право на знищення пер-
сональних даних в автоматизованих системах. 

- закріпити право на екологічну поінформованість, як самос-
тійне інформаційне право у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища яке гарантує право на проживання в безпечному 
середовищі. 
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БЕЗПЕКА НА АВТОТРАНСПОРТІ  

І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
 

Транспорт є однією з найбільш важливих галузей матеріально-
го виробництва, а сучасна транспортна інфраструктура – індикато-
ром цивілізації суспільства. Водночас небезпечним породженням 
функціонування транспорту залишається аварійність, яка займає 
одне з лідируючих місць у світі за тяжкістю заподіяння шкоди жит-
тю і здоров'ю людей. При цьому найбільш небезпечним залишаєть-
ся автомобільний транспорт, адже за статистикою сьогодні в аварі-
ях щорічно гине близько 1 млн. 250 тис. людей, що вимагає об'єд-
нання зусиль світової спільноти щодо запобігання таким наслідкам. 

Фахівці доводять, що ДТП обумовлюють близько 300 факторів, 
які характеризують цей вид транспорту, серед яких найбільш ураз-
ливим є «людський фактор», який пов'язують з водієм транспорт-
ного засобу, що обумовлюється його протиправною поведінкою як 
вирішальною детермінантою кримінальних правопорушень. 

На сьогодні науково-технічний прогрес на підґрунті впрова-
дження штучного інтелекту у вигляді безпілотного автотранспорту 
надає можливість виключити із сфери дорожнього руху водія як ат-
рибутивного учасника дорожнього руху, без якого, як вважалося 
раніше, неможливе безпечне функціонування автотранспорту, а 
отже знизити вплив «людського фактору» на аварійність. У цьому 
напрямку серйозний прорив здійснюють американські корпорації 
Теsla, General Motors, Google, Apple (США), Nissan, Toyota (Япо-
нія), Volkswagen (ФРН), Volvo (Швеція) та інші. 

Відтак, у кримінологічному плані при виключенні водія із сфе-
ри дорожнього руху можна прогнозувати суттєве позбавлення до-
рожнього руху від його протиправних і помилкових рішень та дій 
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людини, що призводять до настання суспільно небезпечних наслід-
ків. Таким чином, впровадження безпілотного автотранспорту мо-
же слугувати докорінному зниженню аварійності у світі. 

Штучний інтелект здатний позбавити сферу дорожнього руху 
від таких небезпечних порушень, як: керування транспортним засо-
бом у стані сп'яніння, хворобливому, стомленому стані чи під 
впливом медичних препаратів, небезпечних для дорожнього руху. 
Автоматичне керування автотранспортом сприятиме виключенню 
багатьох інших умисних і необережних порушень правил безпеки 
дорожнього руху, що обумовлюють вчинення ДТП: перевищення 
швидкості руху; виїзд на зустрічну смугу руху; проїзд перехресть 
тощо. Враховуючи, що найбільшу питому вагу всіх ДТП складають 
зіткнення і перекидання транспортних засобів, а також наїзди на 
пішоходів, є очевидними потенційні можливості запобігання ава-
рійності при впровадженні безпілотного автотранспорту. 

Таким чином, найважливішим компонентом системи безпеки 
дорожнього руху стає її матеріальний субстрат – «безпілотний тра-
нспортний засіб» (далі – БТЗ) як замінник водія. Очевидно, що він 
має характеризуватися певними технічними і технологічними особ-
ливостями: розробленими і прийнятими на законодавчому рівні те-
хнічними стандартами виготовлення, нормативами та правилами 
його експлуатації; окремим маркуванням та обліком; оснащенням 
найбільш передовими безпековими технологіями. 

Важливе значення для БТЗ повинна мати досконалість кіберне-
тичних систем щодо успішного виконання функції керування тран-
спортним засобом. При переході керування автомобілем від автопі-
лота до водія і навпаки обов’язковою є фіксація цього моменту 
(«чорний ящик», відеорегістратор тощо), що необхідно для пода-
льшого технічного та правового аналізу їх дій.  

Складні питання постають перед фахівцями впровадження без-
пілотного автотранспорту при визначенні та програмуванні необ-
хідних дій для автопілота в тих чи інших дорожніх ситуаціях. Часто 
йдеться про «моральні», «етичні», «правові» та інші аспекти пове-
дінки безпілотника. При цьому наводяться ситуації з питаннями та-
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кого змісту: як діяти автопілоту в етичних ситуаціях на дорогах, 
коли зіткнення уникнути неможливо; як запрограмувати поведінку 
машини – вона повинна врятувати життя перехожих, не шкодуючи 
пасажирів, або у будь-яку ціну захистити господаря авто, тощо. На 
наш погляд, йдеться про гуманістичні засади зазначеної проблеми, 
проте корисність їх аналізу не має жодного відношення до сфери 
функціонування штучного інтелекту, оскільки його діяльність у та-
ких випадках не розглядається як стан крайньої необхідності, в 
якому така поведінка має бути усвідомленою при оцінці обстанов-
ки, прийнятті рішень та подальших дій. Поведінка автопілота в 
аварійній обстановці аналогічна діям водія, яка для людини носить 
підсвідомий, рефлекторний характер та не має нічого спільного з 
мораллю й етикою, а тим більше не може регулюватися нормами 
права. 

У цьому відношенні варто враховувати досвід технічного і пра-
вового аналізу механізму ДТП, зокрема слідчу, експертну та судову 
практики. На цьому підґрунті визначимо, що механізм ДТП склада-
ється з таких етапів (стадій) розвитку: 1) порушення правил безпе-
ки дорожнього руху або експлуатації транспорту; 2) небезпечна до-
рожня обстановка; 3) аварійна дорожня обстановка; 4) суспільно 
небезпечні наслідки. У ДТП небезпечна дорожня обстановка має 
ключове значення, оскільки приписи Правил дорожнього руху (далі 
– ПДР) вживають саме термін «небезпека», на що прямо вказує 
зміст п. 12.3. ПДР: «У разі виникнення небезпеки для руху або пере-
шкоди (курсив наш – В.М.), яку водій об'єктивно спроможний ви-
явити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкос-
ті аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших 
учасників руху об'їзду перешкоди». 

Отже, автопілот має бути озброєним таким арсеналом інформа-
ції, що забезпечить його спроможність своєчасно виявити небезпе-
ку для руху та вжити вказаних вище заходів для її запобігання. Чи 
варто сподіватись, що достатній набір таких небезпек буде запро-
понований штучному інтелекту, який виконує функцію керування 
автомобілем? Вважаємо, що так. 
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З’ясувавши конкретну небезпеку для руху та ідентифікувавши 
її з типовою дорожньою ситуацією, система за наявним алгоритмом 
здійснює розрахунок того, який із передбачених у п. 12.3. ПДР за-
хід безпеки дозволить уникнути перетворення небезпечної дорож-
ньої обстановки в аварійну, а відтак за його наявності запобігти су-
спільно небезпечним наслідкам. Тобто автопілот фактично виконає 
експертну функцію, яка в основі містить відповідь на питання: «Чи 
має автопілот технічну можливість у даній дорожній ситуації запо-
бігти зіткненню з іншим транспортом, уникнути наїзду на пішохода 
тощо?». 

Якщо ж розрахунок покаже відсутність такої технічної можли-
вості у автопілота, це буде свідчити про його знаходження в ава-
рійній обстановці, під якою розуміється така дорожньо-
транспортна ситуація, що неминуче призводить до настання суспі-
льно небезпечних наслідків. Особливість аварійної обстановки є в 
тому, що в ній дії (бездіяльність) водія не можна піддавати право-
вому аналізу та оцінювати їх відповідно до приписів безпеки руху 
транспорту, адже в таких ситуаціях поведінка водія носить автома-
тичний, рефлекторний характер, а відтак не має кримінально-
правового значення. 

У цьому контексті судження про те, що в ДТП «машина може 
діяти за принципом зменшення числа жертв», «мінімізувати кіль-
кість жертв» і т. п. слід вважати нікчемними, оскільки у небезпеч-
ній дорожній обстановці автопілот при наявній у нього можливості 
взагалі запобігає будь-яким жертвам, а не робить вибір між ними, а 
в аварійній – такого вибору у нього не існує. 

Діяльність БТЗ з огляду на запобігання аварійності вдається 
більш ефективною за рахунок усунення великої кількості порушень 
правил безпеки дорожнього руху, а також більш швидкої реакції 
для відвернення аварії. Так, за заявою Google за 6 років роботи без-
пілотні автомобілі потрапляли у ДТП 11 разів, і тільки з вини ін-
ших учасників дорожнього руху. 

Поряд з технологічними викликами впровадження БТЗ існує 
чимало інших питань правового регулювання, а також їх відповіда-
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льності у разі інцидентів. Зазначені напрямки активно розвивається 
у США, де протягом останніх років була врегульована діяльність, 
пов’язана з використанням БТЗ на дорогах, зокрема загального ко-
ристування, з’ясовані питання страхування, безпеки та тестування 
безпілотників. Так, у штатах Невада, Арізона, Мічиган легалізовано 
використання БТЗ, їх продаж та експлуатацію на дорогах загально-
го користування. У Великій Британії здійснюється підготовка зако-
нодавства щодо страхування відповідальності БТЗ, а також Дорож-
нього кодексу. 

Незважаючи на сучасні проблеми розвитку вітчизняного автоп-
рому, слід рухатись у напрямку опанування високих технологій, а 
також розробляти зміни до законодавства і нормативної бази про 
безпеку дорожнього руху, передбачення в них поняття БТЗ, дорож-
ніх знаків, технічних засобів регулювання руху, особливостей без-
пеки його руху тощо. 

Враховуючи ситуації, які хвилюють фахівців у випадках, 
пов’язаних з проблемою запобігання суспільно небезпечним нас-
лідкам в дорожніх ситуаціях, торкнемося питань кримінальної від-
повідальності при заподіянні шкоди безпілотними транспортними 
засобами. Саме у цій сфері при вчиненні БТЗ суспільно небезпеч-
них діянь постає питання про те, хто має нести кримінальну відпо-
відальність за таке ДТП? Аналіз цієї проблеми вказує на відсут-
ність законодавчого вирішення даного питання, що є суттєвим га-
льмом впровадження безпілотного автотранспорту. 

Вочевидь ставити питання про можливість відповідальності 
штучного інтелекта-автопілота у вітчизняному кримінальному пра-
ві було б передчасно, навіть наділивши його в цивільному законо-
давстві статусом агента юридичної особи, оскільки пануюча у галу-
зі вітчизняного кримінального права доктрина категорично не ви-
знає юридичну особу суб'єктом злочину. 

Отже вважаємо, що при вирішенні даних питань на основі чин-
них кримінально-правових норм слід враховувати такі положення. 

При виникненні суспільно небезпечних наслідків, пов'язаних з 
експлуатацією БТЗ, необхідно ретельно відмежовувати злочинні 
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порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транс-
порту від незлочинних ситуацій, що розглядаються у кримінально-
му праві як невинне заподіяння шкоди (казус). 

У разі вчинення ДТП внаслідок помилкових дій БТЗ винним 
може бути визнано водія, якщо він перебував у такому транспорт-
ному засобі та був зобов'язаний прийняти на себе керування авто-
мобілем і мав реальну можливість відвернути суспільно небезпечні 
наслідки, проте не скористався цим. 

За доведеності вини виробників, власників, експлуатантів чи 
інших осіб, безпосередньо відповідальних за безпеку експлуатації 
БТЗ, при настанні з-за порушень правил безпеки дорожнього руху 
суспільно небезпечних наслідків кримінальній відповідальності 
мають підлягати зазначені вище спеціальні суб'єкти. 

Якщо делікти, пов'язані з експлуатацією БТЗ, потягли заподі-
яння суспільно небезпечних наслідків, які виникли у зв'язку з непе-
редбачуваними недоліками його систем, питання кримінально-
правової оцінки, за наявності інших обставин, на наш погляд, мож-
на розглядати у межах виправданого ризику (ст. 42 КК України). 

Намагання України рухатись у напрямку приведення вітчизня-
ного законодавства до стандартів ЄС навряд чи може залишити по-
за увагою його рекомендації щодо «наділення в перспективі робо-
тів особливим правовим статусом, в рамках якого найбільш просу-
нуті автономні роботи можуть створюватися як електронні особи 
(курсив наш – В. М.) і нести відповідальність за завдану ними шко-
ду в тих випадках, коли вони приймають рішення автономно або 
іншим чином самостійно взаємодіють з третіми особами» [1]. 

У зв’язку з цим, на даному етапі також вважаємо можливим та 
доцільним реалізацію щодо БТЗ зазначеного положення de lege 
ferenda шляхом внесення змін до Розділу XIV1 Кримінального ко-
дексу України, виклавши його назву в такій редакції: «Заходи кри-
мінально-правового характеру щодо юридичних та електронних 
осіб», з відповідними доповненнями. 

Звичайно, наведені міркування є лише спробою привернути 
увагу до одного із важливих аспектів проблеми врегулювання кри-
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мінально-правових відносин, пов’язаних з впровадженням штучно-
го інтелекту, що слугуватиме усуненню перепон на шляху впрова-
дження безпілотного автомобільного транспорту та сприятиме 
зниженню аварійності. 

Список використаних джерел: 
1. Нормы гражданского права о робототехнике. Резолюция Ев-

ропарламента от 16 февраля 2017 года 2015/2013(INL) P8_TA-
PROV(2017)0051 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies. 

 
Селезньова О. М. 

доктор юридичних наук, завідувач кафедри професійних та  
спеціальних правових дисциплін, Приватного вищого  

навчального закладу «Буковинський університет», доцент 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА:  
ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА 

ІНОЗЕМНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Розглядаючи в конституційному аспекті інформаційні права, 
можна запропонувати їх розподіл на конституційні інформаційні 
права (ті, які закріплені в Конституції України) та доповнюючі ін-
формаційні права (ті, що регламентуються інформаційним законо-
давством України).  

Зупинимося на їх переліку, застосувавши при цьому метод 
компаративістики. 

Конституційні інформаційні права: 
1. Право на вільне збирання інформації – ч.2 ст.34 Конститу-

ції України (дістає своє правове закріплення в ст.34 Конституції 
Республіки Молдова, ст.20 Конституції Королівства Іспанії, ст.50 
Конституції Азербайджанської Республіки); 

2. Право на вільне зберігання інформації – ч.2 ст.34 Консти-
туції України (ст.34 Конституції Республіки Білорусь); 
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3. Право на вільне використання та поширення інформації – 
ч.2 ст.34 Конституції України (ст.34 Конституції Республіки Біло-
русь, ст.20 Конституції Королівства Іспанії, ст.50 Конституції 
Азербайджанської Республіки); 

4. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля – 
ч.2 ст.50 Конституції України (ст.37 Конституції Республіки Мол-
дова, ст.34 Конституції Республіки Білорусь, ст.74 Конституції 
Польської Республіки, ст.39 Конституції Азербайджанської Респу-
бліки); 

5. Право ознайомлення в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, установах та організаціях з відомостями 
про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таєм-
ницею, – ч.3 ст.32 Конституції України (ст.25 Конституції Литовсь-
кої Республіки, ст.51 Конституції Польської Республіки); 

6. Право свободи думки і слова – ч.1 ст.34 Конституції Украї-
ни (ст.32 Конституції Республіки Молдова, ст.37 Конституції Пор-
тугальської Республіки, ст.47 Конституції Азербайджанської Рес-
публіки). 

7. Право судового захисту інформаційних прав – ч.4 ст.32 
Конституції України (зазвичай у конституціях закріплюється судо-
вий захист всіх прав особи). 

Доповнюючі інформаційні права формують досить розгалуже-
ну систему прав. Серед основних в українському законодавстві 
можемо назвати такі: 

1. Право на свободу друку (ст.2 Закону України «Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні»); 

2. Право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, 
що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-
психологічному стану населення (ст.5 Закону України «Про захист 
суспільної моралі»); 

3. Право особи знати у період збирання інформації, але до по-
чатку її використання, які відомості про неї та з якою метою зби-
раються, як, ким і з якою метою вони використовуються, переда-
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ються чи поширюються (п.1 ч.1 ст.10 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації»); 

4. Право особи на доступ до інформації про неї, яка збираєть-
ся та зберігається (п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації»); 

5. Право на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації 
про особу з порушенням вимог, визначених законом (п.5 ч.1 ст.10 
Закону України «Про доступ до публічної інформації»); 

6. Право на оскарження відмови особі в доступі до інформації 
про неї, приховування, незаконне збирання, використання чи по-
ширення інформації (ч.5 ст.10 Закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації»); 

7. Право на відкриту науково-технічну інформацію (ст.5 За-
кону України «Про науково-технічну інформацію»); 

8. Інші права. 
Необхідно відмітити, що категорія конституційних інформа-

ційних прав за своєю суттю не є сталою. Ті інформаційні права, які 
є конституційними, відносно нашої держави, можуть такими не бу-
ти відносно інших держав. Якщо ми розглянемо вищерозглянутий 
розподіл інформаційних прав у аспекті конституційного порівняль-
ного права, то з’ясуємо, що права можуть змінювати свою прина-
лежність до тієї чи іншої групи. Наприклад, доповнююче інформа-
ційне право свободи друку за вітчизняним інформаційним законо-
давством є конституційним правом згідно Конституцій Німеччини 
та Польської Республіки; право свободи викладання є конституцій-
ним згідно Конституцій Російської Федерації, Республіки Білорусь, 
Королівства Іспанії. 

Якщо порівнювати конституції різних держав на предмет най-
більш ґрунтовного закріплення права на інформацію та всіх інших 
інформаційних прав, то варто відзначити Конституцію Португаль-
ської Республіки. У ній міститься дванадцять об’ємних статтей, що 
регламентують інформаційні відносини. Тут, зокрема, дістають 
своє нормативне регулювання, такі прогресивні положення, як ви-
користання інформатики (ст.35), свобода слова та інформації 
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(ст.37), право виходу в ефір (ст.40) та ін. Передовими є пункти, де 
забороняється присвоювати громадянам єдиний у національному 
масштабі номер (п.5 ст.35), де гарантується вільний доступ до ін-
формаційних мереж суспільного значення (п.6 ст.35) тощо. 

Крім конституційно-правової регламентації, інформаційні пра-
ва в різних країнах дістають нормативно-правове регулювання і в 
інших актах. Зокрема, мають місце такі закони, як: «Про свободу 
інформації» (Азербайджан, Вірменія, Латвія, Сполучені Штати 
Америки), «Про інформатизацію» (Казахстан, Киргизія, Республіка 
Білорусь, Республіка Молдова, Таджикістан), «Про свободу інфор-
мації» (Азербайджан, Вірменія, Литва, Сполучені Штати Америки), 
«Про доступ до інформації» (Великобританія, Республіка Болгарія, 
Республіка Молдова, Словацька Республіка), «Про зв’язок» (Азер-
байджан, Казахстан, Сполучені Штати Америки, Узбекистан) та ба-
гато інших. 

Таким чином, застосувавши методику протиставлення, нами 
було з’ясовано, які інформаційні права за вітчизняним законодавст-
вом є основними, а які похідними. Зокрема, виділено п’ять основ-
них інформаційних прав: право на вільне збирання інформації; пра-
во на вільне зберігання інформації; право на вільне використання та 
поширення інформації; право вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а 
також право на її поширення; право судового захисту інформацій-
них прав.  

У продовження даного напряму наукового вивчення інформа-
ційних прав, вияснено нормативно-правову регламентацію інфор-
маційних прав в інших державах світу. Така регламентація здійс-
нюється як на конституційному рівні, так і на рівні законів, та хара-
ктеризується досить високою якістю правового регулювання. 
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СТАРАП ТА ПРОБЛЕМА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧОЇ  
БАЗИ В УКРАЇНІ 

 
У добу інформаційних технологій зазнають змін не лише такі, 

здавалося б, фундаментальні явища, як право власності, засоби пла-
тежу, гроші, об’єкти відносин, але й форми ведення бізнесу у ІТ 
сфері. Це пов’язано з необхідністю переходу до інноваційного типу 
економіки - що дозволило би конкурувати з розвиненими країнами 
світу. Активізація інноваційних процесів пов’язана з використан-
ням стартапу як форми інноваційного підприємництва, який є від-
носно новим, але вже дуже поширеним явищем у всьому світі. 

Із врахуванням значення стартапів для нашої держави,  у липні 
2017 р. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про створення 
великого фонду – Фонду фондів – для підтримки українських стар-
тапів. На зустрічі з представниками Української асоціації венчур-
ного та приватного капіталу (UVCA) була досягнута домовленість 
про спільне фінансування Фонду фондів за рахунок державної ска-
рбниці та коштом крупних міжнародних інвесторів. За даними НВ 
Бізнес, внесок Кабінету міністрів у майбутній фонд може скласти 
щонайменше $10 млн. UVCA запропонувала створити Фонд фондів 
для залучення на конкурсній основі коштів у вже присутні на ринку 
та нові венчурні фонди, які будуть фінансувати понад 3 тис. вже 
наявних українських стартапів.  

Як підкреслив голова ради директорів UVCA Андрій Колодюк, 
такий фінансовий інструмент використовується майже всіма краї-
нами Європи протягом останніх 20 років і вже довів свою успіш-
ність [1]. 
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Термін «стартап» вперше був застосований до комерційного 
проекту у 1939 році в США. У той час майже всі компанії, що за-
ймалися інноваціями та високими технологіями, базувалися в райо-
ні Сан-Франциско. Кілька студентів Стенфорду, створюючи новий 
бізнес на базі принципово нової ідеї, назвали свою справу старта-
пом. Саме цей бізнес згодом оформився в успішну і прибуткову 
компанію в сфері інформаційних технологій, отримавши наймену-
вання Х’юлет-Пакард або Ейч-Пі (HP) [2]. 

У законодавстві України зазначений термін  поки що не набув 
поширення. Однак доктринальна позиція з цього питання уже фор-
мується. Так,С. Пікуль, визначає стартап, як тільки що створену 
компанію (котра може й не бути юридичною особою), що знахо-
диться на стадії розвитку і будує свій бізнес  на основі нових інно-
ваційних ідей, або на основі  технологій, які нещодавно з'явилися. 
При цьому їй властиві брак фінансів і нестійке, майже «партизансь-
ке», буття фірми на ринку [3]. Як прогресивну форму інноваційного 
підприємництва визначають стартап О.В. Корнух і Л.В. Маханько 
[4, с. 26-30]. Стартап або стартап-компанія (від англ. start-up - запу-
скати) визначається також як компанія або проект, котрий має ко-
ротку історію діяльності, метою якої є отримання прибутку [4].  

У кожному разі, стартап є інноваційним проектом, пов'язаним з 
розробкою і просуванням нових ідей, ґрунтується на ризикованій 
діяльності невеликих груп людей, що його створили. Стартап може 
бути юридичною особою, але може і не мати такого статусу. Для 
стартапу характерна тимчасовість, оскільки він створюється саме 
для пошуку і реалізації нової бізнес-моделі, яка потім починає жити 
своїм життям. Класичні стартапи поєднує те, що вони мають уніка-
льну (оригінальну, ексклюзивну) ідею.  

Справжній стартап ніколи не копіює вже відомі комерційні 
проекти, а являє собою щось кардинально нове. Найчастіше стар-
тапи - це абсолютно нові проекти й навіть такі, які перебувають 
лише на стадії розробки.  

Оскільки ІТ сфера є найбільш інноваційною сферою, яка має 
значний перспективний комерційний потенціал, найчастіше стар-
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тапи створюються саме в ній і застосовуються  до інтернет-
проектів.  

З метою спроби визначення поняття стартапу необхідно вста-
новити ті характерні риси, які вирізняють стартапи з-поміж інших 
форм ведення бізнесу. 

По-перше, це недавно створена компанія або організація (іноді 
навіть не оформлена юридично), яка будує свою діяльність на базі 
інноваційних ідей або нових, ще не запущених в масове вживання, 
технологій. 

По-друге, стартап – це невеликий бізнес, який  є рушійною си-
лою інноваційного підприємництва. 

По-третє, як правило, стартапи створюються як Інтернет-
проекти та IT-проекти. Хоча вони можуть існувати і у галузях поза 
ІТ сферою. Однак у такому випадку вони все одно пов’язані з інно-
ваційними ідеями у галузях, що мають перспективний характер 
(наприклад, енергозберігаючі технології) або технології, що дозво-
ляють вирішити існуючі у суспільстві проблеми (проблеми очи-
щення води, переробки сміття, екологічні технології, медичне об-
ладнання, біофармацевтика тощо). 

По-четверте, стартапи зазвичай не мають фінансової бази і іс-
нують за рахунок інвестицій. 

По-п’яте, ідея, яка лежить в основі стартапу, має бути приваб-
ливою для інвесторів настільки, щоб вона переважила всі пов’язані 
з її реалізацією ризики. 

По-шосте, стартапам притаманна мобільність при втіленні но-
вих ідей у практику, завдяки чому вони здатні складати конкурен-
цію великим корпораціям. 

По-сьоме, ядро стартапу як проекту завжди складає команда, 
учасники якої генерують ідеї, втілюють їх в інноваційний продукт, 
розробляють ідеї розвитку стартапу та управління ним, а також ви-
рішують питання забезпечення фінансування. 

По-восьме, стартапи, як тимчасові, нетривалі за часом проекти, 
проходять в своєму розвитку певні стадії, які характерні саме для 
них. 
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По-дев’яте, стартапи розраховані на якнайшвидшу реалізацію 
ідеї, яка лежить в їх основі. 

На підставі аналізу характерних ознак стартапу його можна 
охарактеризувати як соціальне утворення (що може бути, або не 
бути юридичною особою) у сфері малого бізнесу, яка знаходиться 
на стадії розвитку і будує свій бізнес  на основі нових інноваційних 
ідей, або на основі  технологій, які нещодавно з'явилися, з метою 
вирішення конкретної проблеми за рахунок залучення інвестицій. 

Поміж успішних стартапів можна назвати Вікіпедію (найбіль-
шу і популярну онлайн-енциклопедію), базу відеороликів «U-tube», 
Skype та інші сервіси для спілкування он-лайн, Microsoft, Apple, 
Google та ін. Всі вони належать до ІТ сфери, хоча, як зазначалося, 
стартапи можуть створюватися і поза нею. Так, прикладом є  ізра-
їльський стартап Emefcy,  який розробив та впроваджує техноло-
гію, що дозволяє дешево і безпечно очищати стічні води за допомо-
гою бактерій. 

Стартапи у своєму розвитку проходять низку етапів: 
 1. «Посівний» етап (Pre-Seed stage) включає пошук ідеї та роз-

робку технічних способів її реалізації. Ініціативна група здійснює 
аналіз ринку, формує бізнес-план та готує технічне завдання. Ство-
рюється прототип продукту, тестування його версій, вивчення по-
питу і пошук джерел фінансування. Якщо фінансування не знахо-
диться, стартап поступово припиняє свою діяльність. Так відбува-
ється з більшістю стартапів. 

2. На другому етапі, у разі знайдення коштів, відбувається «за-
пуск» (Startup Stage) продукту на ринок, де він має довести свою 
перевагу над аналогами. Це найбільш ризикований етап існування 
стартапу, бо тут треба подолати опір конкурентів за рахунок креа-
тивності, завзятості та ділових якостей.  На цьому етапі треба заці-
кавити цільову аудиторію. 

3. Етап «зростання» (Growth Stage) характеризується  просу-
ванням продукту на ринку, підвищенням попиту на нього. Важли-
вим на цьому етапі є стійке зайняття своєї «ніши», яке дозволить  
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стартапу вийти на рівень беззбитковості і навіть отримання хоча б 
якогось прибутку інвесторами.  

4. Етап «розширення» (Expansion Stage) «завоювання» нових 
ринків. Позиціям компанії вже не загрожує конкуренція, інші ризи-
ки є невеликими. Продукція користується попитом і прибутки ста-
більно зростають.  

5. Етап «виходу» (Exit Stage). Компанія досягає піку свого роз-
витку і інвестори, що здійснювали фінансування проекту, відмов-
ляються від своєї частки бізнесу і продають її більш потужним пар-
тнерам. Це дає їм прибуток, заради якого вони й фінансували про-
ект. Хоча окремі інвестори можуть зберегти свою частку і викорис-
товувати її у якості постійного прибутку [5]. 

Наразі стартапи є найбільш прогресивною інноваційною фор-
мою ведення малого бізнесу і просування нових ідей, чим, власне, і 
пояснюється їхнє стрімке поширення в Україні, яке потребує відпо-
відної законодавчої бази. 

За відсутності спеціального закону наразі стартапи здійснюють 
інноваційну діяльність в Україні відповідно до Закону «Про інвес-
тиційну діяльність» від 18.09.1991 р., який визначає загальні право-
ві, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на тери-
торії України; Закону «Про режим іноземного інвестування» від 
19.03.1996 р, який встановлює особливості режиму іноземного ін-
вестування на території України; Закону «Про інноваційну діяль-
ність» від 4.07.2002 р.; Закон «Про наукові парки» від 25.06.2009 р., 
що регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані 
зі створенням і функціонуванням наукових парків, та спрямований 
на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробниц-
тва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках.  

Крім того, оскільки в процесі діяльності стартапів створюються 
об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, «ноу-хау», оригіналь-
ні технології, твори науки, мистецтва, знаки для товарів і послуг 
тощо), до них застосовуються положення Законів України «Про ав-
торське право та суміжні права» від 23.12.1993 р.; «Про охорону 
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прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р.; «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.; «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 р. 
В залежності від сфери, у якій діє стартап (енергозберігаючі техно-
логії, екологія, комерція, інформаційні технології, тощо) вони ма-
ють дотримувати норм спеціальних нормативних актів у відповід-
них галузях. 

Однак такий стан речей у цій галузі не можна визвати оптима-
льним, оскільки поза правовим полем лишається вирішення низки 
практично важливих питань (правовий статус стартапів, можли-
вість їхньої цивільної правосуб’єктності, відповідальність по зо-
бов’язанням тощо).  

Тому доцільним є прийняття спеціального Закону, котрий ви-
значав би засади створення та діяльності стартапів та регулював би 
типові відносини. що виникають у зв’язку з такою діяльністю. При 
цьому має йтися не про низку розрізнених актів законодавства що-
до стартапів (наприклад, Закон України щодо створення правових 
засад підтримки «стартапів» ВНЗ та наукових установ тощо), а саме 
про цілісний базовий Закон. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ  
ВПОРЯДКУВАННЯ СФЕРИ ІТ ЯК ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИК 

СУЧАСНОСТІ 
 

У інформаційному суспільстві ефекти нових технологій охо-
плюють усі сфери людської діяльності, що, на думку Мануеля Ка-
стельса,  є однією з  головних рис інформаційно-технологічної па-
радигми [1]. У зв'язку з цим природно виникає проблема упорядку-
вання відповідних суспільних відносин, обрання напрямків та за-
собів впливу на їх учасників тощо.  

При цьому саме наявність та специфіка інформаційних техно-
логій  зумовлює існування різних підходів до впорядкування у ІТ-
сфері. Позначимо ці підходи як: 1)«технологічний» (впорядкування 
здійснюється за допомогою самих інформаційних технологій) і 2) 
«соціальний» (провідним є соціальне, у тому числі, правове регу-
лювання). У першому випадку ІТ є інструментом здійснення/ 
функціонування соціальних процесів тобто, переважає «техно-
логічна» складова), то у другому - вони  є предметом правового ре-
гулювання (тобто, переважає «інформаційна» складова). 

Варто зазначити, що наразі помітною є тенденція зростання 
впевненості певних прошарків суспільства, осіб, долучених до ІТ у 
доцільності й можливості вирішення багатьох соціально-
економічних проблем за допомогою саме «технологічної складо-
вої», котра, нібито, здатна забезпечити справедливе і безпечне впо-
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рядкування. Причому, часом ІТ-засоби впорядкування протистав-
ляються правовому регулюванню (іноді останнє взагалі розгля-
дається як нездатне забезпечити належне функціонування системи).  

У підсумку значна частина відносин (діяльності, феноменів, ІТ-
засобів тощо) опиняється, або найближчим часом може опинитися, 
за межами правового поля, і питання про доцільність і можливість 
їхнього повернення у це поле, поки що виглядає досить проблема-
тичним [2]. 

Можна назвати дві групи чинників такої тенденції: 1) 
об’єктивні та 2) суб’єктивні. 

До об’єктивних чинників слід віднести потреби економіки, ін-
фраструктури, культури, пересічних користувачів у  інформаційних 
технологіях, а також захоплюючі увагу результати  застосування ІТ 
у цих та інших сферах буття. 

Зокрема, усе більшого значення набуває електронна комерція, 
конкурентоздатність якої істотно зростає внаслідок впровадження 
новітніх технологій: NLP (обробка природної мови), комп’ютерний 
зір, модерація і безпека, персоналізація. Так, Amazon створив пер-
ший супермаркет без кас і зареєстрував патент на доставку товарів 
безпілотниками за допомогою парашутів. ClarifAI і Google - визна-
чають і описують зміст картинок. Українські Ekol Logistics викори-
стовують нейромережі для логістики перевезення вантажів , а мар-
кетплейс Lalafo - для створення автоматичного опису товарів. 
Нейронні мережі здатні розпізнавати і описувати зображення на 
фото, обробляти природну мову (NLP), перекладати текст і 
розпізнавати мову. Ці  технології вже  найближчим часом можуть 
стати для онлайн-проектів вагомою конкурентною перевагою [3].  

Великі сподівання покладаються на Blockchain,  як базову тех-
нологію, за допомогою якої можна будувати будь-який сервіс. 
Blockchain сприймається неоднозначно, оскільки це  поняття 
напряму пов’язане з найвідомішим криптовалютним проектом 
Bitcoin, суспільна думка про який суперечлива. Разом із тим, 
Bitcoin - це тільки один із проектів, яких існує сотні варіантів [4]. 
То ж не дивним є прагнення «реабілітувати» технології Blockchain, 
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використовуючи її позитивні можливості в різних країнах та 
міжнародних організаціях.  

Перелік застосування інновацій ІТ, включаючи глобальний 
супутниковий Інтернет, поширення Інтернету речей та електронних 
систем врядування тощо наразі є вражаючим. Але ще більш сліпучі 
перспективи змальовує у своєму прогнозі технічний директор 
Google, відомий технологічний футурист Рея Курцвейл, обіцяючи, 
що у 2044 р. небіологічний інтелект стане у мільярди разів розум-
нішим, ніж біологічний; у 2045 р.  – настане технологічна сингу-
лярність і Земля обернеться на величезний комп’ютер; у 2099 р. – 
технологічна сингулярність пошириться на увесь Всесвіт [5]. 

Не дивно, що такі вражаючі результати і пов’язані з ними пер-
спективи стали  «спусковим механізмом» суб’єктивного чинника,  
яким можна вважати переоцінку людьми (зокрема, тими, що мають 
стосунок до створення і використання ІТ) можливостей «упорядку-
вання» відносин за допомогою ІТ та значення «айтішників» у 
цьому процесі [6, с. 70-73; 7].  Це призвело до ідеалізації «ІТ-схем» 
організації бізнесу, результатів застосування технології Blockchain, 
реабілітації (намірах легалізації) криптовалют, укладення смарт-
контрактів тощо.  

У підсумку маємо ситуацію, коли долучена до створення і ви-
користання ІТ частина суспільства,  сподівається за допомогою су-
то технологічних рішень, шляхом зростання ролі ІТ досягти успіхів 
у бізнесі та гармонії в суспільстві, що й зумовлює обстоюванню 
ідеї «ІТ-впорядкування», як шляху, альтернативного соціальному 
управлінню/впорядкуванню (правовому регулюванню та 
адмініструванню).  

З цим, навряд чи, можна погодитися, оскільки, скажімо, ак-
тивізація кібератак, свідчить про неспроможність ідеї самовпоряд-
кування ІТ-сфери на сучасному етапі її розвитку. Можливо, це 
стане  реальністю після того як штучний інтелект стане дужчим 
інтелекту людського і сформує свій ідеальний віртуальний світ. У 
кожному разі, поки що немає гарантій, що якийсь хакер не 
вирішить спробувати довести свою першість, помститися комусь за 
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образи або поліпшити своє матеріальне становище. Навіть, якщо 
його зусилля будуть незабаром нейтралізовані, завдання шкоди ін-
формації вже відбудеться. У кращому разі, отримавши свої неза-
конні прибутки, він заспокоїться до наступного разу. 

Отже, проблеми, що виникають у ІТ-сфері, очевидно не можуть  
бути подолані лише за допомогою технічних засобів, оскільки 
останні можуть впливати лише на технологічну складову ІТ-сфери, 
залишаючи поза увагою «соціальний елемент», яким є учасники 
відносин, що виникають у ІТ-сфері. Це не можна визнати виправ-
даним, оскільки саме соціальний елемент має бути об’єктом впли-
ву. 

Оцінюючи значення соціального елементу ІТ-сфери, звернемо 
увагу на те, що ключовими словами концепту «інформаційне сус-
пільство» є не лише: «інформація», але й «суспільство». Тому, хоча 
інформаційне поле дехто вважає не унікальною особливості лише 
біологічних організмів, а загальною властивістю Всесвіту, [8] варто 
виходити з того, що при сучасному рівні знань вплив на це поле з 
метою його впорядкування реально можливий лише у частині його 
біологічно (людського) субстрату. Саме тому маємо підстави вести 
мову про впорядкування відносин у інформаційному суспільстві, як 
про соціальне управління. 

Соціальне регулювання є предметом свідомої діяльності людей, 
яка ґрунтується на існуючих об’єктивних законах та, разом із тим, 
враховує їхні бажання. Одним з видів соціального управління є 
правове регулювання, предметом якого виступають суспільні 
відносини, впорядкування яких неможливе без використання норм 
права. Враховуючи це,  «правове регулювання» розуміємо як один 
із основних засобів державного впливу на суспільні відносини з ме-
тою їхнього упорядкування в інтересах людини, суспільства і дер-
жави. 

Для здійснення такого впливу від держави вимагаються значні 
зусилля, аби впровадити цивілізаційні феномени, ідеологію, кон-
цепти тощо в життя суспільства. Зокрема, до таких концептів  
належить «ІТ-право», котре формується як симбіоз віртуальної та 
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дійсної реальності.  що відображає спроби ввести у звичне правове 
поле традиційні цивільні відносини та ІТ-відносини, віртуальні за 
своєю сутністю.  

Зараз до ІТ-сфери відносять широке коло відносин, які регу-
люються нормами цивільного, господарського, адміністративного 
законодавства. Зокрема, у сферу цивільно-правового регулювання 
попадають «ІТ-відносини» надання послуг програмного забезпе-
чення або його розробки; правового захисту web-сторінок і контен-
ту; юридичної допомоги у відкритті ІТ-бізнесу; юридичного аудиту 
ІТ-компаній; юридичного обслуговування фрі-лансерів; оформлен-
ня та захисту авторських прав і торгової марки в Інтернет; оформ-
лення договорів купівлі-продажу сайту, домену, бренду тощо; пра-
вового забезпечення діяльності Інтернет-магазинів; створення і 
реєстрації юридичних осіб у цій галузі; ліцензійних угод; захисту 
прав інтелектуальної власності; захисту інформації тощо [9]. Але, 
оскільки розмаїття відносин, котрі вважаються «айтішними», ство-
рює на практиці істотні незручності при пошуку та застосуванні 
актів законодавства, які стосуються таких відносин, виникає необ-
хідність визначення орієнтирів для встановлення кола норм, які 
можуть бути віднесені до сфери «ІТ-права». 

При цьому враховуємо наступні засади визначення правового 
масиву у ІТ-сфері: 1) до сфери «ІТ-права» доцільно відносити лише 
регулятивні відносини, і відповідно, норми законодавства, що їх 
регулюють; 2) при систематизації та структурування «ІТ-права» 
має бути розрізнення цього поняття у широкому та вузькому сенсі;  
3) під «ІТ-правом» у широкому сенсі розуміємо сукупність усіх 
норм і правил, що регулюють діяльність по використанню інфор-
маційних технологій та інформаційної правомірної активності в Ін-
тернеті; 4) структура «ІТ-права» у широкому сенсі виглядає як 
відносно інтегрована система багаторівневого порядку, котра 
містить приватноправові та публічно-правові елементи, питома ва-
га яких визначається пріоритетністю приватних чи публічних інте-
ресів. На цьому підґрунті визначаються особливості методів право-
го регулювання, що застосовуються у тих та інших випадках. Так, у 
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відносинах інформаційної безпеки переважання публічних інте-
ресів означає, що відповідні відносини регулюються лише нормами 
актів законодавства і не можуть бути змінені або припинені за до-
мовленістю; 5) ІТ-відносини, що належать до приватноправової 
сфери правового регулювання, переважно є регулятивними, тут діє 
принцип «Дозволено все, що не заборонено законом» (що дає мож-
ливість укладати будь-які договори) Саме за його допомогою скла-
дається основний масив норм ІТ-права - «ІТ-право» у вузькому 
сенсі, котре може розглядатися як регулятивні норми (переважно 
цивільно-правові), що забезпечують функціонування ІТ-відносин та 
відносин, пов’язаних з ними; 6)  можливе також виокремлення «ІТ-
права у спеціальному сенсі». До нього мають бути віднесені вже 
лише ті норми, що стосуються суто сфери ІТ-відносин: інфор-
маційних відносин; програмного забезпечення; Інтернет-відносин 
тощо. 

У підсумку, враховуючи потенціал правового регулювання у 
ІТ-сфері та згадані вище можливості технологій, і можемо досягти 
бажаного балансу.  
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ 

ВИНАХІДНИКІВ В ЄС 
 

В умовах глобалізації суспільних відносин та зближення Укра-
їни з ЄС виникла потреба адаптації її законодавства до вимог 
останніх в тому числі в сфері інтелектуальної власності . Це прояв 
уніфікації правової охорони об’єктів інтелектуальної власності вза-
галі і її окремих об’єктів зокрема, а стратегічно за єдиним економі-
чним простором – створити і єдиний правовий простір зокрема що-
до єдності європейської патентної системи . В цьому напрямі ще в 
1947 році в Гаазі підписано угоду про створення Міжнародного па-
тентного інституту, а в 1949 році рада Європи ухвалили план ство-
рення Європейського патентного відомства. В 1963 р. була підпи-
сана Страсбурзька Конвенція про уніфікацію певних положень ос-
новного закону про патенти на винаходи. 
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В практичному плані позитивістського забезпечення цих про-
цесів в Мюнхені 5 жовтня 1973 р. прийнята Європейська патентна 
конвенція (European Patent Convention, далі – ЄПК), яка вступила в 
силу в 1977 році. Вона передбачила введення єдиної процедури ви-
дачі «європейських патентів» незалежно від того, чи є країна чле-
ном ЄС. Після цього запроваджено європейський патент для Спіль-
ного ринку («патенту Співтовариства») Патентною Конвенцією 
Європейського Співтовариства, що укладена у Люксембурзі в 1975 
р. Згідно її ст. 98 вступ в силу передбачав її ратифікацію 12 країна-
ми-підписантами.  

Наразі більшість країн ЄС притримуються так званого правила 
першого заявника за яким заявник має пріоритет перед наступним 
заявником. Водночас в окремих діє принцип першого винахідника 
за яким при виявленні конкуруючих заявок право на патент набуває 
той, хто перший зробив винахід, а не подав заявку першим. Як той 
так і інший за тенденції скорочення життєвого циклу товару, що 
виготовляється на основі промислового зразку, і смислу патенту-
вання мають свої недоліки пов’язаних із підтриманням патенту у 
силі та його доцільності.  

Досить плідною виявилася Директива 2004/48/ЄС щодо захо-
дів, процедур та засобів, необхідних для гарантування дотримання 
прав інтелектуальної власності , якою визначено процедуру, заходи 
та засоби, що стосуються захисту інтелектуальної власності, зокре-
ма щодо вимог «неупередженості», «ефективності», «пропорційно-
сті», відсутності перешкод для торгівлі та зловживання відповідни-
ми заходами. Нею введені нові способи захисту прав з наділенням 
судів прийняття рішень про: вилучення з комерційних каналів то-
варів з порушенням прав інтелектуальної власності; остаточне ви-
далення з комерційних каналів; знищення таких товарів.  

В зв’язку із прийняттям нової редакції Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» де передбачено створення вищих спеці-
алізованих судів , зокрема Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності цікавим також є досвід країн ЄС, зокрема щодо Угоди 
про патентний судовий розгляд, що передбачає створення Європей-
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ського патентного суду як другої інстанції з розгляду патентних 
спорів. В країнах ЄС вже створені та виправдали себе Патентні су-
ди, які наділені спеціальною компетенцією розгляду спорів в сфері 
промислової власності. Зокрема Федеральний патентний суд Німе-
ччини і такий Патентний суд Великобританії забезпечують розгляд 
патентних спорів колегіально у складі професійних суддів – юрис-
тів за участі суддів – техніків. Ряд ВНЗ України, зокрема Націона-
льний університет «Одеська юридична академія» здатні інтегрова-
но готовити фахівців у цьому напрямі та мають відповідний персо-
нал і досвід. 

Водночас попри те, що патентна форма охорони себе виправда-
ла протягом тривалого часу, вона в її забезпеченні програє перед 
реєстраційною формою: швидка, дешева, технологічна для сучас-
них програмно забезпечених реєстрації, забезпечує інформатив-
ність і можливість визначення пріоритету. З огляду на зазначене і 
спеціалізацію назва суд зі спорів щодо інтелектуальної власності 
видається більш правильним. Немає штучного виокремлення спорів 
у сфері авторського права та суміжних прав, питома вага яких в 
останні роки значно зросла. 

Зі заснуванням патенту Співтовариства як напрямку реформи 
європейської патентної системи виник спір про розподіл компетен-
ції між Європейським патентним відомством та національними па-
тентними відомствами з питань порушення та чинності патенту 
Співтовариства, а також з приводу створення наднаціонального па-
тентного суду. Європейська комісія відстоює введення єдиного па-
тенту Співтовариства , що в принципі є виправданим. Нею підгото-
влена Зелена книга щодо патенту Співтовариства та патентну сис-
тему в Європі від 24 червня 1997 року.  

Так чи інакше в ЄС йдеться про вдосконалення європейської 
системи патентування та приведення її у відповідність до сучасних 
вимог. В тому числі йдеться про приведення законодавства і прак-
тики України до практики в ЄС. Так відповідно до Люксембурзької 
угоди і проекту Регламенту СОМ (2003) 828 (01) передбачено, що 
судову систему з розгляду справ щодо Патенту Співтовариства ма-
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ють також скласти спеціальні національні суди, визначені кожною 
державою-членом .  

Крім того, на прохання позивача Суд ПС може видати приму-
сову ліцензію на використання винаходу за раніше існуючим пате-
нтом Спільноти власникові національного патенту чи ПС чи влас-
никові сорту рослин, які не можуть використовувати свій патент чи 
права на сорт рослин у державі-члені без порушення прав на рані-
ше виданий патент Співтовариства.  

Особа, якій надано ліцензію має виплатити власникові патенту 
адекватну компенсацію, беручи до уваги економічну вартість. При 
наданні таких ліцензій установа, , що видаватиме їх (Комісія чи 
Суд ПС) зазначатиме наступні умови: обсяг і термін використання 
обмежуватимуться необхідністю досягнення зазначеної мети, вико-
ристання не буде виключним, таке використання має бути загалом 
призначене для Внутрішнього ринку Спільноти.  

Подібні ж положення є і в законодавстві України щодо приму-
сового відчуження прав на винахід де зазначено наступне: якщо 
винахід (корисна модель), крім секретного винаходу, не використо-
вується або недостатньо використовується в Україні протягом 
трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу 
патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моде-
лі) було припинено, то будь-яка особа, яка бажає і виявляє готов-
ність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови 
власника прав від укладання ліцензійного договору може звернути-
ся до суду із заявою про надання їй дозволу на використання вина-
ходу. Відмінність між цими положеннями двох законодавчих актів 
полягає в тому, що в проекті Регламенту зазначено ще і необхід-
ність використовувати винахід протягом 4 років після подання зая-
вки, а не тільки 3 років після отримання патенту.  

До початку дії Суду з патенту Співтовариства в 2010 році дер-
жави-члени ЄС призначать на цей перехідний період компетентні 
національні суди держав – членів ЄС, рішення яких матиме таку 
саму юрисдикцію, що і суд ПС. 
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Сім суддів Суду призначатимуться Радою Міністрів ЄС для ви-
конання юрисдикції Суду справедливості від його імені. Згідно з 
Пропозицією, згаданою вище, має бути створена спеціалізована па-
лата в Суді першої інстанції для слухання апеляцій на рішення  
Суду ПС. 

При цьому справи щодо національних патентів чи європейсько-
го патенту для окремих держав-членів, як і раніше, будуть розгля-
датися судами відповідної держави. 

Справи щодо ПС можуть стосуватись недійсності патенту, по-
рушення прав на нього, користування винаходом до видання патен-
ту, питань надання та скасування обов’язкових ліцензій. питань ви-
значення компенсацій при порушеннях прав на патент – розгляд 
всіх цих справ підпадає під виключну юрисдикцію Суду ЄС. У пе-
ршій інстанції такі справи розглядатиме Суд ПС, апеляції – Суд 
першої інстанції. Крім того, вищезазначені суди можуть приймати 
тимчасові заходи чи заходи з заборони відповідно до їх Статутів та 
процедурними правилами. До таких дій належать запобіжні заходи 
порушенню прав на ПС. Якщо факт порушення патентних прав бу-
ло встановлено, суди можуть приймати рішення щодо заборони ві-
дповідачеві продовжувати незаконні дії, конфіскації продукції, що 
є результатом такого правопорушення, конфіскації будь-яких засо-
бів, завдяки яким діє або використовується запатентований винахід, 
та інші рішення що відповідатимуть. Крім того, ці суди будуть упо-
вноважені приймати рішення щодо сплати компенсації за збитки, 
спричинені зазначеними вище діями.  

Національні суди держав – членів ЄС поширюватимуть юрис-
дикцію на справи щодо ПС, які не належать до виключної юрисди-
кції Суду Справедливості. Національні суди матимуть виключну 
юрисдикцію у провадженнях, що стосуються права на патент, де 
сторонами є працівник та працедавець. У перехідний період до 
2010 року, коли система ПС буде остаточно встановлено, функції 
Суду ПС покладені на національні суди держав-членів ЄС, які за-
стосовуватимуть Регламент з патенту Співтовариства, і своє націо-
нальне законодавство, включаючи міжнародне приватне право сво-
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єї країни, до всіх справ, які не входять до предмету регулювання 
норм цього Регламенту. 

На підставі наведеного у розділі 3 видаються слушними такі 
висновки: 

Захист права інтелектуальної власності може забезпечуватися 
загальними цивільно-правовими нормами, що передбачені ЦК 
України, і спеціальними, встановленими чинними законами Украї-
ни про інтелектуальну власність. Такі способи є загальними які пе-
редбачені у ст. 16 ЦК України, спеціальними, які передбачені 
ст. 432 ЦК України і окремі, які передбачені окремими законами 
України.  

Наразі в Україні система правової охорони інтелектуальної 
власності перебуває у стадії завершення формування. У 1990-х ро-
ках були закладені її основи, визначені засоби, способи і форми. 
Водночас виявилися серйозні проблеми та недоліки її функціону-
вання, що істотно позначилося на розвитку національного науково-
технологічного і творчого потенціалу, стримувало становлення но-
вої інноваційної моделі розвитку країни, ускладнювало відносини 
України з провідними державами світу.  

Захист прав винахідників – це встановлений законом порядок 
та механізм правової охорони результатів творчої діяльності вина-
хідників, який направлений на попередження порушенню правово-
го режиму з метою забезпечення правомірної поведінки всіх учас-
ників суспільних відносин.  

Досконала та дієва патентна охорона в ЄС є складовою части-
ною успішного процесу економічного розвитку європейських дер-
жав. Одержання єдиного регіонального патенту значно скоротить 
витрати, пов'язані з патентуванням у декількох державах. Метою 
європейської системи патентування є не заміна, а вдосконалення 
існуючої національної і європейської системи патентування. Вина-
хідники та інші суб’єкти матимуть право вибору типу патентного 
захисту, який би краще відповідав їхнім потребам. 

Пропозиція Європейської комісії, представлена 1 липня 2010 
року, щодо регулювання сфери перекладів майбутніх європейських 
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патентів, - відсутній компонент повноцінної реалізації ідеї єдиного 
європейського патенту (патенту ЄС). Сьогодні отримання патенту в 
Європі обходиться в десять разів дорожче, ніж у Сполучених Шта-
тах Америки. Така ситуація демотивує дослідження, розвиток та 
інноваційні розробки та підриває конкурентоспроможність Європи 
в цілому. А тому європейцям слід зробити рішучі дії: інноватор по-
винен бути в змозі захистити свій винахід - за доступною ціною за 
допомогою єдиного діючого на території ЄС патенту, отримання 
якого буде пов'язане по можливості з мінімальними витратами на 
переклад і який не буде більше затверджуватись на державному рі-
вні. Нова пропозиція ґрунтується на успішній Системі трьох мов 
Європейського патентного бюро (ЄПБ). Його прийняття могло б 
істотно знизити надзвичайно великі на даний момент витрати на 
переклад.  

Запровадження європейських інституційних механізмів оформ-
лення прав на патенти є закономірним результатом регіональної 
економічної інтеграції. 

 
Яворська О.С.  

доктор юридичних наук, завідувач кафедри інтелектуальної  
власності, інформаційного та корпоративного права Львівського  

національного університету імені Івана Франка,  
професор 

 
ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ ПРО СПОСОБИ ЗАХИСТУ  

АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Законом від 23 березня 2017 року внесено низку змін та допов-
нень до Закону «Про авторське право і суміжні права» власне у ча-
стині захисту авторських та (або) суміжних прав у мережі Інтернет. 
У разі порушення авторських прав у мережі Інтернет, можуть за-
стосовуватися ті ж способи захисту, що застосовуються у разі їх 
порушення у реальному середовищі. Норми ж нової статті 52-1 за-
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кріплюють особливості захисту у разі порушень авторських і (або) 
суміжних прав у цифровому середовищі. 

Отже, відповідно до нововведень, при порушенні будь-якою 
особою авторських і (або) суміжних прав, вчиненому з використан-
ням мережі Інтернет, суб’єкт таких прав (заявник) має право звер-
нутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) 
розміщена або в інший спосіб використана відповідна 
електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення пору-
шення.  

У частині першій нової статті Закону 52-1 зазначено, що поря-
док захисту авторського права і (або) суміжних прав, визначений 
цією статтею, застосовується до відносин, пов’язаних з викорис-
танням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних 
програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мов-
лення. Такий підхід може породити проблеми практичного харак-
теру: чи підлягають застосуванню норми статті 52-1 Закону у разі 
порушення авторських прав на інші об’єкти, перелік яких закріпле-
ний у статті 8 цього ж Закону, у разі їх неправомірного викорис-
тання у мережі Інтернет. Наприклад, фотографії, літературні твори 
різного жанрового спрямування, бази даних тощо. Видається, що 
визначати вичерпний перелік об’єктів щодо яких можуть застосо-
вуватися особливі способи та порядок захисту від порушень прав 
на них у мережі Інтернет, неправильно. Адже практично у цифро-
вому середовищі можуть розміщуватися будь-які об’єкти авторсь-
кого і (або) суміжних прав з порушенням прав їх суб’єкта.  

Імперативно встановлено, що заявник звертається із заявою про 
припинення порушення виключно за представництвом (посередни-
цтвом) адвоката. З одного боку такий законодавчий підхід забезпе-
чить кваліфіковані (грамотні) звернення до власників веб-сайтів 
про усунення порушень. Але з другого – це явне обмеження прав 
заявників на звернення за захистом порушеного права. Адже заяв-
ник звертається не до суду, де фахова допомога адвоката вкрай не-
обхідна, а тільки до власника веб-сайту.  
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Встановлено, що заявник (посадова особа заявника) несе відпо-
відальність за надання завідомо недостовірної інформації щодо на-
явності у нього майнових прав інтелектуальної власності, про по-
рушення яких йдеться у заяві. Який характер, обсяг такої відпові-
дальності та перед ким вона настає невідомо. Адже може йтися про 
публічну відповідальність, наприклад, у формі штрафних санкцій, 
що стягуються до бюджету. Також можливе відшкодування збитків 
власнику веб-сайту, спричинених розглядом заяви про порушення 
прав, звернення з якою ґрунтувалося на недостовірній інформації.  

Заявник надсилає заяву про припинення порушень власнику  
веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику пос-
луг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення 
відповідного веб-сайту. Тобто, заявник зобов’язаний навести відо-
мості про постачальника послуг хостингу. Але ж права заявника 
порушені не постачальником послуг хостингу, а через розміщення 
певної інформації на конкретному сайті, неправомірне використан-
ня об’єктів авторського і (або) суміжних прав на веб-сайті.  

За відсутності обставин для відмови у розгляді заяви, власник 
веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання 
заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити до-
ступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, 
та надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію 
про вжиті заходи відповідно до встановлених вимог. 

Підстави для відмови у задоволенні заяви встановлені у частині 
четвертій статті 52-1. Про відмову у задоволенні заяви про припи-
нення порушення власник веб-сайту впродовж 48 годин з моменту 
її отримання направляє повідомлення заявнику, а також постачаль-
нику послуг хостингу.  

У разі, якщо власник веб-сайту, який отримав заяву про припи-
нення порушення, не є власником веб-сторінки, на якій розміщена 
електронна (цифрова) інформація, щодо унеможливлення доступу 
до якої заявлено, встановлено певні особливості розгляду. У такому 
разі власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання за-
яви про припинення порушення зобов’язаний направити її копію 
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засобами електронної пошти (або іншою прийнятою на відповідно-
му веб-сайті системою відправлення повідомлень) власнику веб-
сторінки.  

Заява направляється за контактними даними, які власник веб-
сторінки повідомив власнику веб-сайту. Власник веб-сайту одноча-
сно з направленням заяви про припинення порушення власнику 
веб-сторінки надсилає заявнику повідомлення, в якому інформує, 
що він не є власником веб-сторінки, зазначає час відправлення ко-
пії заяви власнику веб-сторінки та надає гіперпосилання на умови 
публічного правочину, який визначає правила користування веб-
сайтом третіми особами.  

Власник веб-сторінки розглядає отриману від власника веб-
сайту заяву про припинення порушення та зобов’язаний надати ві-
дповідь власнику веб-сайту протягом 48 годин з моменту отриман-
ня заяви, із зазначенням гіперпосилання на веб-сторінку, на якій 
розміщена відповідна електронна (цифрова) інформація. При цьому 
власник веб-сторінки здійснює права і виконує обов’язки, встанов-
лені для власника веб-сайту.  

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від 
власника веб-сторінки відповіді на заяву про припинення порушен-
ня надсилає її заявнику та постачальнику послуг хостингу.  

У разі, якщо впродовж 48 годин з моменту направлення влас-
нику веб-сторінки заяви про припинення порушення власник веб-
сторінки не надав власнику веб-сайту відповіді відповідно до вста-
новлених вимог, власник веб-сайту самостійно унеможливлює дос-
туп до зазначеної у заяві про припинення порушення електронної 
(цифрової) інформації.  

Про вжиті заходи власник веб-сайту повідомляє заявника та 
постачальника послуг хостингу впродовж 72 годин з моменту 
отримання власником веб-сайту заяви про припинення порушення 
та надає відомості про себе відповідно до встановлених вимог.  

У разі, якщо впродовж 48 годин з моменту направлення влас-
нику веб-сторінки заяви про припинення порушення, власник веб-
сторінки надав повідомлення про відмову з підстав та за формою, 
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відповідно до встановлених вимог, копія такого повідомлення над-
силається власником веб-сайту заявнику не пізніш як упродовж 72 
годин з моменту отримання власником веб-сайту заяви про припи-
нення порушення. 

Відповідно до норм частини 7 статті 52-1 Закону заявник має 
право звернутися із заявою про припинення порушення безпосере-
дньо до постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) 
ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, за двох умов:  

а) власник веб-сайту у встановлені строки не вчинив або вчи-
нив не в повному обсязі необхідні дії або, якщо власник веб-сайту, 
який не є власником веб-сторінки, не вчинив відповідних дій або 
вчинив їх не в повному обсязі;  

б) на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні 
імена (WHOIS) відсутні відомості про власника веб-сайту в обсязі, 
що дає змогу звернутися до нього із заявою про припинення пору-
шення. 

У разі звернення заявника до постачальника послуг хостингу у 
будь-яких інших випадках, його заява залишається без розгляду ві-
дповідно до п. в) ч. 8 ст. 52-1 Закону.  

Якщо заявник звертався до власника веб-сайту, але той не вчи-
нив відповідних дій, то у заяві постачальнику послуг хостингу має 
бути зазначено час направлення власнику веб-сайту та постачаль-
нику послуг хостингу заяви про припинення порушення, час, коли 
власник веб-сайту мав вчинити визначені дії, а також пояснення, 
яким чином заявник визначав контактні дані власника веб-сайту.  

Якщо строки розгляду заяви, що подається власнику веб-сайту 
чітко визначені у законі, то чому заявник у заяві, адресованій пос-
тачальнику послуг хостингу, повинен їх вказувати. Для чого потрі-
бні пояснення про те як заявник визначив контактні дані власника 
веб-сайту? Якщо заявник буде дотримуватися усіх формальних ви-
мог щодо змісту та форми подання заяви про усунення порушень (а 
їх потрібно дотримуватися, оскільки це імперативні правила), то 
він буде більше стурбованим саме цими вимогами, а не реальними 
шансами на захист порушених прав.  
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Як і при поданні заяви власнику веб-сайту, заява постачальнику 
послуг хостингу подається за посередництвом адвоката. Така імпе-
ративна вимога законодавця видається необґрунтованою.  

За відсутності підстав для залишення заяви без розгляду, пос-
тачальник послуг хостингу зобов’язаний невідкладно, не пізніше 24 
годин з моменту її отримання, надіслати власнику веб-сайту копію 
заяви. Закон зобов’язує постачальника послуг хостингу пояснити 
власнику веб-сайту його права і обов’язки, пов’язані з цією заявою, 
а також правові наслідки невчинення ним необхідних дій.  

Знову ж таки, якщо права та обов’язки власника веб-сайту, а 
також перелік необхідних дій, що мають бути ним вчинені щодо 
усунення порушення, чітко прописані у законі, то з якою метою по-
стачальник послуг хостингу повинен їх пояснювати власнику 
веб-сайту.  

Імперативно встановлено, що власник веб-сайту впродовж 24 
годин з моменту отримання від постачальника послуг хостингу ко-
пії заяви вчиняє необхідні дії, спрямовані на усунення порушення і 
повідомляє про це постачальника послуг хостингу шляхом направ-
лення повідомлення про вжиті заходи або повідомлення про  
відмову.  

Якщо впродовж 24 годин з моменту направлення власнику веб-
сайту копії заяви про припинення порушення він не вчинив необ-
хідних дій, постачальник послуг хостингу самостійно унеможлив-
лює доступ до електронної (цифрової) інформації, зазначеної у зая-
ві про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту. 
Про вжиті заходи постачальник послуг хостингу повідомляє заяв-
ника та власника веб-сайту впродовж 48 годин з моменту отриман-
ня ним заяви про припинення порушення, допущеного власником 
веб-сайту.  

Але, якщо заявник уже звертався до власника веб-сайту про 
усунення порушення та не отримав адекватного захисту, то чому 
при зверненні безпосередньо до постачальника послуг хостингу 
останній знову направляє заяву до власника веб-сайту? Адже влас-
ник веб-сайту уже розглядав заяву. Заявник звертається до постача-
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льника послуг хостингу тому, що власник веб-сайту у встановлені 
строки не вчинив або вчинив не в повному обсязі необхідні дії 
(п. а ч. 7 ст. 52-1).  

Тому у разі звернення безпосередньо до постачальника послуг 
хостингу у випадку, встановленому пунктом а) ч. 7 ст. 52-1 Закону, 
постачальник хостингу мав би самостійно, без спрямування заяви 
до власника веб-сайту, вжити необхідні дії для захисту прав 
заявника.  

Якщо заявник звертається безпосередньо до постачальника по-
слуг хостингу тому, що відсутні відомості про власника веб-сайту в 
обсязі, достатньому для звернення до нього із заявою (пункт б ч. 7 
ст. 52-1), то у цьому випадку логічно, що постачальник послуг хос-
тингу скеровує заяву до власника веб-сайту, даючи йому самому 
можливість усунути допущені порушення. 

Власник веб-сайту, який отримав інформацію від постачальни-
ка послуг хостингу про усунення заявлених порушень, має право 
звернутися до нього з повідомленням про відмову, вимагаючи від-
новлення доступу до електронної (цифрової) інформації. Якщо таке 
повідомлення відповідає встановленим вимогам, постачальник пос-
луг хостингу повинен невідкладно, не пізніш як через 48 годин піс-
ля його отримання, надіслати заявнику його копію. Якщо ж пові-
домлення не відповідає встановленим вимогам, постачальник пос-
луг хостингу інформує про це власника веб-сайту. 

Якщо заявник не надасть постачальнику послуг хостингу підт-
вердження відкриття судового провадження про захист його прав, 
то постачальник відновлює доступ до електронної (цифрової) інфо-
рмації на десятий робочий день з дня надсилання заявнику копії 
повідомлення.  

Таким чином, заявник повинен встигнути подати позовну заяву 
до суду та судове провадження за таким позовом має бути відкри-
тим. Усі ці дії мають бути вчиненими упродовж десяти робочих 
днів з дня надсилання заявнику копії повідомлення (а не з дня 
отримання ним такої інформації!). 
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Важливими є положення, встановлені у ч. 11 ст. 52-1 Закону. 
Відповідно до її вимог власники веб-сайтів та постачальники пос-
луг хостингу, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами господарю-
вання, зобов’язані розміщувати у вільному доступі на власних веб-
сайтах та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена 
(WHOIS) достовірну інформацію про себе, що включає, зокрема: 
найменування власника веб-сайту та постачальника послуг хостин-
гу; повну адресу їх місця проживання або місцезнаходження; кон-
тактну інформацію власника веб-сайту та постачальника послуг хо-
стингу. 

Аналогічно і фізичні особи, які не є суб’єктами господарюван-
ня, розміщують у вільному доступі на власних веб-сайтах, відпові-
дну інформацію про себе. 

Сама фіксація на законодавчому рівні вимог щодо інформуван-
ня про власників веб-сайтів є позитивним кроком. Але закон не 
встановлює жодних правових наслідків у разі недодержання таких 
вимог. 

Усі повідомлення, які направляються заявнику за наслідками 
розгляду його заяви, повинні містити, окрім інформації по суті роз-
гляду, відповідно до вимог ч. 12 ст. 52-1 Закону, достовірну та пов-
ну інформацію про зазначеного в заяві власника веб-сайту чи інфо-
рмацію про постачальника послуг хостингу.  

На підставі ст. 52-1 Закону «Про авторське право і суміжні пра-
ва» допускається унеможливлення доступу виключно до електрон-
ної (цифрової) інформації, зазначеної в заяві про припинення по-
рушення. Якщо доступ до такої інформації не може бути унемож-
ливлений з технічних причин, власник веб-сайту або постачальник 
послуг хостингу може унеможливити доступ до веб-сторінки, яка 
містить відповідну електронну (цифрову) інформацію. 

Відповідно до ч. 14 ст. 52-1 Закону заява про припинення по-
рушення викладається письмово у паперовій та (або) електронній 
формі. Заява в електронній формі оформляється відповідно до 
встановлених вимог у сфері електронного документообігу з 
обов’язковим використанням технічних засобів засвідчення елект-
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ронного цифрового підпису адвоката, який надає правову допомогу 
заявнику. Ураховуючи складнощі в отриманні електронного циф-
рового підпису та ту обставину, що далеко не усі адвокати мають 
такі підписи, зазначена вимога утруднить доступ до ефективного 
захисту у разі порушень прав у мережі Інтернет. 

Одночасно з направленням заяви в електронній формі заявник 
направляє за тією ж адресою її копію в звичайній електронній фор-
мі без використання електронного цифрового підпису. Якщо за змі-
стом такі заяви різняться, то заява вважається неподаною. Заява в 
паперовій формі оформляється з обов’язковим власноручним під-
писом адвоката та надсилається рекомендованим листом з повідом-
ленням про вручення.  

Власник веб-сайту, веб-сторінки не несе відповідальності за 
порушення авторського і (або) суміжних прав, вчинені з викорис-
танням мережі Інтернет, якщо він вчасно вчинив усі необхідні дії, 
спрямовані на усунення заявлених порушень.  

Якщо ж власник веб-сайту (власник веб-сторінки, який не є 
власником веб-сайту) впродовж трьох місяців, незважаючи на 
отримані та задоволені ним заяви про припинення порушень, допу-
стив не менше двох випадків використання на одній чи декількох 
веб-сторінках, власником яких він є, одного й того самого об’єкта 
авторського і (або) суміжних прав на одному й тому самому веб-
сайті, то він нестиме відповідальність у встановленому порядку.  

Варто зауважити, що йдеться про випадки неправомірного ви-
користання об’єктів. Одиничне неправомірне використання не тяг-
не жодних правових наслідків, що в принципі невірно. Адже кожен 
випадок неправомірного використання авторських і (або) суміжних 
прав є підставою для застосування відповідних правових наслідків. 

Законодавчо встановлені обов’язки постачальників послуг хос-
тингу щодо забезпечення захисту авторського і (або) суміжних прав 
з використанням мережі Інтернет. Відповідно до ч. 1 ст. 52-2 Зако-
ну «Про авторське право і суміжні права» постачальники послуг 
хостингу зобов’язані передбачати у договорах про надання таких 
послуг умови і правила, що забороняють замовникам послуг вчиня-
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ти дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушен-
ням авторського і (або) суміжних прав третіх осіб, а також зо-
бов’язують замовників послуг вказувати достовірну і коректну ін-
формацію про себе, у тому числі свої контактні дані, а у разі їх змі-
ни – невідкладно інформувати про це у встановленому порядку.  

Постачальник послуг хостингу не несе перед їх замовником ві-
дповідальності за наслідки вжиття відповідних заходів на усунення 
заявлених порушень авторських і (або) суміжних прав. Також він 
не несе відповідальності за порушення авторського і (або) суміж-
них прав у разі вжиття встановлених заходів на усунення порушень 
відповідно до ст. 52-1 Закону. 

Таким чином, внесені до Закону «Про авторське право і суміж-
ні права» зміни та доповнення покликані сприяти ефективному по-
засудовому захисту авторських і (або) суміжних прав, порушення 
яких відбулося з використанням мережі Інтернет.  

Безумовними позитивами таких нововведень є визначення 
суб’єктів, до яких може бути звернута вимога у формі заяви про 
усунення порушень, чітка регламентація дій та строків розгляду 
заяв.  

Варто наголосити, що розгляд заяв про усунення порушень ав-
торських і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у 
позасудовому порядку не може слугувати передумовою звернення 
за захистом безпосередньо до суду.  

Проте законодавче закріплення необхідної участі адвоката у 
поданні заяви власнику веб-сайту (веб-сторінки), постачальнику 
послуг хостингу про усунення порушень, вчинених з використан-
ням мережі Інтернет, видається необґрунтованим обмеженням пра-
ва особи на захист. Ефективному захисту порушених прав не спри-
ятиме зайва формалізація вимог щодо змісту, форми подання заяви 
та деяких процедурних моментів їх розгляду. 
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ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ НА  

КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 
 

Фізична особа – підприємець має право на комерційне на-
йменування. Про це вказано у ч. 1 ст. 159 Господарського кодексу 
України. Натомість в науковій літературі вказують, що фізична 
особа – підприємець не мала би мати права інтелектуальної власно-
сті на комерційне найменування, оскільки це практично неможливо 
реалізувати, бо використання формули комерційного найменування 
фізичної особи-підприємця, яка включає прізвище або ім’я особи, 
нівелює принцип виключності комерційного найменування, оскіль-
ки фізичній особі належить гарантоване законом право викорис-
тання свого імені в цивільному обороті1.  

Інші автори також скептично ставляться до можливості фізич-
ної особи мати комерційне найменування, а саме в літературі за-
значають, що з метою попередження виникнення можливих конф-
ліктів між фізичними особами, що зареєстрували як комерційні на-
йменування свої прізвища (імена), тотожні чи схожі з прізвищами 
(іменами) інших осіб, необхідно законодавчо обмежити коло 
суб’єктів права на комерційне найменування лише підприємниць-
кими юридичними особами2.  

Вважаємо, що це досить спірні твердження, які до того ж, супе-
речать положенням ГК України та позиції Вищого господарського 
суду України, який наголошує на тому, що і підприємницька юри-
                                                             
1 Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. 
дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 11. 
2 Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у 
цивільному праві України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 
12.00.03. Київ, 2006. С. 10.  
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дична особа, і фізична особа – підприємець) можуть мати комер-
ційне найменування. Зокрема, у п. 79 Постанови Пленуму ВГС 
України від 17.10.2012. «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вка-
зано, що за змістом статті 159 ГК України право на комерційне на-
йменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, 
які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридич-
ної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підп-
риємницької діяльності1.  

На це також наголошує і Бошицький Ю.Л., який вказує, що Ци-
вільний кодекс, вказуючи, кому надається правова охорона, вживає 
загальний термін «особи», і з цього можна зробити висновок, що 
фізичні особи також можуть мати право на комерційне наймену-
вання2. Цікавою є позиція Кривошеїної І.В., яка вказує, що фізична 
особа – суб‘єкт підприємницької діяльності не може мати фірмове 
найменування, а може мати комерційне позначення, під яким ви-
ступає в цивільному обороті, водночас таке найменування фізичної 
особи слід розглядати як підвид комерційного найменування3.  

Погоджуємося з тим, що фізична особа – підприємець нерідко 
використовує у своїй підприємницькій діяльності певне комерційне 
позначення, наприклад, назву магазину, в якому здійснюється тор-
гівля. Однак не слід ототожнювати це комерційне позначення з ко-
мерційним найменуванням, оскільки комерційне найменування ха-
рактеризує суб’єкта, а комерційне позначення може охарактеризо-
вувати певну діяльність (торгівля, зокрема).  

Звичайно, фізична особа – підприємець може мати ім'я, яке по-
вністю або частково співпадає з іменем іншої фізичної особи – під-

                                                             
1 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної 
власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. // 
Електронний ресурс URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 
20.07.2017). 
2 Бошицький Ю., Козлова О. Комерційне найменування / Ю. Бошицький, О. Козлова // Юри-
дичний вісник України. - 2005. - № 24. - С. 7. 
3 Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодав-
ством України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 
2007. С. 8. 
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приємця, який може здійснювати або такий же вид діяльності, або 
інший. Більше того, фізична особа вправі змінити своє ім'я або прі-
звище, яке потенційно може співпадати з іменем та прізвищем ін-
шої фізичної особи. Така ситуація є недопустимою для юридичних 
осіб, оскільки існування двох юридичних осіб з однаковими назва-
ми є технічно неможливим (в державний реєстр юридичних осіб не 
може бути внесено два тотожних найменування юридичної особи). 

Але, тим не менше, фізична особа – суб’єкт підприємницької 
діяльності здійснює певну господарську діяльність, в межах якої 
виступає під своїм іменем, яке трансформується в комерційне на-
йменування. Саме у цих відносинах ім'я такої фізичної особи і вирі-
зняє її з-поміж інших суб’єктів, які здійснюють подібну діяльність. 
Індивідуалізації такого підприємця господарських відносинах 
сприяють і інші допоміжні чинники, зокрема, ідентифікаційний код 
(реєстраційний номер платника податку), місце знаходження тощо.  

У аб. 2 ч. 1 ст. 159 ГК України вказано, що громадянин-
підприємець має право заявити як комерційне найменування своє 
прізвище або ім'я. Ця норма сформульована некоректно, оскільки 
вона надає право вибору фізичній особі використати або прізвище, 
або ім'я як комерційне найменування. Використання лише імені пі-
дприємця в якості комерційного найменування є досить спірним, 
оскільки імена фізичних осіб повторюються у великій кількості і не 
мають розрізняльної здатності самі по собі. Вони можуть мати роз-
різняльну здатність як комерційне позначення лише в сукупності з 
іншими елементами (прізвище підприємця, певне зображення, сло-
восполучення, яке містить в собі ім'я тощо).  

Прізвище особи також не завжди має розрізняльну здатність 
для споживача, однак в поєднанні з іменем підприємця та іншим 
позначенням може набути певне вирізнення з-поміж інших комер-
ційних найменувань. Подібні позиції висловлюються і в науковій 
літературі. Зокрема, на думку Савича С.С., комерційне наймену-
вання у цивільному законодавстві України необхідно визначити як 
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ім’я та прізвище фізичної особи-підприємця, під яким вона здійс-
нює комерційну діяльність1.  

Звертаємо також увагу на те, що «по батькові» фізичної особи – 
підприємця також може індивідуалізувати особу і вирізняти її ко-
мерційне найменування. Така ж думка висловлюється і в науковій 
літературі2. Однак не всі фізичні особи можуть мати «по-батькові» 
як складову імені, зважаючи на національні особливості написання 
імен. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 28 ЦК України ім'я фізичної 
особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, влас-
ного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або зви-
чаю національної меншини, до якої вона належить. 

Існує також інша слушна думка, що випадку, коли найменуван-
ня містить прізвище, інша особа, яка має таке саме прізвище, має 
додати до найменування такі вирізняльні елементи, що виключать 
введення в оману3.  

Погоджуємося з такою позицією, і відзначаємо, що у практиці 
існування комерційних імен у фізичних осіб можливі повні спів па-
діння прізвищ, імен і по батькові, і видів діяльності, які здійснюють 
ці підприємці. У такому разі дуже складно провести розмежування 
цих суб’єктів. Зокрема, з даних Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
вбачається, для прикладу, існування кількох фізичних осіб підпри-
ємців з однаковими реєстраційними даними: ПІБ – Дешко Василь 
Васильович, місце реєстрації – Закарпатська область, вид діяльнос-
ті – КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт4.  

                                                             
1 Савич С. С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень за законодавством України 
та Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / Савич С.С.; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. - К., 2013. – С.8. 
2 Крижна В. Комерційне найменування – ім’я суб’єкта підприємства чи його комерційний 
псевдонім. / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – №5. – С. 17. 
3 Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч закладів / О. П. 
Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоць-
кого. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 401. 
4 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. Електронний ресурс. Режим доступу: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch  
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Тому вважаємо, що доцільно змінити положення аб. 2 ч. 1 ст. 
159 ГК України, виклавши їх в такій редакції: «Фізична особа – пі-
дприємець має право заявити як комерційне найменування своє 
прізвище, ім'я та/або по батькові в поєднанні з певним зображен-
ням, словосполученням тощо або без них».  

Окрім того, недоліком правового регулювання є відсутність в 
ЦК України фізичних осіб як суб’єктів права на комерційне (фір-
мове) найменування, оскільки в ст. 90 ЦК України йдеться лише 
про юридичні особи-підприємницькі товариства як про суб’єктів 
такого права. А спеціальні положення глави 43 ЦК України («Пра-
во інтелектуальної власності на комерційне найменування») взагалі 
не містять відповідних положень про суб’єктів права на комерційне 
найменування.  

Тому має місце суперечність між ЦК України і ГК України з 
цього питання. З одного боку, вони доповнюють одне одного та 
складають загальну картину щодо кола суб’єктів права на комер-
ційне найменування. Проте і поодинці вони, на нашу думку, по-
винні були б регулювати це питання однозначно, вичерпно та узго-
джено, а не фрагментарно. Таким чином, є необхідність внесення 
змін до ЦК України шляхом доповнення його положенням про те, 
що фізичні особи-підприємці також є суб’єктами права на комер-
ційне (фірмове) найменування. Ці норми можна розмістити у главі 
43 ЦК України. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ 

РЕЧЕЙ:РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
 

Термін "Інтернет речей" (ІР) - (англ. Internet of Things, IoT), як 
відомо, був введений у 1999 р. Кевіном Ештоном з Массачусетсь-
кого технологічного інституту (США). Концепція Інтернету речей 
полягала у використанні радіочастотних міток для оптимізації логі-
стичних процесів, Офіційною появою ІР вважають 2008—2009 р.р., 
коли кількість підключених до Інтернету пристроїв перевищила кі-
лькість населення нашої планети.  

Нині кількість підключених до Інтернету пристроїв (речей) у 
двічі перевищу кількість населення, а до 2020 року, згідно прогно-
зів, перевищуватиме в 10 разів [1].  

Отже, Інтернет Речей — це концепція підключення до Інтерне-
ту побутових пристроїв, які завдяки цьому можуть взаємодіяти 
один з одним або із зовнішнім середовищем, збирати корисні дані 
та на їх основі самостійно здійснювати дії та операції, без участі 
людини. Набуває поширення також термін всеохоплюючий, або 
всеосяжний інтернет (англ. Internet of Everything, IoE).  

Українські споживачі знайомі приладами з концепції ІР пере-
важно завдяки пристроям, які носять: фітнес-браслети, смарт-
годинники, "розумні окуляри", тощо. Для багатьох ці гаджети стали 
незамінними у ранкових пробіжках або заняттях на тренажерах. 

У січні 2017 року робочі групи Міністерства торгівлі США з 
питань Інтернет - політики і цифрової економіки заявили: «Як і в 
будь-якій технологічній галузі, можна очікувати, що патенти бу-
дуть відігравати ключову роль у розвитку ІР, надаючи винахідни-



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

65 
 

кам стимул для розробки інноваційних пристроїв, виробничих про-
цесів і інфраструктури. Більш того, деякі питання патентної політи-
ки можуть вплинути на розвиток ІР - галузей» «Якість патентів» - 
ще одна критична проблема, особливо щодо судових розглядів, і 
середовище ІР також може висунути проблеми при захисті патен-
тів, оскільки її розподілений характер потенційно викликає питання 
про багатосторонню відповідальність за правопорушення [1].  

Обговорюючи нещодавно проблеми майбутнього інтелектуаль-
ної власності, Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гарі зазначив: 
«Сьогодні, коли великі дані починають давати віддачу і коли ми 
переходимо до «Інтернету речей», генеруються колосальні масиви 
даних. Значна частина цих даних випадає за межі традиційних ка-
тегорій системи інтелектуальної власності. Це - одна з причин, че-
рез яку дослідники все частіше вдаються до комерційної таємниці 
для охорони своєї передконкурентної лабораторної роботи» [2].  

Патентний ландшафт Інтернет речей. Масштаби і глобальне 
поширення ІР в поєднанні з їх величезною ринковою вартістю і по-
тенціалом означає, що нас чекає інтенсифікація патентування в се-
редовищі ІР.  

Вже зараз розглядаються патентні заявки, що стосуються ІР - 
технологій, які зачіпають широке коло дисциплін: програмне за-
безпечення, пристрої і датчики, обладнання, мережеві з'єднання і 
протоколи зв'язку, безпеку і шифрування даних, управління енерге-
тичними ресурсами, аналіз даних, призначені для користувача інте-
рфейси і додатки.  

Великі гравці галузі, такі як LG Electronics, Samsung, Qualcomm 
і IBM (які володіють чотирма з перших п'яти патентів США, що мі-
стять у своїй назві фразу «Інтернет речей»), активно розширили 
свої портфелі ІР-патентів. Згідно зі звітом LexInnova, розподіл ІР - 
патентів не концентрується у жодного домінуючого гравця. Крім 
того, в звіті наголошується, що деякі відомі організації (патентні 
тролі), які не практикують в даній області - такі, як Interdigital і 
ETRI - також звертаються до ІР - патентів, припускаючи, що в май-
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бутньому тут з'являться великі шанси на подання патентних позо-
вів [3].  

ІР-патенти зазвичай стосуються трьох сфер:  
1) технічних характеристик кінцевих пристроїв для збору даних 

або реагування на імпульси управління;  
2) мережевих протоколів і комунікаційних систем;  
3) додатків, що використовують зібрані дані.  
Кількість ІР-патентів зростає в геометричній прогресії, що нао-

чно проявилося в усе більш частому згадуванні словосполучення 
"Інтернет речей" в патентних заявках США, опублікованих в період 
з 2006 по 2015 роки. Серед виданих патентів США, тільки близько 
350 включають в термін "Інтернет речей", причому близько 75% 
таких патентів припадає на 2015 рік. Проведене у Великобританії в 
ширшому масштабі дослідження показало, що з 2004 до 2013 роки 
майже 22 тис. опублікованих патентних заявок в усьому світі були 
орієнтовані на ІР-технології та підключені до Інтернету "розумні" 
(smart) пристрої [3]. 

Роль держави у сприянні розвитку ІР. Федеральна торгова 
палата (ФТП) США в січні 2015 р. опублікувала звіт про ІР-простір, 
визначивши ризики для споживачів, які, зокрема, включають:  

1) несанкціонований доступ і неправильне використання пер-
сональної інформації;  

2) напади на інші системи; і  
3) ризики для особистої безпеки. Опубліковані ФТП Принципи 

справедливої інформаційної практики (Fair Information Practice 
Principles (FIPPs) є керівними нормами, що представляють загаль-
ноприйняті уявлення про чесну інформаційну практику в електрон-
ному ринку.  

На запит «Переваги, проблеми і потенційна роль уряду в спри-
янні розвитку ІР» Міністерством торгівлі США підготовлено від-
повідний документ, датований січнем 2017 року. У ньому визнача-
ються ключові проблеми, що можуть вплинути на розгортання тех-
нологій ІР, висвітлюються потенційні переваги і проблеми, а також 
роль, що відводиться Уряду США і, зокрема, Міністерству торгівлі, 
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до складу якого входить Патентне відомство, у сприянні розвитку 
ІР. Розглянуто проблеми охорони інтелектуальної власності у сфері 
ІР взагалі і, зокрема, питання, що стосуються охорони авторських 
прав, патентів (винаходів), комерційної таємниці і торгових марок 
[4]. Коротко охарактеризуємо їх основні положення з деякими ко-
ментарями.  

Авторське право. Пов'язані з авторським правом питання ІР 
стосуються володіння, доступу і використання даних, програмного 
забезпечення, а також кому належать дані в ІР-середовищі і що з 
цим слід робити.  

Ставилось питання про те: а) як умови ліцензування можуть 
вплинути на характер взаємодії споживачів із захищеним авторсь-
ким правом програмним забезпеченням, вбудованим в ІР-пристрої; 
б) які рішення могли б дозволити споживачам користуватися копі-
ями програмного забезпечення, вбудованого в куплені ІР-пристрої.  

Відзначалася також важливість:  
а)недопущення ненавмисного підриву ІР-політикою прав інте-

лектуальної власності;  
б) ослаблення встановлених методів ліцензування;  
в)дотримання відповідальної ролі авторського права в стриму-

ванні контрафактних мобільних додатків за допомогою відмови від 
підроблених додатків, що можуть містити шкідливе програмне за-
безпечення.  

Патенти (винаходи). У розвитку ІР патенти відіграватимуть 
ключову роль. Забезпечуючи виключні права власності для творців 
технічних нововведень, винаходи стимулюють розробку нових ІР-
пристроїв, вдосконалення виробничої практики та інфраструктури. 
Деякі питання патентної політики можуть вплинути на розвиток ІР-
галузей в майбутньому.  

В процесі розробки в різних країнах ІР-стандартів можуть ви-
никати ті ж питання, пов'язані зі стандартизацією істотних патентів 
і ліцензуванням, що вже має місце в ІКТ- технологіях. Якість пате-
нтів - важлива проблема, яка привертає  увагу зацікавлених сторін, 
особливо в зв'язку з судовими розглядами.   
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Діючі в галузі конкуренти і представники громадськості по-
винні чітко розуміти, які функціональні можливості або дії охоп-
люються патентом, коли їм потрібно вдаватися до ліцензування або 
інших альтернативних заходів. Уряду рекомендовано активізувати 
протидію патентним тролям в цілях скорочення непривабливих па-
тентних суперечок. Необхідне більш чітке формулювання вимог до 
патентоспроможності об'єктів у сфері ІР.  

Патентним відомством США вже видано посібник для патент-
них експертів щодо того, як застосовувати відповідні рішення Вер-
ховного суду в процедурі патентування. Розвиток ІР загострює 
проблеми примусового застосування патентів. Наприклад, розподі-
лений характер ІР може викликати ряд питань, що стосуються від-
повідальності за «багатокористуватське правопорушення» (multi-
party infringement liability).  

Іноді кілька осіб діють разом таким чином, що об'єднаний ре-
зультат викликає патентні претензії. У таких ситуаціях у окремих 
патентовласників обмежуються можливості здійснення своїх прав - 
зокрема, оскільки Інтернет відкриває можливість невидимої ефек-
тивної взаємодії з декількома учасниками даного процесу.  

Комерційна таємниця є конфіденційною, комерційно цінною 
інформацією, яка надає компанії конкурентні переваги, Вона може 
включати списки клієнтів, методи виробництва, маркетингові стра-
тегії, інформацію про ціни і хімічні формули. В даному випадку 
мова йде про те, як розвиток ІР впливає на захист комерційної тає-
мниці.  

Секрети виробництва мають вирішальне значення для підпри-
ємств, що створюють і впроваджують інновації в ІР-просторі. По-
ширення ІР-пристроїв і з'єднань посилює вразливість комерційної 
таємниці. Значимість ІР-продуктів буде оцінюватися не тільки їх 
великими даними, але і алгоритмами, які перетворюють ці дані в дії 
і, в кінцевому рахунку, впливають на споживача.  

Додаткові ризики виникають при спільному використанні да-
них в ІР-середовищі без належного контролю за ненавмисним роз-
криттям конфіденційної інформації. Відповідно, захист комерцій-
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ної таємниці є одним з ключових елементів стимулювання іннова-
цій в ІР-середовищі.  

Торгові марки виконують кілька функцій для споживачів і 
власників торгових марок. Вони є індикаторами якості, а також 
сприяють встановленню відповідального за неякісний продукт.  

Використання відомих торгових марок (брендів) третіми осо-
бами, минаючи ліцензування, призводить до правових конфліктів, 
ймовірність яких істотно зростає в Інтернеті, де торгові марки сти-
каються з подібними знаками інших осіб, доменними іменами та 
іншими, ніде не зареєстрованими словесними позначеннями (поси-
ланнями, фреймами, метатегами, а також з ключовими словами в 
онлайновій рекламі). Згадані проблеми слід враховувати при при-
йнятті рішення про те, як найкращим чином використовувати брен-
ди при поширенні нових ІР - технологій. 

В останні кілька років Міністерство торгівлі США опублікува-
ло «Зелену книгу» (офіційний урядовий документ) Copyright Policy, 
Creativity, Innovation, and the Digital Economy.  

В ній представлено ретельний аналіз політики в галузі цифро-
вого авторського права, що включає питання ІР. Підготовлено та-
кож «Білу книгу» Remixes, First Sale, and Statutory Damages, яка за-
чіпає питання стандартів і функціональної сумісності в контексті 
онлайнової торгівлі. Надалі буде продовжена робота щодо сприян-
ня позитивній еволюції системи інтелектуальної власності та її за-
хисту в цифровій економіці. Україні необхідно використати досвід 
у цій сфері, накопичений іншими країнами. 

Висновки. Основою Індустрії 4.0 є інформаційні засоби та тех-
нології в будь-якому їх прояві. В Україні інформаційні технології 
(ІТ) є провідним сектором економіки та суспільного життя, що за-
безпечує динамічний розвиток іншим галузям економіки. Це підт-
верджує той факт, що у світі ІТ - компанії є лідерами за кількістю 
патентів у Європі.   

Кількість ІТ-компаній в Україні складає понад 1000 одиниць та 
близько 100 науково-дослідних (Research & Development) центрів. 
За кількістю зайнятих спеціалістів у сфері IT (близько 100 тис.) та 
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кількістю щорічних випускників з ІТ-спеціальностей (15 тис.) 
Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи.  За 
результатами 2016 р. ринок IT-послуг збільшився до 2,9 млрд дола-
рів, що становить 4% ВВП країни.  

Україна продовжує займати лідируючі позиції по IT-фрілансу 
серед країн Східної Європи, контролюючи 33% ринку. За результа-
тами 2016 р., 12 українських компаній потрапили в рейтинг 100 
кращих постачальників послуг аутсорсингу. Галузь займає третє 
місце за рівнем експорту.  

У минулому році було надано послуг іноземним замовникам на 
2,55 млрд доларів. З аналізу доповіді ВОІВ World Intellectual 
Property Report Breakthrough Innovation and Economic Growth [5] 
видно, що Україна входить до 20 країн-лідерів за кількістю патен-
тів у сфері революційних технологічних інновацій: 3-D друку (11 
місце) і робототехніки (17 місце). Інтернет речей ІР є новою фор-
мою технологічного розвитку, яка трансформує зміст нашого життя 
і ведення підприємництва.   

Водночас, для повної реалізації потенціалу ІР необхідно ство-
рити відповідну інфраструктуру, розробити політику і стратегію 
реагування на нові виклики. Ключовим завданням у всіх випадках 
стрімкого еволюційного розвитку є збереження справедливого ба-
лансу охорони інтересів трьох складових - фізичних осіб, бізнесу і 
держави.  

Слід зазначити, що в основі технологій, в сукупності складових 
ІР, базується на програмному забезпеченні, правова охорона якого 
далека від досконалості.  

Можна зробити висновок, що за відсутності нормативно-
правових основ функціонування інфраструктури ІР найбільш важ-
ливим і складним завданням є визначення правового режиму інфо-
рмації, що генерується в рамках ІР, а також оцінка можливості по-
ширення на неї прав ІВ.  

В результаті цього має з'явитися юридичний алгоритм розста-
новки пріоритетів в частині належності інформації таким суб'єктам, 
як користувачі, оператори ІР, власники підключених пристроїв, 
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власники виключних прав на програми для ЕОМ і треті особи 
(включаючи державних регуляторів). Ці питання мають стати пре-
дметом обговорення на парламентських слуханнях «Національна 
інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку», 
проведення яких заплановано на наступний рік. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУСПІЛЬНОГО  
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ 

 
У демократичних країнах за допомогою відповідних законів 

суспільство намагається забезпечити незалежність преси як від 
втручання державної влади, так і якихось приватних груп. Однією з 
форм створення незалежних пресових об’єднань є суспільне мов-
лення. Як свого часу зазначив американський президент – Рональд 
Рейган, суспільне мовлення є найважливішим атрибутом 
демократії. 

Суспільне мовлення – це мовлення, яке створюється для грома-
дян і громадянами, фінансується і контролюється громадськістю.  

Увага до цього питання обумовлюється не лише тим, що цей 
інститут присутній в усіх демократичних країнах, а й тим, що він є 
гарантією плюралізму інформації та неупередженого, об’єктивного, 
своєчасного та якісного інформування населення про найважливіші 
події та явища дійсності в Україні та за її межами. 

Передусім варто наголосити на тому, що у спеціальному законі 
відсутнє визначення суспільного мовлення як такого, а також орга-
нізації, яка покликана  забезпечувати його здійснення.  

З огляду на це, доцільно на законодавчому рівні закріпити де-
фініції окреслених правових категорій, визначивши їх наступним 
чином:  

– суспільне мовлення – це мовлення, здійснюване створеною 
відповідно до законодавства України організацією суспільного мо-
влення. Система суспільного мовлення включає сукупність загаль-
нонаціонального та регіонального мовлення, відображеного засо-
бами телебачення, радіо, Інтернету та мобільного зв’язку; 

– організація суспільного мовлення – недержавна, неприбутко-
ва організація, яка здійснює суспільне мовлення незалежно від пог-
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лядів того чи іншого органу державної влади, політичної сили або 
групи впливу, підзвітна суспільству та орієнтується у своїй програ-
мній політиці на якнайширше задоволення інформаційних потреб 
осіб. 

Ще одна проблема, яка, на наш погляд, потребує вирішення – 
визначення організаційно-правової форми та структури організації 
суспільного мовлення. 

Звернувшись до зарубіжного досвіду, зауважимо, що окремі 
країни, у яких суспільне мовлення функціонує на належному рівні, 
такі організації створюють у формі установи або акціонерного то-
вариства. 

У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 
України» регламентовано, що  Національна суспільна телерадіоко-
мпанія України (так іменується за новим законодавством суспіль-
ний мовник) утворюється у формі публічного акціонерного товари-
ства, 100% акцій якого належить державі 

Варто відзначити, що Кабінет Міністрів України у  Постанові 
№ 693 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Наці-
ональна суспільна телерадіокомпанія України» закріпив аналогічну 
норму. 

На наше переконання, утворення суспільного мовника у формі 
ПАТ, єдиним акціонером якого є держава, не забезпечить дотри-
мання принципу незалежності, оскільки управління корпоративни-
ми правами господарського товариства, заснованого на державній 
формі власності, є компетенцією відповідного уповноваженого ор-
гану державної влади. Це, у свою чергу, може призвести до хаосу в 
управлінні та дискредитації самої ідеї суспільного мовлення. 

З огляду на реалії чинного законодавства, вважаємо, що поста-
вленим задачам найбільш відповідає установа, тобто організація, 
створена однією або кількома особами (засновниками), які не бе-
руть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їх-
нього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за ра-
хунок цього майна (ст. 83 Цивільного кодексу України). Установа є 
максимально незалежною від засновника формою юридичної осо-
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би, участь якого в управлінні може бути обмежена затвердженням 
установчого акта та призначенням первинного складу органів 
управління.  

У разі створення цього суб’єкта у формі установи, у засновника 
залишаються досить незначні можливості щодо втручання у зміст 
програм. Фактично він зможе «тиснути» на редакцію тільки через 
призначених ним членів правління/дирекції та ради.  

Окрім визначення статусу досліджуваної організації, необхідно 
чітко регламентувати, на якій базі вона створюється, які теле- ра-
діоканали повинні входити у систему суспільного мовлення. 

Практика розвинених країн свідчить, що найбільш оптималь-
ним підходом до формування системи суспільного мовлення є ціл-
ковита ліквідація державного мовлення та утворення на його мате-
ріально-технічній основі суспільного мовлення. Наочним є позити-
вний досвід Естонії, Польщі, які створювали цього мовника.  

Сьогодні час закликає відмовитися від державного мовника, 
який є рудиментом тоталітарного режиму та головною перепоною 
ідеї запровадження суспільного мовлення. В результаті, немає не-
обхідності вигадувати якісь варіанти зосередження великих ресур-
сів для того, щоб створити ще одного мовника.  

Саме ця позиція і знайшла відображення у Законі України «Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення України», ст. 1 якого рег-
ламентовано, що Національна суспільна телерадіокомпанія України 
утворюється на базі Національної телекомпанії України, Націона-
льної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Куль-
тура», обласних державних телерадіокомпаній, Державної телера-
діомовної компанії «Крим», державних організацій «Київська дер-
жавна регіональна телерадіокомпанія», «Севастопольська регіона-
льна державна телерадіокомпанія», «Новгород-Сіверська регіона-
льна державна телерадіокомпанія «Сіверська», «Криворізька регіо-
нальна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя», що реорганізу-
ються шляхом приєднання до Національної телекомпанії Украї-
ни [1]. 
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Безумовно, з огляду на невиправданість одночасного функціо-
нування державного та суспільного мовників, доцільність реоргані-
зації державних телерадіоорганізацій, утворення на їхній базі орга-
нізацію суспільного мовлення та використання при цьому майно-
вих комплексів НТК та НРК для створення первинної майнової ба-
зи, не викликає жодних сумнівів.  

Зауважимо, що у переважній більшості країн ЄС питання щодо 
структури системи суспільного мовлення вирішується по-різному – 
в одних випадках суспільне телевізійне та радіомовлення здійснює 
одна компанія, в інших – декілька. Існують і країни (наприклад, 
Велика Британія), в яких поняття організації суспільного мовлення 
може поширюватись на необмежену кількість компаній. 

На нашу думку, в Україні має бути організація суспільного мо-
влення, до якої входять три елементи – телебачення, радіо та Інтер-
нет, тобто логічним кроком буде створення єдиної організації. Зі 
стратегічної точки зору, окреме суспільне телебачення, за відсутно-
сті радіо чи Інтернету, є слабшим гравцем. А так ідеї та інформа-
цію, отримані в одному засобі, можна буде простежити і розвинути 
в інших. Це сприятиме більш поліфонічному і резонансному озву-
ченню громадської думки. Тим паче, у разі створення єдиного мов-
ника ми матимемо більш потужну організацію, яка зможе економи-
ти гроші уже за рахунок своїх масштабів. 

Принагідно слід відзначити, що в Україні першим забезпечив 
поширення інформації у «суспільному форматі» інтернет-канал 
«Громадське телебачення», який почав мовлення 22 листопада 2013 
року, на старті Євромайдану.  

Варто відзначити, що діяльність НСТУ слід адаптувати до но-
вого цифрового середовища: забезпечити впровадження новітніх 
інтерактивних технологій, аудіовізуальних та інформаційних пос-
луг, збільшити доступність програм і послуг на нових платформах 
дистрибуції мовного контенту. 

Неоднозначно в країнах ЄС вирішується і питання про горизо-
нтальну структуру системи суспільного мовлення. Так, виокрем-
люють три організаційні моделі суспільного мовлення за структур-
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ними критеріями: інтегровані структури, які включають усі сфери 
суспільної аудіовізуальної діяльності; федеративні структури регі-
ону; фрагментарні структури, де кожна гілка аудіовізуального сек-
тору контролюється одним або більше окремим оператором [2].  

Вважаємо, що для українського суспільного мовника найбільш 
прийнятною буде інтегрована структура, що і знайшло відображен-
ня у чинному законодавстві. Так, відповідно до п. 83 установчого 
документу НСТУ Телерадіокомпанія здійснює мовлення не менше 
ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканаль-
ної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-
освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної 
ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних 
ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-
освітньому, молодіжному) [3]. 

Безумовно, поряд з державними, регіональні суспільні мовники 
також мають бути інтегровані до складу єдиної організації. 

Таким чином, незважаючи на значні зрушення, які відбулися на 
шляху становлення суспільного мовлення в Україні як на нормати-
вному рівні, так і в реалізації законодавчих новел на практиці, за-
лишається ще низка питань, які потребують осмислення та удоско-
налення. 
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ВІРТУАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ:  

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 
 

Право є невіддільним від загально соціальних процесів, що від-
буваються і має адекватно і вчасно реагувати на всі зміни. Так і бу-
ло дотепер, оскільки право як найефективніший соціальний регуля-
тор, застосовуючи сторіччями апробовані механізми і інструменти, 
вирішувало проблеми, що виникали, заповнюючи прогалини і реа-
гуючі на зміни. І зараз проблеми, з якими інформаційні технології 
змушують стикнутися право, спонукають до розв’язання проблем. 
Поки що право не встигає адекватно і вчасно реагувати на зміни, 
хоча й намагається це робити. Як уже зазначалось, основна маса 
проблем, що виникають у сфері правового регулювання, пов’язана 
зі стрімким поширенням інформаційних технологій. Зокрема, 
з’являються нові об’єкти правового регулювання (сайти, домени, 
інформація, електронна комерція, електронні гроші тощо) і 
пов᾽язані з ними відносини. Запровадження нових категорій тягне 
необхідність вироблення їх легальних визначень, вбудову нових ка-
тегорій в струнку систему вже існуючих понять.  

Зазначене повною мірою стосується такого явища, як віртуаль-
ні організації, що з’явилися завдяки ІТ. Віртуальні організації ви-
никають як пристосування бізнесу до умов постіндустріального су-
спільства, яке існує у реаліях цифрового середовища. Такі бізнес-
структури завдяки гнучкості можуть швидко адаптуватися до змін 
ринку та трансформуватися у нові структури, формуючи такий рі-
вень компетенції, який є необхідним для організації виробництва 
товарів та послуг залежно від потреб ринку. На відміну від звичай-
ної організації, віртуальна організація може вирішити проблему, 
що виникла, без залучення значних матеріальних коштів, шляхом 
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пошуку нових партнерів, які мають відповідні ресурси, знання й 
можливості, для спільної організації та реалізації відповідної діяль-
ності.  

Віртуальні організації повною мірою є віддзеркаленням цифро-
вого середовища, яким є, зокрема, Інтернет, з усіма його вадами і 
перевагами. Новизна Інтернету полягає навіть не у віртуальності, 
як такій, а у звільненні ідей від загальних обмежень простору, часу, 
матерії і цензури. Стихія Інтернету – це інновації і комунікації, а не 
матеріальні речі1. Неієрархічна структура Інтернету є ідеальним се-
редовищем для росту і розвитку договірної і технологічної культу-
ри, він є центром світової економіки і основною причиною швидко-
го і бурхливого інноваційного розвитку.  

Вже на сьогодні існує декілька видів віртуальних організацій, 
які можна класифікувати за декількома підставами. 

Так, в залежності від організаційної форми (характеру корпора-
тивних зв’язків між учасниками) можна виділити віртуальну орга-
нізацію, віртуальне підприємство, віртуальну корпорацію. При 
цьому віртуальна організація є поняттям більш широким і охоплює 
всі види існуючих у віртуальному просторі утворень. 

Віртуальне підприємство розглядається як спільна кооперація 
діяльності незалежних підприємств різної галузевої приналежності, 
форм і розмірів власності. Таке підприємство створюється на тим-
часовій основі без утворення юридичної особи з метою взаємного 
використання ресурсів, зниження витрат і розширення ринкових 
можливостей2.  

Віртуальна корпорація представляє собою електронне об'єд-
нання капіталів (ресурсів) різного типу – фінансового, технологіч-
ного, людського (зокрема інтелектуального) в інтересах виконання 
складних унікальних проектів створення продукції світового класу 
і максимально повного задоволення вимог замовника3. Вона сприяє 
                                                             
1 Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма 
баланса и гибкости. – М. : ИД «Юриспруденция», 2013. – С. 87. 
2 Гощинський А. Віртуальні кластери як об’єкти інтегрованого маркетингового управління // 
Маркетинг в Україні. – 2009. - № 2. – С. 48.  
3 [Електронний ресурс] – режим доступу: http://refy.ru/62/230234-v-rtualn-korporac-yi.html 
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вирішенню двох фундаментальних проблем ринкової економіки: 1) 
залучення капіталу для виконання унікальних проектів або розпо-
ділу бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності 
продукції; 2) розподілу ризику в інвестиційних проектах. 

Основна зовнішньоекономічна мета створення віртуальних ко-
рпорацій - об'єднання ключових технологій і досвіду партнерів різ-
них країн для проведення більш ефективних дій на світовому рин-
ку. Віртуальна корпорація характеризується певною незалежністю 
від учасників (можливістю легкої зміни партнерів) наявністю опо-
середкованого механізму управління (делегуванням повноважень) 
переходом від індивідуальної до колективної відповідальності пар-
тнерів. Вона передбачає договірні взаємовідносини між всіма вуз-
лами організаційної мережі і формування їхньої спільної власності. 
Нерідко віртуальна корпорація формується у вигляді материнсько-
го віртуального підприємства з мережею дочірніх віртуальних фі-
лій відділень і т.п. 

Віртуальна корпорація створюється з різних підприємств на 
контрактній основі, не має єдиної юридичної організаційної струк-
тури, але зате має загальну комунікаційно-інформаційну структуру, 
яка забезпечує інтеграцію зусиль партнерів при виконанні якогось 
проекту. Вона є складною системою, утвореною з віддалених одна 
від одної груп людей (віртуальних колективів), що об'єднуються на 
основі симбіозу провідних мережевих та інтелектуальних техноло-
гій, наприклад Інтернету, та засобів управління знаннями. Елект-
ронним шляхом формується штучне співтовариство, яке існує і ро-
звивається у віртуальному просторі. З одного боку відбувається 
злиття мережевих та інтелектуальних технологій оскільки мережа 
будучи однією з найважливіших форм колективного інтелекту тіс-
но пов'язана з процесами самоорганізації спонтанного виникнення 
нових структур. З іншого боку, йдеться про формування єдиної си-
стеми підтримки комунікативних процесів1. Виділяють три види 
віртуальних підприємств: 
                                                             
1 Віртуальні корпорації. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://refy.ru/62/230234-v-
rtualn-korporac-yi.html 
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В залежності від типу управління всередині віртуальної органі-
зації виділяють: віртуальні організації з централізованим типом 
управління (при якому координуючі функції передаються «голов-
ного» підприємству а знання та ресурси доступні всім «агентам»); 
віртуальні організації з розподіленим типом управління (де знання 
та ресурси розподіляються між «агентами» але зберігається загаль-
ний орган командного управління приймає рішення в конфліктних 
ситуаціях); віртуальні організації з децентралізованим типом 
управління (при якому всі управлінські процеси здійснюються ли-
ше за рахунок локальних взаємодій між «агентами»)1. 

В залежності від наявності мети отримання прибутку віртуальні 
організації можуть бути комерційними або некомерційними. 

В залежності від обсягу виробництва продукції (надання пос-
луг) віртуальні організації можуть бути малими, середніми, круп-
ними (великими). 

В залежності від мети створення їх можна поділити на іннова-
ційні та інші (електронна комерція, надання різноманітних послуг 
тощо). 

В залежності від часу, на який створюється віртуальна органі-
зація, вона може бути постійною або тимчасовою. 

Можливі й інші класифікації віртуальних організацій. 
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3. Віртуальні корпорації. [Електронний ресурс] – режим дос-
тупу: http://refy.ru/62/230234-v-rtualn-korporac-yi.html 

4. [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://refy.ru/62/230234-v-rtualn-korporac-yi.html   
                                                             
1 Віртуальні корпорації. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://refy.ru/62/230234-v-
rtualn-korporac-yi.html 
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ПРАВО СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ  

ДАНИХ НА ЗАБУТТЯ 
 

Одним із важливих прав суб’єкта персональних, є так зване 
право на забуття. Це право ще не має усталеної традиції терміно-
вживання. Так, для його позначення інколи використовують: «пра-
во бути забутим», «право на стирання», «право на видалення інфо-
рмації», «право забувати»; або англомовні варіанти: «right to be 
forgotten», «right to erasure», «right to oblivion» тощо.  

Право на забуття походить від французького «droit à l’oubli», 
під яким розуміють цивільно-правовий спосіб захисту особистих 
немайнових прав публічної особи, спрямований на захист таємниці 
минулого і життєвий спокій того, хто вирішив не присвячувати се-
бе публічним справам. Цей спосіб захисту передбачає, що стосовно 
особи, яка набула статусу публічної особи не з власної ініціативи, 
умова корисності інформації, в першу чергу, означає заборону роз-
голошення поточних подій життя особи, яка була предметом інфо-
рмаційних сюжетів у минулому.  

Французькі суди досить стримано підходять до задоволення 
вимоги про забуття, оскільки в багатьох випадках застосовують 
принцип, відповідно до якого особа не може вимагати заборони пу-
блікації фактів, що стосуються минулого злочину, який визвав обу-
рення у суспільстві.  

Хоча такий підхід знаходить свою критику, обґрунтовану так: 
якщо особа не перебуває більше в центрі суспільної уваги, таке на-
гадування про минулий злочин погіршить можливості реінтеграції 
у суспільстві [1, с. 45]. У 2010 році у Франції була прийнята Хартія 
про право на забуття (Charte du droit à l’oubli dans les site 
collaboratifs et les moteurs de recherche), що стала першою спробою 
уряду Франції «вбудувати» концепцію «права на забуття» в Інтер-
неті в національну систему права [2, с. 162].  
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Таким чином, при застосуванні такого способу захисту, як 
право на забуття, важливим є врахування таких факторів: 
суб’єктивного – наявність підтвердженої поведінкою волі самої 
фізичної особи, що виражає небажання бути в центрі суспільної 
уваги, та об’єктивного – пов’язаного із відсутністю (зникненням) 
виправданого суспільного інтересу, а відтак легітимності та корис-
ності втручання в особисте життя публічної особи [3, с. 199]. 

У свою чергу право на забуття визнається і на рівні інших наці-
ональних правових систем. Так, в Італії «право на забуття» («diritto 
all’oblio») розглядається судовою практикою передусім з точки зо-
ру права кожного громадянина на видалення з архіву новин певних 
біографічних фактів, здатних завдати шкоди його честі або репута-
ції, якщо ці факти більше не є актуальними або не представляють 
громадський інтерес, або на нерозповсюдження (без певних при-
чин) інформації про своє судове минуле [2, с. 162].  

У Німеччині право на забуття інтерпретується як один з 
елементів змісту загального особистого немайнового права 
(«Allgemeine Persönlichkeitsrecht») [4], який найчастіше стосується 
засуджених за вчинення злочину, ресоціалізація яких переважає 
право суспільства знати біографію злочинця [5, с. 23]. Основа тако-
го підходу була закладена рішенням Федерального Конституційно-
го Суду, в якому було визнано існування часових рамок, коли пові-
домлення про поточні події, яке в принципі є допустимим, стає зго-
дом неприйнятним [6]. При встановленні таких часових рамок Суд 
враховував наступні положення. По-перше, звичайно, такі часові 
рамки не можуть бути встановлені в місяцях і роках для того, щоб 
підходити для усіх випадків. По-друге, вирішальним критерієм по-
винно бути те, чи відповідне повідомлення ймовірно заподіє засу-
дженому значну нову або додаткову шкоду, порівняно з 
інформацією, яка вже є доступною. 

У Сполучених Штатах «право на забуття» в основному розгля-
дається як таке, що суперечить Конституції США і судова практика 
виходить із того, що вимогу про видалення інформації можна від-
хилити, ґрунтуючись на Першій поправці до Конституції США [7]. 
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Однак в окремих штатах закріплені одиничні прояви права на за-
буття. Так, загалом у США забезпечується право неповнолітніх 
злочинців подати до суду заяву про вилучення обвинувального ви-
року суду у справах неповнолітніх [8, с. 379–380]. Також у вересні 
2013 року в Каліфорнії прийняли закон, який наділяє неповнолітніх 
правом видаляти або вимагати видалення контенту або інформації, 
викладеної ними на інтернет веб-сайті, інтернет порталі чи засто-
сунках, окрім випадків, коли контент або інформація викладені 
третьою особою, інші положення закону вимагають збереження 
цього контенту чи інформації, контент або інформація були зне-
особлені [9]. 

Таким чином, право на забуття знаходить своє обґрунтування 
на рівні принципів, які стосуються якості даних, а його окремі еле-
менти розкриваються через зміст прав суб’єкта персональних даних 
на доступ та на заперечення. Закон України «Про захист персона-
льних даних» також частково визнає право на забуття. Так, в Законі 
закріплюється: право суб’єкта персональних даних пред’являти 
вмотивовану вимогу щодо знищення своїх персональних даних 
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, як-
що ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними (п. 6 ч. 2 
ст. 8); підстави та умови видалення або знищення персональних да-
них (ч. 2, 3 ст. 15). 

Наше бачення місця права на забуття в системі особистих не-
майнових прав базується на двох вихідних положеннях. По-перше, 
ми виходимо із того, що в системі особистих немайнових прав ви-
діляють серед інших дві групи прав: особисті немайнові права, що 
забезпечують індивідуалізацію фізичних осіб у суспільстві; особис-
ті немайнові права, що забезпечують приватність фізичної особи 
[10, с. 410–446, 474–479].  

Взаємозв’язок права на забуття та права на приватність най-
більш чітко простежується у випадках, коли інформація про особи-
сте життя фізичної особи була правомірно публічно оприлюднена, 
а згодом підстава такого оприлюднення відпала [11, с. 181].  
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Крім того, сам факт обробки персональних даних відповідним 
володільцем може охоплюватись змістом права на приватність 
суб’єкта таких даних. У той же час, право на забуття вдосконалює 
та розширює розуміння прав, що забезпечують індивідуалізацію фі-
зичних осіб. Так, право на забуття надає особливого значення не 
тільки праву відрізнятись від інших, але також праву бути іншим 
стосовно свого минулого. Таким чином, право на забуття відіграє 
важливу роль в забезпеченні можливості змінити свою індивідуа-
льність [12, с. 69]. 

По-друге, ми підтримуємо позицію, відповідно до якої, особис-
ті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію та приват-
ність фізичної особи, визнаються матеріальними правами (призна-
ченими для забезпечення охорони благ та інтересів, задоволення та 
захист яких вважається для людини та суспільства), тоді як право 
на захист персональних даних належить до процедурних прав (які 
діють на різних рівнях, встановлюючи правила, способи та умови 
ефективного здійснення та захисту відповідних матеріальних прав) 
[12, с. 66–67].  

Захист персональних даних, сам по собі, не спрямований без-
посередньо на якесь благо або інтерес, а встановлює механізм здій-
снення та захисту благ, втілених в інших правах, серед яких права, 
що забезпечують індивідуалізацію та приватність фізичної особи. 

Зміст права на забуття полягає у можливості суб’єкта персона-
льних даних вимагати від володільця видалення даних, які його 
стосуються. Цьому праву кореспондує обов’язок володільця вида-
лити персональні дані без надмірної затримки. Крім того, у випад-
ках, коли володілець зробив персональні дані загальнодоступними, 
він зобов’язаний, з урахуванням наявних технологій і вартості здій-
снення, вжити розумні кроки, включаючи технічні заходи, щоб про-
інформувати інших осіб, які здійснюють обробку таких персональ-
них даних, що суб’єкт персональних даних запросив видалити 
будь-які посилання на використання або копіювання або тиражу-
вання цих персональних даних.  
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ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА МОДНИЙ ПРОДУКТ У ДОГОВІРНИХ  

ПРАВОВІДНОСИНАХ 
 

Одним з важливих питань при аналізі діяльності суб’єктів гос-
подарювання в сфері індустрії моди є визначення засад регулюван-
ня відносин з розпоряджання майновими правами на об’єкти інте-
лектуальної власності. У ЦК України врегулюванню договірних ві-
дносин щодо об’єктів права інтелектуальної власності присвячено 
главу 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної вла-
сності» книги 5 «Зобов’язальне право».[1] Глава 16 ГК України 
«Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 
власності» визначає засади використання об’єктів права інтелекту-
альної власності у господарських відносинах.[2] Також дане питан-
ня регулюється на рівні окремих законів, що присвячені регулю-
ванню відносин у рамках окремих інститутів інтелектуальної влас-
ності.  
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Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелекту-
альної власності – це група договорів у сфері інтелектуальної влас-
ності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, метою яких є викорис-
тання прав на результати інтелектуальної діяльності. Безумовно, 
такі договори мають свої певні особливості. Є. А. Суханов справе-
дливо зазначає, що договірні зобов’язання, об’єктом яких є виклю-
чні права на результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації, 
складають особливий вид зобов’язань. Їх специфіка обумовлена 
юридичною природою виключних прав, відмінних від інших май-
нових прав – зобов’язальних, речових і корпоративних, яка в свою 
чергу зумовлена особливостями об’єктів самих виключних прав - 
результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації.[3, с. 126] 

Відповідно до ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності може здійснюватися на підставі 
таких договорів: ліцензія на використання об’єкта права інтелекту-
альної власності; ліцензійний договір; договір про створення за за-
мовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; 
договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності; інший договір щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. [1] 

Слід зазначити, що віднесення ліцензії до договорів щодо роз-
поряджання майновими правами інтелектуальної власності є досить 
суперечливим, так як сама по собі ліцензія є одностороннім право-
чином і не може розглядатися як вид договору. 

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій 
стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелек-
туальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 
згодою сторін.[4] 

Залежно від обсягу прав, які надаються ліцензіату за ліцензій-
ним договором, територіальної дії зазначеного договору та для 
більш повного аналізу його суттєвих умов, використовуючи досвід 
та практику зарубіжних країн, ліцензійний договір класифікують 
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так: повна (генеральна) ліцензія; виключна ліцензія; проста (невик-
лючна) ліцензія.  

Характерною особливістю повної (генеральної) ліцензії є те, що 
до ліцензіата переходять усі майнові права, які належать ліцензіару, 
на строк дії договору, але після закінчення терміну повної (генера-
льної) ліцензії майнові права ліцензіара відновлюються в повному 
обсязі. 

Виключна ліцензія передбачає надання дозволу на право вико-
ристання об’єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіа-
ту), але при цьому ліцензіар зберігає за собою право на викорис-
тання цього ж об’єкта, проте, не має права видавати ліцензію на 
право використання цього ж об'єкта іншим особам. За виключною 
ліцензією ліцензіат має право на укладення субліцензійного дого-
вору, тобто, у свою чергу, передати одержані за ліцензією права 
іншим особам. Необхідно зазначити, що виключна ліцензія може 
бути обмежена територією, строком або кількістю виробів. У тако-
му випадку ліцензіар має право видати дозвіл на використання 
об’єктів інтелектуальної власності іншим особам за межами вида-
них ліцензій. 

Головною специфікою простої (невиключної) ліцензії є те, що 
ліцензіар передає ліцензіату право на використання у своїй госпо-
дарській та іншій діяльності об’єктів інтелектуальної власності і 
при цьому зберігає за собою право на використання цього ж об’єкта 
і видачу ліцензії на право використання останнього іншим осо-
бам.[5] 

Відомий францунзський модельєр Пьер Карден був одним з пе-
рших, хто почав використовувати ліцензійні договори для процві-
тання свого модного будинку на міжнародному ринку. Перший лі-
цензійний договір модного будинку був укладений ще в 1960 року і 
з того часу під його ім'ям з виробляються сотні товарів, від парфу-
мерії та галантереї до сардин і облицювальної плитки. Далі його 
прикладу наслідували таки модельєри як Ив Сен Лоран, Версаче, 
Діор та інші.[6] 
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Але в теперішній час ліцензійний договір щодо товарів моди 
використовуються значно менше, на зміну їм прийшов договір ко-
мерційної концесії (франчайзинг). Традиційно під франчайзингом 
розуміється така форма організації бізнесу, при якій компанія (фра-
нчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на 
продаж продукту і послуг франчайзера  

Популярність цього договору обумовлена тим, що його викори-
стання дає суттєві переваги на шляху розширення бізнесу, як на 
державному, так і на міжнародному рівні. Серед основних плюсів 
франчайзингової системи розвитку в порівнянні з альтернативою 
розвитку власного підприємства, виступає відоме ефективне рі-
шення проблеми грошей, часу і кадрів. Робота по франшизі має яв-
ні переваги для праволоводільця (франчайзера): він вільний від 
створення філій, особистого найму робітників та виплати їм заробі-
тної плати. Щодо користувача (франчайзі) то він не тільки може 
користуватися розкрученим брендом, але і стає частиною великої, 
стабільно і прибутково працює бізнес-машини, при цьому залиша-
ючись власником свого підприємства. 

За цією схемою працюють багато брендів люксової одягу 
(Armani, Max Mara, Chanel, Dior) і одягу середнього цінового сег-
мента (Mango, Marco O`Polo, Levis, LucianoCarvari). Варто зазначи-
ти, що отримати франшизу світового бренду не так просто. Фран-
чайзер, як правило, ставить досить високі вимоги до майбутнього 
підприємства. Так, для початку необхідно мати мінімально необ-
хідний початковий капітал, який зазначає сам франчайзер. За зага-
льним правилом, для брендів люкс-сегмента вартість інвестиції по-
винна становити не менше 1000 євро на один квадратний метр.  

Також більшість марок висувають вимоги до населеного пунк-
ту, в якому планується відкривати бутик. Провідні бренди зацікав-
лені у відкритті магазинів свого одягу в великих містах-
мільйонниках та ретельному аналізу піддається вибір приміщення, 
в якому буде знаходитися магазин: його розміру, місцем розташу-
вання (в основному це або центральна вулиця, або великий торго-
вий центр), розміром і розташуванням вітрини, оформлення, внут-
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рішнього дизайну. Лише після дотримання усіх цих умов можливе 
укладення такого договору. 

В сфері індустрії моди досить поширеними є цивільно-правові 
договори, спрямовані на формування індивідуального вигляду за 
допомогою третіх осіб, – перукарні (зачіска, грим), медичного 
центру (пластичні операції, косметологічні процедури), інших фа-
хівців (наприклад, нанесення татуювання). Сучасними хірургічни-
ми засобами зміни зовнішності людини є: дерматохірургія, елект-
рохірургія, кріотерапія, хімічний пілінг, застосування ботулінічно-
го токсину, контурне моделювання на обличчі ін’єкційними мікро-
імплантантами.[7] 

Також сучасним напрямком у розвитку медицини є зміна статі 
людини. Стать виступає одним із засобів соціальної індивідуаліза-
ції фізичних осіб. Враховуючи значення і мету цієї індивідуалізую-
чої ознаки, індивідуалізація за статевою приналежністю має пере-
важно соціальне, а не правосуб’єктне значення. З погляду соціаль-
ної індивідуалізації, стать опосередкована таким правовим засобом, 
як суб’єктивне цивільне право. Проте право на стать самостійним 
суб’єктивним правом не є, а є одним із елементів права на індиві-
дуальний вигляд фізичної особи.  

Естетична хірургія як медична спеціальність відома у Франції з 
1988 р., коли пластичну хірургію стали розділяти на відновну (ре-
паративну) й естетичну. Пластична хірургія покликана відновлюва-
ти форму, зовнішній вигляд або функціонування органу або части-
ни тіла. 

Одна з її складових – відновна (репаративна) хірургія – реконс-
труює хворі, прооперовані органи, «розгладжує» наслідки нещас-
них випадків, а інша – естетична хірургія – покращує форми або 
зовнішній вигляд частини тіла. Відновна (репаративна) хірургія по-
кликана відтворити те, що природа, хвороба або травма зруйнува-
ли, деформували, на відміну від естетичної хірургії, яка носить, на-
самперед, косметичний характер і не пов’язана з терапевтичною 
необхідністю.  
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Питання естетичної хірургії у Франції чітко регламентовані, а з 
ухваленням Закону «Про права хворих і якість системи охорони 
здоров’я» законодавець остаточно відмежував естетичну хірургію в 
окрему сферу правового регулювання, що є правильним і обґрунто-
ваним рішенням, обумовленим особливостями цієї галузі медици-
ни.[8] 

Розглянувши приклади договорів в сфері індустрії моди, доці-
льним є зазначати, що наше законодавство не встигає за розвитком 
сфери послуг в індустрії моди та краси. Тоді, коли Франція закрі-
пила основні положення щодо пластичної хірургії та інших проце-
дур щодо зміни зовнішності у своєму законодавстві. Тому необхід-
ним є запровадження детальної регламентації щодо укладення та-
ких договорів.  

Зокрема, пропонується встановити вимоги про вікові обмежен-
ня на проведення пластичних операцій; про обов’язковість ведення 
архівів фотографій пацієнтів до і після пластичної операції; а також 
необхідно детально регламентувати договір на надання послуг зі 
зміни зовнішнього вигляду людини шляхом медичного втручання, 
в якому має бути передбачений і пункт про результати наданої пос-
луги. 
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ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ  

ПРАВОВІДНОСИН У ІТ СФЕРІ 
 

Використання новітніх інформаційних технологій приватними 
виконавцями має бути однією із гарантій ефективності механізму 
примусового виконання рішень юрисдикційних органів, що полягає 
в оперативному реальному поновленні прав осіб. 

З метою оптимізації діяльності Під час примусового виконання 
рішень судів та інших юрисдикційних органів виконавці працюють 
у мережі Інтернет із Єдиними та Державними реєстрами, адмініст-
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ратором яких є державне підприємство “Національні інформаційні 
системи” (далі – ДП “НАІС”): 

- Автоматизована система виконавчого провадження; 
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; 
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна. 
ДП “НАІС” було засноване Міністерством юстиції України у 

травні 2015 р. Основною метою діяльності ДП “НАІС” є технічне, 
технологічне забезпечення створення та супроводження програм-
ного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та 
Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів 
Мін’юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються 
відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та 
юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Держав-
них реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що міс-
тяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів 
[5; 1; 2; 3]. 

05 січня 2017 р. набрали чинності ст.ст. 8, 9 Закону України 
“Про виконавче провадження” від 02.06.2016 р. № 1404-VIII [12]. 
Одночасно з набранням чинності цими статями, набрало чинності 
Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, 
затверджене Наказом Мін'юсту України від 05.08.2016 р. 
№ 2432/5 [6]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про виконавче прова-
дження” реєстрація виконавчих документів, документів виконавчо-
го провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в Авто-
матизованій системі виконавчого провадження (далі – АСВП). 

АСВП є комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, збері-
гання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про вико-
навче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та за-
хист від несанкціонованого доступу (абз. 1 п. 2 Розділу І “Загальні 
положення” Положення про автоматизовану систему виконавчого 
провадження). Для забезпечення доступу до інформації Системи 
сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття ви-
конавчого провадження роз’яснюється таке право, зазначається ад-
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реса відповідного веб-сайту в мережі Інтернет, а також ідентифіка-
тор для доступу до інформації про виконавче провадження та поря-
док його використання. 

Мін’юстом забезпечується вільний та безоплатний доступ до 
інформації АСВП у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-
сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздруку-
вання інформації без обмежень та цілодобово у формі відкритих 
даних (ст. 8 Закону України “Про виконавче провадження”). 

Відповідно до п. 6 Розділу І “Загальні положення” Положення 
про автоматизовану систему виконавчого провадження АСВП за-
безпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформа-
ції в органах державної виконавчої служби, у приватного виконав-
ця. АСВП забезпечує інформаційну взаємодію з іншими реєстрами 
та базами даних державних органів. Постанови виконавця, а також 
інші документи виконавчого провадження виготовляються за до-
помогою АСВП. Кошти, які надходять на рахунки виконавця, та усі 
перерахування коштів з цих рахунків, обов’язково вносяться до 
АСВП. 

Згідно з п. 2 Розділу І “Загальні положення” Положення про ав-
томатизовану систему виконавчого провадження Єдиний держав-
ний реєстр виконавчих проваджень (далі – ЄДРВП) – окремий 
спецпідрозділ, який є архівною складовою частиною АСВП та міс-
тить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запро-
вадження АСВП, відповідно до наказу Міністерства юстиції Украї-
ни “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр 
виконавчих проваджень” від 20.05.2003 р. № 43/5, наказу Міністер-
ства юстиції України “Про затвердження Тимчасового порядку ав-
томатичного розподілу виконавчих документів між державними 
виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб)” від 28.04.2015 р. № 614/5 [15; 16]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України “Про виконавче прова-
дження”, п. 2 Розділу І “Загальні положення”, п. 1 Розділу X “Єди-
ний реєстр боржників” Положення про автоматизовану систему ви-
конавчого провадження Єдиний реєстр боржників – це системати-
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зована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої 
системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюд-
нення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові 
зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками 
майна. Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру бо-
ржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті 
Міністерства юстиції України. 

За ч. 3 ст. 9 Закону України “Про виконавче провадження” но-
таріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєст-
ратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до яких з 
метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб 
майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного 
реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про накла-
дення арешту виконавцем на кошти або майно боржника зо-
бов’язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звер-
нення боржника повідомити зазначений у Єдиному реєстрі борж-
ників орган державної виконавчої служби або приватного виконав-
ця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник. 

Внесення виконавцем відомостей про особу до Єдиного реєст-
ру боржників має стимулювати сторону (боржника) виконувати рі-
шення юрисдикційного органу з огляду на таке: 

1) дані про суб’єкта, щодо якого видано виконавчий документ, 
вносяться до цього реєстру та містяться там доти, доки він не пога-
сить борг; 

2) у цьому реєстрі контрагенти взаємно можуть перевіряти 
один одного; 

3) до існування реєстру недобросовісні боржники виводили 
свої активи, перепродуючи їх, що зараз стало неможливим, оскіль-
ки такі правочини заборонено укладати, інакше вони можуть бути 
визнані недійсними у судовому порядку.  

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно [9; 8; 
10] – єдина державна інформаційна система, що забезпечує оброб-
ку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові 
права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів 
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таких прав (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” [13]). Відпо-
відно до ст. 10 названого Закону виконавець у разі державної ре-
єстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рі-
шень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації 
припинення іпотеки у звязку з придбанням (передачею) за резуль-
татом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є пред-
метом іпотеки, відповідно до закону є державним реєстратором. 

Незважаючи на те, що відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону України 
“Про виконавче провадження” арешт на майно накладається шля-
хом винесення виконавцем відповідної постанови, однак, окрім цієї 
постанови, виконавець зобов’язаний зробити ще низку дій та виго-
товити кілька додаткових документів, щоб арешт виконав своє ці-
льове призначення. Так, виконавець повинен оформити і зареєстру-
вати заяву про реєстрацію обтяження, здійснити пошук майна у Ре-
єстрі, прийняти рішення про державну реєстрацію обтяження, здій-
снити реєстрацію цього обтяження, виготовити витяг з Реєстру про 
обтяження. 

Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдина 
комп’ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтя-
жень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження [14; 
7; 4; 11]. Державна реєстрація обтяжень рухомого майна прово-
диться з метою забезпечення виконання зобов’язань і захисту прав 
осіб стосовно рухомого майна та надання в інтересах цих осіб ін-
формації про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна. 
Обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі 
обтяжень рухомого майна.  

Виконавцем вносяться відомості про обтяження рухомого май-
на до Реєстру на підставі сформованої ним заяви в електронній фо-
рмі, яка опрацьовується системою. Пошук запису про обтяження у 
Реєстрі здійснюється за певними конкретними атрибутами, які зая-
вник указує у розділі “Параметри запиту”: реєстраційний номер за-
пису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (це номер за-
пису про обтяження об’єкта рухомого майна, наданий під час ре-
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єстрації у Реєстрі обтяжень); за даними боржника особи, яка має 
виконати на користь обтяжувала забезпечене обтяженням зо-
бов’язання, або майновий поручитель за таким зобов’язанням; но-
мер державної реєстрації об’єкта рухомого майна (це номер, нада-
ний об’єкту підчас його реєстрації у відповідному державному ор-
гані реєстрації згідно із законодавством України); серійний номер 
об’єкта рухомого майна (це номер, наданий об’єкту під час його 
виникнення та/або випуску на заводі). 

Отже, на підставі проведеного аналізу нормативного матеріалу 
щодо правового статусу приватного виконавця у сфері ІТ, зокрема 
при роботі з електронними реєстрами, приходимо до висновку, що 
ідея автоматизації ведення виконавчих справ є позитивною та має 
на меті оптимізувати роботу виконавців, забезпечувати збереження 
документів виконавчого провадження, надавати сторонам виконав-
чого провадження можливість безперешкодно у будь-який зручний 
для них час знайомитися з матеріалами справи через мережу Інтер-
нет, що є додатковою гарантією прозорої виконуваності рішень 
юрисдикційних органів. Проте, значна кількість різних проміжних 
дій та відповідних їм документів між винесенням постанови про 
накладення арешту на майно та реальною забороною відчужувати 
його, забирають багато часу, порушуючи принцип процесуальної 
економії. Як бачимо з наведеного вище, виконавець як суб’єкт пра-
вовідносин у сфері ІТ, поряд із наявністю знань у галузі права згід-
но з новелами законодавства повинен мати знання, уміння та нави-
чки роботи з інноваційними мультимедійними технологіями. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ 

ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ  
СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ  

МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 
 

Комплексний механізм збору інформації про навколишнє при-
родне середовище, значною мірою регулюються нормативно-
правовими актами у сфері екологічного моніторингу, затверджено-
го Постановою КМУ «Про затвердження Положення про державну 
систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998 р. № 391 та 
Постановою КМУ «Про затвердження Державної цільової екологі-
чної програми проведення моніторингу навколишнього природного 
середовища» від 5 грудня 2007 р. N 1376 [1, 2]. Центральним нор-
мативно-правовим актом у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища та інформаційних правовідносин у цій сфері є За-
кон України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» [3].  

У ст. 10 цього Закону визначено ряд інформаційних прав гро-
мадян, які реалізуються шляхом впровадження механізму забезпе-
чення здійснення державного та громадського контролю за додер-
жанням законодавства про охорону навколишнього природного се-
редовища, участі громадських організацій та громадян у діяльності 
щодо охорони навколишнього природного середовища, створення 
та функціонування мережі загальнодержавної екологічної автома-
тизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу 
до екологічної інформації [3]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.03.98 N 391 «Про затвердження Положення про державну сис-
тему моніторингу довкілля» (надалі – Положення) було створено 
систему органів державної влади компетентних у зборі та обробки 
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інформації щодо навколишнього природного середовища як держа-
вну систему екологічного моніторингу [1].  

Згідно Положення Державна система моніторингу довкілля 
(далі - система моніторингу) - це система спостережень, збирання, 
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про 
стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково – об-
ґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання 
негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної 
безпеки. Це Положення визначає порядок створення та функціону-
вання такої системи в Україні [1].  

Центральне місце в організації збору, обробки, збереження та 
поширення інформації визначено за органами державної влади під 
керівництвом Міністерства екології та природних ресурсів України. 
Кожна сфера інформації про довкілля розділена поміж відомствами 
із окремим порядком діяльності. 

Згідно Положення про Міністерство екології та природних ре-
сурсів України від затв. Постановою КМУ від 21 січня 2015 р. № 32 
Міністерство екології та природних ресурсів України виконує нор-
мативно-правове регулювання у сфері регулювання негативного 
антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і 
виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй 
про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї [4].  

Наступними органами в системі моніторингу довкілля слід ви-
ділити Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Держа-
вне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство вод-
них ресурсів України, Держгеокадастр, Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства України, Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 
Державна служба геології та надр України, Державне космічне аге-
нтство. На місці ліквідованої Держсанепідслужби було створено 
Держпродспожив службу, проте відповідних змін до часу випуску 
статті в Положення про державну систему моніторингу довкілля не 
внесено.  
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Окремо виділяються в системі моніторингу передбаченні в п.10 
Положення підприємства, установи і організації незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, діяльність яких призводить чи 
може призвести до погіршення стану довкілля, що зобов'язані здій-
снювати екологічний контроль за виробничими процесами та ста-
ном промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати 
дані і/або узагальнену інформацію для її комплексного оброблення 
[1]. 

Особливості передбаченого в системі моніторингу обміну ін-
формацією полягають у зборі та акумуляції органами виконавчої 
влади відомостей про наявний стан та прогноз змін навколишнього 
природного середовища. В Положенні не відображено інформацій-
них обов’язків цих органів перед громадськістю, що відображено в 
усіх сферах моніторингу довкілля. 

У своїй науковій розвідці вітчизняний вчений, Б.А. Кормич, 
дійшов висновку, що основою класифікації в цьому випадку по-
винні бути не аморфні поняття «відкритості» або «закритості» ін-
формації, а методи правового регулювання, що застосовуються до 
регулювання суспільного обігу того чи іншого виду інформації 
[5, c. 23].  

Наприклад Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 
N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніто-
рингу вод» регулює діяльність органів у сфері водного господарст-
ва, які включають центральні органи та органи виконавчої влади на 
місцях [6]. Проте, відповідно до п.14 Постанови, суб'єкти держав-
ного моніторингу вод зобов'язані безстроково зберігати первинну 
інформацію про стан вод і безкоштовно надавати дані спостере-
жень лише органам державної влади та органам місцевого самовря-
дування відповідно до затверджених регламентів.  

Від так, фактичне вирішення питання про повідомлення насе-
лення про результати моніторингу вод чи повітря покладається на 
органи державної влади та місцеве самоврядування.  

Згідно Постанови №815, фізичні та юридичні особи мають пра-
во отримувати інформацію на «договірних засадах, якщо інше не 
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передбачено законом» [6]. На нашу думку, таким законом слід роз-
глядати Закон України «Про доступ до публічної інформації».  

Обмеження доступу до інформації про довкілля в розумінні За-
кону України «Про доступ до публічної інформації» може стосува-
тись лише розпорядників цієї інформації. В ст. 13 цього закону бу-
ло вперше застосовано термін «розпорядник інформації» [5].  

Відповідно до ст.13 Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону ви-
знаються: суб'єкти владних повноважень, інші суб'єкти, що здійс-
нюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 
рішення яких є обов'язковими для виконання; юридичні особи, як-
що вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних по-
вноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 
освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг су-
б'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на рин-
ку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є при-
родними монополіями [7].  

На відмінну від інших розпорядників інформації, органи дер-
жавного моніторингу довкілля відповідно до ст.13 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» зобов’язанні оприлюднюва-
ти та надавати відповідну інформацію лише за запитами [7].  

Проте в Положенні про систему моніторингу довкілля безкош-
товний обмін інформацією призначений лише для органів системи 
моніторингу. Доступ до інформації громадськості доступ або взага-
лі не згадується, або в якості спеціально підготовленої інформації 
на запит користувачів підлягає оплаті за домовленістю, якщо інше 
не передбачено нормативними актами або укладеними двосторон-
німи угодами про безкоштовні взаємовідносини постачальників і 
споживачів інформації [1]. 

Збережений в Положенні підхід суперечить принципам доступу 
до публічної інформації, якими в ст. 13 Закону України «Про дос-
туп до публічної інформації» чітко визначено, що до розпорядників 
інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами 
інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим 
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Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють: 
1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, ка-
тастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що 
сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці гро-
мадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес 
(суспільно необхідною інформацією). 

Відповідно ж до ч.4 ст.13 Закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації» саме цим законом повинні керуватись усі органи 
розпорядники інформації, включаючи органи в складі системи мо-
ніторингу довкілля [7]. 

Радикально новий підхід в організації доступу до інформації 
про довкілля запропоновано у ст.4 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» яким передбачено публікування оголошення 
про початок громадського обговорення звіту про оцінку впливу на 
довкілля, рішення з оцінки впливу на довкілля та інформація про 
остаточне рішення оприлюднюються шляхом їхнього розміщення 
на офіційній сторінці в мережі Інтернет уповноваженого територіа-
льного органу, а у випадках, визначених частинами третьою та чет-
вертою статті 5 цього Закону, − уповноваженого центрального ор-
гану, та шляхом їхнього опублікування у друкованих засобах масо-
вої інформації, територія розповсюдження яких охоплює адмініст-
ративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу від пла-
нованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень 
органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях 
на території, де заплановано реалізовувати плановану діяльність чи 
оприлюднюються в інший спосіб, який гарантує доведення інфор-
мації до мешканців відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці чи до відповідної територіальної громади, на яку поширю-
ється чи може поширюватись вплив внаслідок здійснення планова-
ної діяльності, та інших зацікавлених осіб [8].  

Важливо відмітити, що згідно ст..4 цього закону уповноваже-
ний територіальний орган та уповноважений центральний орган за-
безпечують безкоштовний доступ громадськості до всієї інформа-
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ції, яка стосується процесу прийняття рішення (звіту із оцінки 
впливу на довкілля та іншої документації) по мірі її надходження, 
за винятком встановлених законом виключень що застосовуються у 
доступі до інформації. Зазначений закон ввійде в силу лише 18 гру-
дня 2017 року. 

Зважаючи на реформу державної підтримки засобів масової ін-
формації націленої на часткову ліквідацію комунальних та держав-
них газет наведений підхід себе може бути безперспективним. 

Висновки: В науковій розвідці нами було висвітлено правове 
забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього при-
родного середовища в органах моніторингу довкілля. Визначено 
суперечності між нормативно-правовими актами моніторингу до-
вкілля та Законом України «Про доступ до публічної інформації» 
та «Про оцінку впливу на довкілля». 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШИРЕННЯ  
НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
Загальні положення відповідальності за розміщення недостові-

рної інформації в мережі Інтернет встановлені у Цивільному кодек-
сі України та Законі України «Про інформацію», позаяк диджиталі-
зація суспільних відносин потребує ще й часткового їх регулюван-
ня у цифровому середовищі. Непоодинокими є випадки відкритого 
розміщення недостовірної інформації на сторінках соціальних ме-
реж, однак, досить часто автори такої інформації не несуть жодної 
відповідальності за порушення права іншої особи. 

Частина 1 статті 270 Цивільного кодексу України передбачає, 
що відповідно до Конституції України фізична особа має право на 
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життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і 
здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, 
право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на 
повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на не-
доторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та 
на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості [8]. При цьому у ст. 273 Цивільного 
кодексу України встановлюються гарантії здійснення цих прав, а 
саме: органи державної влади, органи влади Автономної Республі-
ки Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повно-
важень забезпечують здійснення фізичною особою особистих не-
майнових прав; юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні осо-
би, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових 
прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці 
права можуть бути порушені; діяльність фізичних та юридичних 
осіб не може порушувати особисті немайнові права [8]. 

Таким чином, при порушенні вище перерахованих гарантій, 
особа може бути притягнута до відповідальності. В контексті по-
ширення недостовірної інформації- це спростування інформації, 
якщо ж при цьому ще завдана шкода особі- відшкодування такої 
шкоди. Поширення недостовірної інформації здебільшого тракту-
ється як порушення права на честь, гідність, ділову репутацію 
особи.  

При цьому у п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни від 27.02.2009 року № 1 «Про судову практику у справах про 
захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи» вказується, що юридичним складом 
правопорушення, є сукупність таких обставин: а) поширення інфо-
рмації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який 
спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи 
юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної ін-
формації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення ін-
формації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає 
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шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешко-
джає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове 
право. [3]. 

На практиці найчастіше висвітлення недостовірної інформації 
щодо особи асоціюють із порушенням права на честь і гідність, а 
також права на недоторканність особистого і сімейного життя. Жу-
рналісти подають ту чи іншу інформацію, у спосіб, що може ском-
прометувати особу. Однак, досить часто поширена інформація ви-
являється оціночними судженнями, а не недостовірною інформаці-
єю. Тому перш за все потрібно з’ясувати, що ж таке недостовірна 
інформація? Відповідно до ч. 5 п. 15 Постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 27.02.2009 року № 1, недостовірною вважа-
ється інформація, яка не відповідає дійсності або викладена непра-
вдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало 
взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дій-
сності (неповні або перекручені). [3]. 

У свою чергу, ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію» 
встановлює, що оціночні судження – це висловлювання, які не міс-
тять фактичних даних, зокрема, критика, оцінка дій, а також висло-
влювання, які не можуть бути витлумачені як такі, що містять фак-
тичні дані, з огляду на характер використання мовних засобів, зок-
рема, вживання гіпербол, алегорій, сатири [7]. За висловлення оці-
ночних суджень особа не може бути притягнута до 
відповідальності. 

Однак, іноді досить важко розрізнити, де є оціночні судження, а 
де є недостовірна інформація. Зокрема, у справі № розглянутій Ви-
щим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, за позовом Ос. 3 до товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Під прицілом» про захист честі, гідності та ділової 
репутації, позивач вважав, що у статтях, розміщених у інтернет-
виданні міститься недостовірна інформація, яка порочить його 
честь, гідність та ділову репутацію, а тому просив визнати її недо-
стовірною, зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю 
«Під прицілом» спростувати її шляхом опублікування тексту спро-
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стування на сайті https://p-p.com.ua та принесення публічних виба-
чень, а також зобов'язати ТОВ «Під прицілом» видалити з інфор-
маційного ресурсу статті. Суд касаційної інстанції прийшов до ви-
сновку, що поширена інформація на інформаційному ресурсі не є 
такою, що носить стверджувальний характер, за своїм змістом має 
суспільне значення, носить характер оціночних суджень на основі 
отриманої інформації з різних джерел і є не чим іншим, як суб'єк-
тивною думкою автора статті[1]. Тут слід згадати про Справу Лін-
генса, де наголошувалося, що потрібно розрізняти факти та оціноч-
ні судження. Наявність фактів можна довести, а правдивість оціно-
чних суджень -ні [2]. Примітно, що чинне законодавство України 
не виділяє чітких критеріїв для віднесення інформації чи-то до оці-
ночних суджень чи – до недостовірної інформації. 

Вбачається, що для трактування інформації недостовірною, по-
трібно, щоб це були фактичні дані, які є неправдивими чи не відпо-
відають дійсності. При цьому розмірковування про діяльність осо-
би, висловлення припущень не вважатимуться недостовірною 
інформацією. 

Ще одним проблемним аспектом у справах про спростування 
недостовірної інформації, розміщеної у мережі Інтернет є правиль-
не зазначення відповідача у справі. Відповідно до п. 12 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року № 1, нале-
жним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в ме-
режі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та 
власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та за-
значити в позовній заяві [3].  

При цьому позитивним у згаданій постанові є те, що у разі не-
можливості встановлення автора недостовірного матеріалу, відпо-
відальність за поширення інформації нестиме власник сайту (це 
стосується випадків, коли розміщуються коментарі до матеріалів, 
чати, тощо, тобто випадків, де ідентифікувати особу-дописувача 
фактично неможливо). Дані про власника веб-сайта можуть бути 
витребувані відповідно до положень Цивільного процесуального 
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кодексу України в адміністратора системи реєстрації та обліку до-
менних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет.  

Аналогічні положення закріплені і для учасників господарсько-
го процесу у Інформаційному листі від 28.03.2007 року №01-8/184 
«Про деякі питання практики застосування господарськими судами 
законодавства про інформацію» [5]. Водночас, судова практика йде 
таким чином, що ототожнює відповідальність інтернет-ЗМІ із дру-
кованими ЗМІ. Зокрема, зазначається, якщо недостовірна інформа-
ція, що порочить гідність, честь чи ділову репутацію, розміщена в 
мережі Інтернет на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в 
установленому законом порядку як засіб масової інформації, то при 
розгляді відповідних позовів судам слід керуватися нормами, що 
регулюють діяльність засобів масової інформації. 

У свою чергу, посилання у інформаційному матеріалі на автора 
тексту чи джерела, звідки запозичено інформацію, не завжди свід-
чить про дійсність таких відомостей. Цікавою в цьому контексті є 
справа № 908/1255/16, розглянута Вищим господарським судом 
України за позовом СП «Торговий дім «Ідмар Україна» до ТОВ 
«АІСС ГРУП» про визнання розміщеної на сайтах 
ww.wichlacz.com.ua, www.aiss.com.ua, petlax.com та zp.prom.ua ін-
формації щодо СТ «Торговий дім «Ідмар Україна» недостовірною 
та її спростування, а також стягнення з відповідача моральної шко-
ди в розмірі 200 000,00 грн. [4]. 

Суть справи полягала в тому, що на вказаних вище сайтах за-
значалася інформація про позивача, яку останній вважав недостові-
рною, однак під час розгляду справи так і не було доведено, що 
сайти належать саме відповідачеві або, що саме він розміщував на 
них інформацію. Судом першої інстанції шляхом витребування ві-
дповідних даних встановлено, що сайти www.wichlacz.com.ua; 
www.aiss.com.ua; petlax.com; zp.prom.ua (платформа PROM.UA) - 
ateplo.com містять посилання на відповідача, але жодних відомос-
тей на підтвердження того, що саме відповідач є власником спірних 
сайтів, вказані інтернет-сторінки не містять. Згідно наданих суду 
відомостей вбачається, що реєстраторами доменних імен - сайтів 
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www.wichlacz.com.ua; www.aiss.com.ua; petlax.com; zp.prom.ua 
(платформа PROM.UA) - ateplo.com, є фізичні особи та юридична 
особа, які не мають відношення до ТОВ «АІСС ГРУПП».  

Таким чином, наявність на сайті посилання на автора чи на ін-
ше джерело (в даному випадку відповідача) ще не означає, що ав-
тором є саме особа, вказана на сайті. У таких випадках доцільно 
співвідповідачами зазначати власника сайту та зазначеного автора 
(якщо на сайті міститься на нього посилання).  

Більше того, у розглянутій Вищим господарським судом Укра-
їни справі № 5011-58/15308-2012 [6], суд дійшов висновку, що для 
притягнення власника веб-сайту до відповідальності повинно бути 
доведено першочергове розповсюдження спірної інформації саме 
на веб-сайті відповідача у справі. Якщо ж відповідач є наступним 
розповсюджувачем інформації, то відповідальності він не нестиме. 

Враховуючи наведене, приходимо до висновків, що при розг-
ляді справ про захист честі, гідності, ділової репутації, спростуван-
ня недостовірної інформації, розміщеної в мережі Інтернет, процес 
доказування ускладнюється, так як відсутній фактично матеріаль-
ний носій такої інформації, більше того, остання може бути вида-
лена із сайту, де вона розміщувалася, що, в подальшому, вимагати-
ме від сторони позивача додаткових витрат на проведення експер-
тизи. 

При цьому, слід зазначити, що до спростування інформації, ро-
зміщеної в мережі Інтернет, можна застосовувати загальні поло-
ження встановлені ст. 277 Цивільного кодексу України [8] – спрос-
тування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у 
який вона була поширена і незалежно від вини особи, яка таку ін-
формацію поширила. 
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ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ:  

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА США 
 

Термін "географічне зазначення походження товару" відносно 
новий для українського законодавства. Закріплення данго поняття 
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зумовлюється потребою уніфікації термінології та гармонізацією 
національного законодавства з міжнародно-правовими вимогами. 

Поняття географічного зазначення походження товару 
визначається у статті 22 (1) Угоди про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності як: "...зазначення, які визначають товар 
як такий, що походить з території Члена, регіону або місцевості на 
його території, коли дана якість, репутація або інші характеристики 
товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням". 

Географічні зазначення тісно пов’язані з товарними знаками. 
Вони служать тими ж функціями, що і товарні знаки, оскільки, як і 
товарні знаки, вони: виступають ідентифікаторами джерела товару, 
гарантують його якість і представляють цінні ділові інтереси. 

В українському законодавстві встановлено, що зазначення 
походження товару - термін, що охоплює: просте зазначення 
походження товару та кваліфіковане зазначення походження товару. 

Просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи 
зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано 
вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і 
назва географічного місця, яка вживається для позначення товару 
або як складова частина такого позначення. 

Кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що 
охоплює: назву місця походження товару та географічне зазначення 
походження товару. 

В Україні пройшов перше читання законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
правової охорони географічних зазначень». Згідно з проектом 
закону, вводиться єдиний широкий термін «географічне 
зазначення», що означає найменування, яке ідентифікує товар, що 
походить із певної географічної місцевості, і який має особливу 
якість, репутацію або інші характеристики, обумовлені головним 
чином цією географічною місцевістю, якщо хоча б один з етапів 
його виробництва здійснюється на зазначеній географічній 
території. 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

114 
 

На відміну від чинної редакції закону України «Про охорону 
прав на зазначення походження товарів», законопроект передбачає 
право на реєстрацію географічного зазначення тільки об'єднанням 
осіб, які у вказаній географічній місцевості виробляють товар і/або 
добувають (переробляють) сировину для товару. Цей підхід нагадує 
американський варіант. 

В Сполучених Штатах Америки, географічні зазначення мають 
довгу історію і захищаються ще з 1946 року, тобто за багато років 
до прийняття годи про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності (1995 р.), від коли поняття "географічне зазначення" 
стало широко використовуватися. 

Система захисту географічних зазначень США (GI system) 
використовує вже інсуючу структуру захисту товарних знаків. 

В Сполучених Штатах Америки можливо захистити 
географічні зазначення двома шляхами: через колективні товарні 
знаки і через сертифікацію. 

Колективні товарні знаки — це знаки, які використовуються 
"колективними організаціями" асоціаціями, профспілками, 
кооперативами, братськими організаціями, або іншими 
організованими колективними групами. 

Колективні товарні знаки поділяються на: 1) власне колективні 
товарні знаки (на товари) та 2) сервісні товарні знаки (на послуги). 

Сертифікаційний знак - це будь-яке слово, назва, символ або 
пристрій, що використовується стороною або сторонами, 
відмінними від власника знака, для сертифікації деяких аспектів 
товарів чи послуг третіх сторін. 

Сертифікаційний знак не може бути використаний власником 
знака, оскільки власник не виробляє товари або не виконує послуги, 
у зв'язку з чим цей знак використовується. Знак може 
використовуватися лише юридичними особами, з дозволу власника 
знака. 

США має довгу і успішну історію захисту географічних 
зазначень. В період, коли в Україні відбуваються законодавчі зміни 
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у сфері захисту географічних зазначень, варто брати до уваги 
американський досвід. 

 
Гринчак І.В. 

асистент кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права Львівського  

національного університету імені Івана Франка 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ  
ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНІСТІ 

 
Президент України Петро Порошенко підписав указ про утво-

рення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також до-
ручив Кабінет міністрів забезпечити фінансування заходів, 
пов`язаних з реалізацією цього указу. Тобто, президент України за-
початкував процедуру формування судового органу, який буде ви-
рішувати спори, пов’язані з захистом прав, які випливають зі змісту 
та смислу інтелектуальної власності. В сучасному світі існує меха-
нізм врегулювання відповідних спорів, який включає міжнародні 
стандарти та особливості підходів національного права до вирі-
шення цієї проблеми, а саме розуміння міжнародних стандартів і 
забезпечення їх дотримання. 

Основу механізму врегулювання спорів, пов’язаних з інтелек-
туальною власністю формує Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ), спеціалізована установа у системі ООН, міжуря-
дова організація, що регулює міжнародну систему охорони прав ін-
телектуальної власності та виконує адміністративні функції щодо 
багатосторонніх угод з приводу її правових та економічних аспек-
тів. Україна є членом цієї організації з 26 квітня 1970 р. 

Стаття 54 Конституції України містить норми, що встановлю-
ють основні засади інтелектуального права ( кожний громадянин 
має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності ). 
Інтелектуальна власність, як і будь який інший вид власності, часто 
є об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб і, відповідно, потре-
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бує правового захисту. В Україні створено узгоджену систему за-
хисту прав інтелектуальної власності, яка включає в себе як зако-
нодавство, так і відповідні механізми на його виконання. Ця систе-
ма загалом відповідає міжнародним стандартам у сфері інтелектуа-
льної власності.  

У зв’язку зі створенням нового спеціалізованого суду з питань 
інтелектуальної власності, особливе зацікавлення викликає порів-
няльний аналіз існуючого та запропонованого механізмів врегулю-
вання такого виду спорів в Україні. 

Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 
власності у нашій державі, забезпечується у порядку, передбачено-
му законодавством, тобто із застосуванням належних форм, засобів 
і способів захисту. Відповідно до Постанови Пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 17.10. 2012 №12 “Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелекту-
альної власності” захист прав інтелектуальної власності здійсню-
ється відповідно до вимог Цивільного кодексу України з урахуван-
ням особливостей, передбачених Господарським кодексом України. 

У чинному законодавстві розрізняють юрисдикційний і неюри-
сдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної власнос-
ті. Особливостями неюрисдикційної форми захисту прав інтелекту-
альної власності слід вважати дії, в межах закону, юридичних і фі-
зичних осіб щодо захисту права інтелектуальної власності, які здій-
снюються ними самостійно (самозахист), без звернення за допомо-
гою до державних або інших компетентних органів. Це може бути 
відмова здійснити певні дії, наприклад, внести певні зміни до ху-
дожнього твору, що не передбачені укладеним ліцензійним догово-
ром, або відмова від виконання договору в цілому. 

На сьогоднішній день врегулювання спорів, пов’язаних з інте-
лектуальної власністю відносяться до компетенції судів загальної 
юрисдикції та спеціалізованих судів, таких як, господарських та 
адміністративних. Вирішуючи питання щодо підвідомчості того чи 
іншого спору щодо захисту прав інтелектуальної власності, важли-
вим є чітке розуміння, до якого з ж цих судів необхідно звертатись. 
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Вирішуючи дане питання, необхідно визначити ряд таких особли-
востей, як суб’єктний склад правовідносин (фізичні чи юридичні 
особи, державні чи інші органи), характер правовідносин між сто-
ронами (цивільні, господарські чи інші).  

За загальними правилами до загальних судів слід звертатись, 
якщо одним із учасників спірних правовідносин є фізична особа. 
Адміністративним судам підвідомчі справи, в яких мають місце пу-
блічно-правові спори, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт влад-
них повноважень (орган державної влади, орган місцевого самов-
рядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при 
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законо-
давства, в тому числі на виконання делегованих повноважень).  

Юрисдикція господарських судів поширюється на позови, в 
яких присутні такі ознаки: участь у спорі суб’єкта господарювання; 
наявність між сторонами господарських правовідносин та спору 
про право, що виникає з цих правовідносин. До таких спорів проце-
суальне законодавство відносить спори фізичних та юридичних 
осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рі-
шень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної 
дії), дій чи бездіяльності.  

Господарським судам у розгляді відповідних справ слід засто-
совувати й правила законів у сфері інтелектуальної власності, до 
яких відносяться закони України "Про авторське право і суміжні 
права", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про 
охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винахо-
ди і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження 
товарів", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав 
на топографії інтегральних мікросхем". Також, Господарським су-
дам слід враховувати, що положення міжнародних договорів у сфе-
рі інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, як частина національного законодавст-
ва є нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спо-
рів, - у залежності від конкретних обставин справи, - як у сукупнос-
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ті з іншими нормами національного законодавства, так і 
самостійно. 

Утворення нового універсального судового органу із зазначе-
них питань ліквідує колізію юрисдикції різних видів судів, нато-
мість створить чітку систему судів різних інстанцій для врегулю-
вання спорів. Формування чіткої системи дозволить однозначно 
кваліфікувати розуміння нашою державою вимог міжнародних ста-
ндартів та застосування їх на практиці. Також, варто зазначити, що 
зменшиться необхідність залучати до розгляду справ, пов’язаних з 
інтелектуальною власністю третейські органи, оскільки новоство-
рений судовий орган здатний буде якісніше та однозначно застосо-
вувати правові норми у сфері інтелектуальної власності. 

Отже, можна зробити висновок, що створення нового Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності зможе покращити якість 
національної судової системи, навіть незважаючи на неоднознач-
ність вирішення окремих видів спорів, оскільки даний судовий ор-
ган зможе заповнити прогалини у законодавстві України.  

Позитивною ознакою також буде підбір фахівців, які будуть 
мати вищу якісну галузеву кваліфікацію, яка зможе забезпечити 
справедливе та ефективне рішення. Ці питання є особливо актуаль-
ні, зважаючи на проблеми нинішньої судової системи, невизначе-
ність у законодавстві багатьох моментів регулювання правовідно-
син у сфері, що стосується інтелектуальної діяльності та відсут-
ність належного захисту приватних прав власності на результати 
інтелектуальної діяльності, в тому числі і іноземних громадян та 
юридичних осіб, що допускає високий рівень правопорушень в цій 
сфері.  

Зокрема, таких як піратство, розповсюдження підробленої про-
дукції, незаконне використання торговельних марок, нечесна кон-
куренція, що завдає величезних збитків в галузях, пов’язаних з ін-
телектуальною власністю. Неспроможність забезпечити належний 
захист цих прав негативно впливає на міжнародний імідж України 
як економічного партнера, що призводить до зниження її інвести-
ційної привабливості. Новостворений суд, видається, стане відпра-
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вним пунктом адаптації в Україні цивілізованих прогресивних між-
народних стандартів і зумовить повагу до інтелектуальних прав 
українців закордоном. 
 

Гуц Н. Б. 
аспірантка кафедри інтелектуальної власності,  

інформаційного та корпоративного права Львівського  
національного університету імені Івана Франка 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ  
АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ 

 
Конституція України проголосила право кожного громадянина 

на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, заборону їх 
використання або поширювання без його згоди, за винятками, 
встановленими законом. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» (далі – Закон «Про авторське пра-
во…») [3] суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть 
управляти своїми правами особисто; через свого повіреного; через 
організацію колективного управління.  

Зважаючи на неможливість постійного відстеження випадків 
використання об’єктів права інтелектуальної власності безпосеред-
ньо суб’єктами авторського і (або) суміжних прав, найефективні-
шим способом захисту їх майнових прав є здійснення управління 
цими правами організаціями колективного управління.  

Батьківщиною організацій колективного управління вважається 
Франція, де у 1777 р. було створене перше бюро з проблем драма-
тичного законодавства, що пізніше отримало назву Товариство 
драматичних авторів та композиторів. Однак суттєву роль у розви-
тку системи колективного управління відіграла судова справа 1847 
р. у Франції за позовом двох композиторів – Поля Енріона та Вік-
тора Паризо, а також поета Ернеста Бурже до кафе «Амбасадор» у 
Парижі. Кафе наймало музичний оркестр для публічного виконання 
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музичних творів вищезгаданих авторів без будь-якого дозволу та 
виплати винагороди останнім. У позовній заяві позивачі зазначили, 
що вважають несправедливим, що, відвідуючи це кафе, вони мають 
сплачувати за їжу та напої, в той час як публічне виконання їхніх 
творів ніяким чином не оплачувалося. Суд зобов’язав власника 
сплатити авторам велику винагороду [7;с. 78]. 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність 
щодо колективного управління в Україні є Закон «Про авторське 
право…». З огляду на євроінтеграційні прагнення України, постала 
гостра необхідність гармонізації національного законодавства у 
сфері інтелектуальної власності із нормами права ЄС, серед яких 
Директива 2014/26/ЄС «Про колективне управління авторськими та 
суміжними правами і мультитериторіальне ліцензування прав на 
музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому рин-
ку» (далі – Директива 2014/26/ЄС) [8]. 

Ціллю Директиви 2014/26/ЄС є встановлення вимог щодо орга-
нізацій колективного управління з метою забезпечення високих 
стандартів керівництва, фінансового управління, прозорості і звіт-
ності. Однак це не повинно перешкоджати збереженню чи встанов-
ленню країнами-учасниками більш суворих стандартів щодо орга-
нізацій колективного управління, створених на їхніх територіях, 
ніж ті, що визначені у розділі ІІ Директиви, за умови, що такі більш 
суворі стандарти відповідають законодавству Союзу. 

Поняття організації колективного управління закріплене у ст. 1 
Закону «Про авторське право…» згідно з якою нею є організація, 
що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів 
авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання 
прибутку. 

У Законі «Про авторське право…» не визначено у якій органі-
заційно-правовій формі створюються організації колективного 
управління, а лише вказано, що вони створюються суб'єктами ав-
торського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної 
особи згідно із законом, а також є некомерційними організаціями. 
У п. 34 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
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з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 17.10.2014 р. 
«Про застосування судами законодавства про судові витрати у ци-
вільних справах» [5] зазначено, що організації колективного управ-
ління, створені згідно з ч. 2 ст.47 Закону України «Про авторське 
право…», не належать до державних чи громадських організацій. 

Цікавим залишається той факт, що більшість організацій колек-
тивного управління створені як громадські організації, наприклад, 
Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав 
«Оберіг», Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське 
Агентство з авторських та суміжних прав», Громадська організація 
«Український авторський сервіс» тощо. 

Це цілком логічно адже відповідно до Закону України «Про 
громадські об’єднання» [4] громадське об'єднання – це добровільне 
об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права 
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та ін-
ших інтересів. Громадське об'єднання за організаційно-правовою 
формою утворюється як громадська організація або громадська 
спілка. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі ста-
тусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єд-
нання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товарис-
твом, основною метою якого не є одержання прибутку. 

У Директиві 2014/26/ЄС залежно від наявності чи відсутності 
мети одержання прибутку розмежовано поняття організації колек-
тивного управління та незалежної організації управління. Організа-
цією колективного управління є будь-яка організація, уповноваже-
на на підставі закону, договору уступки, ліцензії чи іншої домовле-
ності здійснювати управління авторськими чи суміжними правами 
в інтересах більше ніж одного правоволодільця для загальної виго-
ди таких правоволодільців як єдиної і основної мети діяльності, і 
яка відповідає одному або двом наступним критеріям: належить 
своїм членам або контролюється ними; створена без мети отриман-
ня прибутку. Незалежною організацією управління є будь-яка орга-
нізація, уповноважена на підставі закону, договору уступки, ліцен-
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зії чи іншої домовленості здійснювати управління авторськими чи 
суміжними правами в інтересах більше ніж одного правоволодільця 
для загальної вигоди таких правоволодільців як єдиної і основної 
мети діяльності, і яка не належить правоволодільцям і не контро-
люється ними прямо чи опосередковано, повністю чи частково і 
створена з метою одержання прибутку (ст. 3 Директиви). Науковці 
вже вносили пропозиції щодо доречності виокремлення таких видів 
організацій колективного управління в Законі «Про авторське 
право…» [1; с. 218]. 

Творці Проекту Закону «Про колективне управління майнови-
ми авторськими та суміжними правами» № 7029 від 17.08.2017 р. 
[6] намагаються покласти край суперечкам про організаційно-
правову форму, закріпивши, що організацією колективного управ-
ління є зареєстроване в установленому порядку громадське об'єд-
нання зі статусом юридичної особи, що не має на меті отримання 
прибутку. 

Згідно з Законом «Про авторське право…» допускається утво-
рення окремих організацій, які управляють певними категоріями 
майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими 
правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав. Наприклад¸ Асоціація «Дім авторів музики 
в Україні» здійснює збір, розподіл і виплату авторської винагоро-
ди (роялті) за використання музичних творів на території України 
шляхом публічного повідомлення, публічного виконання і відтво-
рення творів шляхом механічного, магнітного та іншого запису, або 
у вигляді мобільного контенту. 

Організація колективного управління після її державної реєст-
рації зобов'язана протягом 30 днів стати на облік в Державній слу-
жбі інтелектуальної власності України. Облік організацій колекти-
вного управління здійснювався відповідно до Порядку обліку орга-
нізацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяль-
ністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
N 311 від 21.05.2003 р. [2]. Однак 21.05.2017 р. цей Порядок втра-
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тив чинність як такий, що не відповідає Закону України «Про осно-
вні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності». Отже, на сьогодні відсутнє правове регулювання цих 
відносин. 

Закон «Про авторське право…» не висвітлює низку питань що-
до умов та порядку створення та діяльності організацій колектив-
ного управління, правових форм взаємовідносин організацій колек-
тивного управління та суб’єктів авторського і суміжних прав, від-
повідальності організації колективного управління та її посадових 
осіб у разі порушення прав суб’єктів тощо.  

Саме недосконалість системи колективного управління автор-
ськими і суміжними правами, непрозорість механізму збору і роз-
поділу винагороди організаціями колективного управління було 
однією з причин присвоєння Україні у 2013 р. найнижчого статусу 
«Пріоритетної іноземної країни». Згідно «Спеціального звіту 301», 
підготовленого Офісом торгового представника США та Міжнаро-
дним альянсом інтелектуальної власності (IIPA) від 28 квітня 2017 
р., в Україні продовжують функціонувати організації колективного 
управління, які не розподіляють і не виплачують винагороду за-
конним власникам, а Україна і надалі належить до держав з найви-
щим рівнем порушення прав інтелектуальної власності та їй нале-
жить статус «Пріоритетної іноземної країни» [9]. 

Надіємось, що розроблення і прийняття спеціального закону, 
який регулюватиме відносини колективного управління дозволить 
забезпечити високий рівень захисту майнових прав суб’єктів автор-
ського і суміжних прав. 
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адвокатського об’єднання «КД партнерс» 
 

ДОГОВІРНА ПРАКТИКА У ЦИФРОВОМУ  
СЕРЕДОВИЩІ 

 
Сфера надання послуг в Україні широко представлена компані-

ями, що надають професійні послуги  з розробки програмного за-
безпечення, локалізації програмного забезпечення, обробки даних 
комп'ютеризованої системи, комп’ютерного дизайну, створення 
сайтів та порталів, обслуговування вже створених комп’ютерних 
програм та їх модулів чи компонентів (дальше в тексті – професійні 
послуги). 

Діяльність таких суб’єктів господарювання опосередковується 
кількома договірними конструкціями. Визначення договірної конс-
трукції, в основному, залежить від особливостей технічного за-
вдання та способу формування ціни на послуги. Фактично, сфера 
послуг не мала б привертати уваги дослідників права інтелектуаль-
ної власності, але оскільки, результатом наданих послуг постають 
об’єкти авторського права, тому в цьому розділі дальше описано 
види та деталі таких договорів. 

Очевидно, правильність вибору договірної конструкції є запо-
рукою належного закріплення домовленості сторін та успішної реа-
лізації проектів. 

В розумінні практичного застосування, можна навести кілька 
ознак, якими вирізняються договори в сфері професійних послуг, а 
саме: 

- надання професійних послуг здійснюється за допомогою ме-
режі інтернет, технічних засобів зберігання та передачі даних, тому 
існування географічних рамок місця надання послуг має значення 
лише в частині оподаткування діяльності сторін за договором; 

- результатом професійних послуг часто є неуречевлена послу-
га або нематеріальний актив (налагодження системи, тестування, 
програмні рішення, модулі), правове закріплення передання прав на 
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які, повинно фіксуватись також з розумінням особливостей різних 
правових систем; 

- всесвітнє поширення обумовлює необхідність дотримуватись 
вимог локального законодавства тої чи іншої держави в частині об-
робки персональних даних, конфіденційної інформації, конкурент-
них умов, etc; 

- конфіденційність співпраці носить для сторін визначальний 
характер, тому положення про нерозголошення інформації є 
обов’язковим компонентом договору; 

- сторони договору зазвичай є резидентами різних юрисдикцій, 
тому питання вибору права та/чи юрисдикції вирішення спорів ви-
рішується за принципом свободи договору, причому свобода вибо-
ру умов договору часто полягає у використанні  договірних поло-
жень як загальної так і романо-германської правових систем; 

- щодо документального оформлення,- сторони практикують 
укладати рамкові договори (Professional services agreement, service 
level agreement), якими встановлюють загальні умови, які врегульо-
вують питання спільні для різних видів надання професійних пос-
луг, та додатки до них (statement of work, work order, purchase order, 
etc., дальше в тексті “технічне завдання”), в яких конкретизуються 
особливості виконання проекту, способи формування ціни та інші 
специфічні умови. 

Дальше, використовуючи конструкцію рамкових угод, спробу-
ємо розглянути деталі договору за змістом положень. При цьому 
будемо виходити з того, що угода не повинна відповідати вимогам 
українського законодавства про оферту чи акцепт, наявність істот-
них умов чи державної реєстрації правочину чи подібних, а скоріше 
має демонструвати чітку волю сторін на співпрацю в рамках того, 
щодо чого сторони досягли згоди. 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом Європейським співтовариством з атомної ене-
ргії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою 
Законом № 1678-VII від 16.09.2014 визначено поняття “базової 
комп’ютерної послуги”, а саме: 
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a) консультації, стратегічне планування, аналіз, планування, ро-
зробку технічних специфікацій, дизайн, розробку, установку, впро-
вадження, інтеграцію, тестування, налагодження, оновлення, підт-
римку, надання технічної допомоги, управління або використання 
комп’ютерних програм для них або комп’ютерних систем; або 

b) комп’ютерні програми, що визначаються як набір інструкцій, 
необхідних для роботи комп’ютерів та передачі інформації до них 
та між ними, а також консультаційні послуги, послуги зі стратегіч-
ного планування, аналізу, планування, розробки технічних специ-
фікацій, дизайну, розробки, установки, впровадження, інтеграції, 
тестування, налагодження, оновлення, підтримки, надання техніч-
ної допомоги, управління або використання комп’ютерних програм 
або для них; або 

c) обробку даних, зберігання даних, хостингу даних або послу-
ги з ведення баз даних; або 

d) технічне обслуговування та послуги з ремонту офісного об-
ладнання та устаткування, зокрема комп’ютери, або, 

e) послуги з навчання персоналу клієнтів, пов’язані з 
комп’ютерними програмами, комп’ютерами або комп’ютерними 
системами, що не входять до інших категорій. 

Саме цей перелік може формувати предмет договору для роз-
робників. 

У формуванні предмету договору ключовими постають дві по-
зиції: організаційна і технічна. Перша складова повинна бути за-
безпечена положенням про правильність управління проектом та 
досягнення цілей, які для нього ставляться. Технічна складова в 
свою чергу, зазвичай відсилає до технічних завдань, які містять де-
тальний опис вимог до проекту, в тому числі мови програмування, 
технологій, складових елементів. 

Provision of Professional Services: 
Contractor shall provide the services set forth in each SoW 

(“Professional Services”), and Customer shall provide any assistance 
and cooperation necessary or convenient to facilitate the Professional 
Services..., or Contractor will perform the work described in any Work 
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Order executed by both parties pursuant to this Agreement and perform 
any other work reasonably requested by Customer that is related 
thereto...or  The terms and conditions contained in this Agreement shall 
govern all orders by Customer for Professional Services from the 
Contractor. “Professional Services” will mean the Professional 
Services outlined in Exhibit A, which may be amended by mutual written 
agreement from time to time to include one or more future Statement of 
Work(s) for Professional Services. 

Фактично, умова про предмет договору являє собою відсильне 
положення, в подальшому конкретизоване в змісті договору та до-
датках до нього. 

Результати професійних послуг, права на об’єкти права інтеле-
ктуальної власності. Почнемо з того, що формування результатів 
послуг (Deliverables) передбачає імплементацію кількох компонен-
тів – об’єктів права інтелектуальної власності: попередніх матеріа-
лів, матеріалів, права на які, належать третім особам і власне нових 
розробок. 

Якщо сторона договору, замовник, володіє попередніми матері-
алами то виконавцеві можуть бути передані, залежно від виду та 
вимог проекту, виключні або не виключні, на час виконання проек-
ту права на попередні матеріали в обсязі, визначеному замовником 
(необхідному для подальшого виконання). 

Якщо попередні матеріали є власністю виконавця, то зазвичай 
їх передання є частиною результатів послуг, тому права на них пе-
редаються сумарно, або окремо прописуються ліцензійні умови 
(переважно на невиключні права) використання цих матеріалів. 

Матеріали, права на які належать третім особам – це різного 
роду платформи, бібліотеки, готові програмні рішення, чи інше 
програмне забезпечення, яке може бути використане для реалізації 
проекту. Матеріали, права на які належать третім особам можуть 
бути призначені як для комерційного так і некомерційного (зазви-
чай навчального чи демонстраційного) характеру, а також викорис-
товуватись розробниками для цілей проекту на оплатній чи безо-
платній основі. 
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Використання матеріалів, права на які належать третім особам 
може нести і позитивні, і негативні наслідки для проекту. Викорис-
тання бібліотек чи платформ в більшості випадків спрощує та при-
швидшує виконання технічних завдань. Проте, не позбавлені недо-
ліків, такі матеріали можуть завдати непередбачуваних наслідків в 
роботі результатів професійних послуг, через те, що їх володільці 
(автори) в ліцензійних умовах на використання (які є договорами 
приєднання по суті) виключають будь яку відповідальність  та га-
рантійні зобов’язання щодо якості продукту. 

Використання вільного програмного коду (open source) може 
також містити ліцензійну умову використання-розповсюдження 
похідних розробок здійснюється на тих же засадах, на яких імпле-
ментовано вільний програмний код, тобто результат послуг може 
стати вільним від комерційних цілей (отримання прибутку) або за-
стосовуватись так, як того прямо вимагає ліцензія. 

У формуванні договірних положень, важливо чітко визначити 
підхід, хто приймає рішення про включення матеріалів третіх осіб і 
на яких засадах, як наприклад: 

Виконавець не має права застосовувати у будь-якій Інтелек-
туальній власності або іншому результаті наданих послуг, розроб-
леному за Договором будь-які матеріали, що належать третім 
особам без отримання достовірного дозволу Замовника, в тому чи-
слі будь-яке безкоштовне програмне забезпечення або програмне 
забезпечення, що знаходиться у відкритому доступі. Виконавець 
відшкодовує та не допускає завдання збитків Замовнику щодо всіх 
затрат, витрат та заборгованості, що виникають з або у зв’язку 
із порушенням Виконавцем цього зобов’язання. 

Наведене положення договору повністю покладає відповідаль-
ність за імплементацію матеріалів третіх осіб на виконавця, проте, 
сторони вправі встановити, що і замовник бере на себе пов’язані з 
цим ризики. 

Результати наданих професійних послуг є окремим компонен-
том щодо якого в договорі слід досягти згоди стосовно: визначення, 
що саме (лише програмний код, чи програмний код а також доку-
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ментація, аудіо-, відео- матеріали, креслення, схеми, дані, etc.,) є 
результатом професійних послуг; момент, коли ці права будуть пе-
редані замовнику, спосіб передання. 

Програмне забезпечення або інший результат послуг (“Ре-
зультат послуг”) вважається і вважатиметься оригінальною ро-
ботою Виконавця, за винятком будь-яких матеріалів третіх осіб 
та попередніх матеріалів. 

Або більш розширена конструкція: 
Deliverables means any report, code, scripts or software (whether 

in object or source code form), audio or visual material (including but 
not limited to, any content, print, images, photos, or digital media), 
documentation or other material or deliverables of any type provided by 
Contractor to Customer in connection with the professional services as 
well as any related know-how, techniques, inventions, discoveries, 
improvements, specifications, designs, methods, devices, systems, flow 
charts, diagrams or other materials or innovations of any kind 
developed or first reduced to practice by Contractor.  

Використання хмарних технологій дає можливість мати доступ 
до результатів ще в процесі надання професійних послуг (виконан-
ня проекту), проте хмарний ресурс сторонами використовується не 
завжди, тому зберігання будь яких напрацювань має місце на влас-
них драйверах виконавця (або і замовника з можливістю доступу 
виконавця через VPN чи подібні канали). Наявність доступу додат-
ково створює можливість замовнику здійснювати контроль над хо-
дом виконання, одночасно питання набуття права власності на ре-
зультати послуг, врегульовуються, виходячи з визначення об’єкта 
права інтелектуальної власності та традиційних підходів переходу 
права або з моменту створення або з моменту здійснення розрахун-
ків. Звичайно, перший підхід є вигіднішим замовнику, інший - ви-
конавцеві. 

Право власності на об’єкти авторського права, комп’ютерні 
програми (в початковому або об’єктному коді), алгоритми, нота-
тки, записи, креслення, проекти, винаходи, корисні моделі, поліп-
шення, розробки, відкриття та комерційні таємниці, що були 
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створені, винайдені, розроблені або реалізовані на практиці Вико-
навцем самостійно або у співпраці з іншими у зв’язку з наданням 
професійних послуг (спільно іменовані “Інтелектуальна влас-
ність”) відчужуються на користь замовника, а замовник набуває 
право власності, всі права, інтерес щодо них. Відповідно, викона-
вець дає згоду передати (вчинити дії для передання) та цим безвід-
клично відчужує замовнику всі свої права, право власності та ін-
терес щодо всіх об’єктів права інтелектуальної власності вико-
навця, які втілені у такій Інтелектуальній власності (незалежно 
від патентоздатності) або інших технологіях, розроблених вико-
навцем під час надання професійних послуг за (цим) договором. 

В питаннях обсягів передання прав інтелектуальної власності 
важливо розуміти, що передається не лише авторське право, а весь 
обсяг прав на об’єкти права інтелектуальної власності, пов’язаних з 
виходом проекту в комерційних обіг. Якщо замовник вирішить в 
майбутньому подати патентну заявку щодо програми що була роз-
роблена за договором про надання професійних послуг, він заціка-
влений мінімізувати ризики того, що таке ж право матиме і автор, 
співавтори (виконавець(ці)). Також це стосується і подальших мо-
дифікацій чи удосконалень як похідних твору, чинності прав чи їх 
географічного поширення. 

Замовник має виключне право на власний розсуд контролювати 
подачу заявок, розгляд справ та підтримання чинності всіх патен-
тів, авторських прав та знаків для товарів і послуг на таку Інтелек-
туальну власність. 

Права на Інтелектуальну власність відповідно до договору, пе-
редаються замовнику на весь термін охорони інтелектуальної влас-
ності, включаючи будь-які оновлення, розширення або відновлення 
їх, і в усьому світі. 

У розумінні Цивільного Кодексу України і Бернської конвенції 
відчуження авторських прав можливе лише в частині майнових 
прав. 

Без обмеження вищезазначеного, виключні майнові права, які 
передаються (відчужуються)  відповідно до цього Договору, вклю-
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чають право використання Інтелектуальної власності будь-яким 
способом, не забороненим чинним законодавством, у тому числі: 
відтворювати Інтелектуальну власність цілком або частково будь-
яким способом і у будь-якій формі; розповсюджувати примірники 
Інтелектуальної власності у будь-який спосіб, у тому числі прода-
вати, передавати для первинного продажу і відчужувати іншим 
способом, здавати в прокат, найм (оренду), розповсюджувати з ви-
користанням мереж, у формі, придатній для зчитування 
комп’ютером, або у формі вихідного коду чи в інший спосіб; (вім-
портувати/експортувати примірники Інтелектуальної власності; пу-
блічно показувати Інтелектуальну власність, включаючи повну або 
часткову демонстрацію текстів Інтелектуальної власності;  публіч-
но сповіщати Інтелектуальну власність цілком або частково шля-
хом передачі в ефір, і (або) наступної передачі в ефір, кабельними 
мережами або в інший спосіб; публікувати Інтелектуальну влас-
ність; переробляти, адаптувати, змінювати або в інший спосіб пе-
реробляти чи створювати похідні об’єкти на основі Інтелектуальної 
власності, у тому числі перекладати Інтелектуальну власність з од-
нієї мови на іншу та/або з однієї мови програмування на іншу, а та-
кож включати Інтелектуальну власність до складу збірок, баз да-
них, будь-яких інших творів; та надавати ліцензії на використання 
Інтелектуальної власності;  надавати права на Інтелектуальну влас-
ність у заставу; реєструвати права на Інтелектуальну власність у 
всіх і будь-яких юрисдикціях, існуючих на даний момент чи у май-
бутньому; та використовувати Інтелектуальну власність будь-яким 
іншим чином (у тому числі у зміненій формі) без обмежень будь-
якого типу. 

Попри те, що в системі континентального права немайнові пра-
ва автора є невідчужуваними, загальна система права або юрисдик-
ції окремих країн таке відчуження не заперечують. Зокрема, Акт 
про авторські права США (Copyright Act, title 17 of the U.S. Code) 
встановлює поняття роботи виконаної за замовленням (works made 
for hire), яке поширює свою дію на такі 2 види об’єктів: 

1) роботи, виконані працівником в межах службових завдань; 
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2) роботи, що спеціально замовлені або упорядковані для вико-
ристання як (вибірково): вклад в спільну роботу, компіляції; при 
умові, що сторони чітко і в письмовій формі узгодили вважати ре-
зультати творчої діяльності як роботи, виконані за замовленням. 
Самого визначення робіт, виконаних за замовленням Акт про ав-
торські права не прописує, тому в цьому питанні практика керуєть-
ся рішення Верховного Суду у справі Community for Creative Non-
Violence v. Reid, 1989, де визначено правові підстави застосування 
роботи, виконаної за замовленням (трудові відносини або залучен-
ня незалежного виконавця) та критерії, за якими класифікують, в 
яких випадках відносини мають характер трудових. 

Правовим наслідком того, результат створеного  сторони домо-
вились вважати роботами, виконаними за замовленням буде ви-
знання замовника (роботодавця) первинним (initial) автором роботи 
та власником авторських прав (без розщеплення їх на майнові та 
немайнові), якщо протилежне не встановлене сторонами в письмо-
вій угоді. Тобто, утверджена цілком протилежна позиція встанов-
леному в статті 16 Закону України “Про авторське право і суміжні 
права”. 

Тому, традиційно, в договірних положеннях ця концепція ви-
світлюється в такому формулюванні: 

У тій мірі, у якій немайнові права не можуть бути передані 
згідно чинного законодавства, виконавець цим погоджується від-
мовитись від права на і погоджується не реалізувати будь-які та 
всі немайнові права, включаючи, без обмежень, будь-які права на 
визнання авторства або обмеження подальшої модифікації/зміни, 
якими виконавець може володіти відносно переданої Інтелектуа-
льної власності, у найповнішому обсязі, дозволеному законодавст-
вом, що застосовується. Цим виконавець вимагає від замовника не 
зазначати (згадувати) виконавця в якості автора або співавтора 
Інтелектуальної власності та дає, в межах дозволених законодав-
ством, що застосовується, свою згоду замовнику використовувати 
Інтелектуальну власність та дозволяти іншим особам використо-
вувати Інтелектуальну власність в будь-якій формі та в будь-який 
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спосіб без зазначення (згадування) виконавця в якості автора або 
співавтора Інтелектуальної власності. виконавець не може вда-
ватись до розголошення чи видавати будь-які прес-релізи, робити 
публічні заяви або публікувати будь-які рекламні матеріали, які мі-
стять посилання на договір та професійні послуги, що надаються, 
а також будь-які матеріали, рекомендації, документацію, підго-
товлені в ході надання Професійних послуг за (цим) договором без 
попередньої письмової згоди замовника. 

Гарантії та заяви. Історичне підґрунтя гарантій і заяв (warranties 
and representations), як договірних положень, виходить, мабуть, з 
джентльменських угод. Їх зміст –  це радше запевнення, ніж гаран-
тія в розумінні Цивільного Кодексу України. 

Можна виділити 3 види гарантій та заяв: загальні (комерційні), 
тобто ті, що запевняють дійсність волі сторін на укладення догово-
ру щодо надання професійних послуг, ті, що стосуються дійсності 
повноважень особи, якщо підписантом є представник або уповно-
важений  від імені юридичної особи; ті, що стосуються наявності 
ліцензій та дозволів, у випадку, якщо локальне законодавство сто-
рін договору вимагає таких від замовника чи виконавця. Інша група 
гарантій стосується безпосередньо якості послуг, та встановлює, 
що надані послуги повинні демонструвати професійний рівень ви-
конання з врахуванням потреб та особливостей замовлення та на-
даватись з належним рівнем навиків та досвіду виконавців. Якість 
програмного продукту має відповідати рівневі кращих напрацю-
вань галузі. 

В іншу, окрему групу можна вкласти гарантії щодо результатів 
послуг. Розуміючи організаційну систему роботи аутсорсингового 
бізнесу, замовник зацікавлений мати впевненість, що передані йому 
результати послуг (створене програмне забезпечення, його частини, 
модулі, модифікації) однаково відповідають гарантійним застере-
женням. 

В частині правового регулювання гарантій та заяв, то як такого, 
єдиного джерела немає. Можна в цьому контексті провести анало-
гію зі стандартами та технічними умовами, які можуть бути вста-
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новлені як самостійно виконавцем, так і по галузі, - окремими ін-
ститутами, об’єднаннями, як наприклад, для знищення даних, що 
становлять конфіденційну інформацію застосовують стандарт DoD 
5220.22-M, поширеними є стандарти Національного інституту ста-
ндартів та технології в США (National Institute of Standards and 
Technology). 

The quality and content of the Services shall be equal to the level of 
quality and content of other services, deliverables, designs, products or 
software development work similar in nature to the Services which other 
respected consulting organizations would produce and equal to the 
highest level of quality called for by the best practices of the consulting 
industry. 

Заяви та гарантії зустрічаються як двосторонні, так і від окремо 
кожної сторони, залежно від змісту. 

До прикладу, з боку Виконавця, Виконавець гарантує, що: всі 
Професійні послуги будуть надаватися ним особисто, професійно, і 
з належним ступенем якості, не вміщуватимуть вірусів або інших 
інструкцій комп'ютера або технологічних засобів, призначених для 
руйнування, пошкодження або створення перешкод в роботі ком-
п'ютерів або пов'язаних  систем; а також: результати послуг будуть 
відповідати їх специфікації наведеній у відповідному технічному 
завданні;  права інтелектуальної власності не були і не будуть ско-
пійовані повністю або частково з будь-якої іншої роботи або мате-
ріалу;  він або вона не буде порушувати прав третіх осіб, що стано-
влять спільну сумісну власність; Виконавець не надав або не від-
чужив жодного з  прав будь-якого характеру третім особам.  

Ні професійні послуги, ні результати послуг, ні будь-який їх 
елемент не порушуватимуть права інтелектуальної власності 
будь-якої третьої особи або не становитимуть предметів будь-
яких обмежень чи будь-якого забезпечення іпотечних зобов’язань, 
застави, закладу, предмету забезпечення зобов’язань, обтяжень, 
предмету порушення прав третіх осіб. Виконавець має і буде мати 
всі необхідні права для надання ліцензій і передання прав інтелек-
туальної власності, передбачених договором (в тому числі маючи 
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всі необхідні угоди про передання прав інтелектуальної власності 
або інших майнових прав або інших угод з іншими субпідрядниками. 

Consultant has title to and proprietary interest in the Deliverables 
resulting from the performance of the Services and the right and power 
to transfer such title and proprietary interest in the Deliverables to 
Customer, in accordance with the terms of this Agreement, free and 
clear of any liens, claims, or encumbrances, except any claim for 
payment of the Services. 

Виконавець гарантує, що ним буде дотримано встановленого 
захисту інформації при наданні професійних послуг та в їх резуль-
татах, як визначено у технічному завданні, і  у відповідності з інфо-
рмаційною безпекою, політиками замовника, специфікаціями та 
іншими відповідними документами. 

З боку замовника, такий зобов'язується супроводжувати вико-
навця всім необхідним сприянням, матеріалами і точною інформа-
цією щодо результатів професійних послуг протягом строку дії до-
говору. 

Гарантії та заяви не несли б ніякого змістовного навантаження 
без інших положень, тих, які стосуються відповідальності за пору-
шення цих гарантій, а також умов договору, та інших зобов’язань, 
що можуть бути спричинені наданням професійних послуг. Прийн-
ятним вважається встановлювати в положеннях про відповідаль-
ність види шкоди, яка буде відшкодована однією зі сторін іншій 
(пряма шкода чи упущена вигода) та обмеження в частині суми, яка 
буде відшкодовуватись. традиційно встановлюються обмеження в 
розмірі вартості замовлення або в сумі, кратній платі за послуги 
протягом певного періоду. Встановлення цих лімітів, або виклю-
чень щодо них, є виключно прерогативою сторін. Проте, законо-
давством окремих країн передбачаються випадки, за яких відпові-
дальність сторін не може бути обмеженою в договірному порядку. 
Це зокрема, ненавмисне спричинення смерті чи ушкодження здо-
ров’я особи, шахрайства чи обману при представництві або будь 
якої іншої відповідальності, що може бути прямо встановлена за-
коном. Останнім часом типовим прикладом є відповідальність за 
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порушення прав обробки персональних даних особи, передбачених 
Директивою ЄС (General Data Protection Regulation (GDPR) 
(Regulation (EU) 2016/679). Положенням про відповідальність та-
кож кореспондують умови про засоби та способи відшкодування 
порушеного права (indemnification). У встановленні зобов’язань з 
приводу відшкодування важливо розділити наступні складові, зок-
рема дії, які будуть вживатись у випадку позову (defend, indemnify 
and hold harmless), осіб, щодо яких позов може виникнути (officers, 
agents, employees, directors) та власне позовні вимоги (from losses, 
third-party claims, IP rights infringement, confidentiality disclosure, 
etc., against the company). 

Викладені вище договірні положення відображають зміст прав 
та обов’язків щодо, що надаються, проте є інша група положень, 
притаманних договорам про надання професійних послуг, які до 
предмету не дотичні, проте побудова бізнес моделі вимагає їх ная-
вності. Це положення про конфіденційність інформації та добросо-
вісність конкуренції. Зрозумілим є те, що для замовника інформація 
про технологію, програмний код, підхід до прийняття рішень, ме-
тоди розробки, дані про кінцевих користувачів (або і клієнтів у ви-
падку субконтрактингу) або інша комерційна інформація є чутли-
вою, і однозначно, її розголошення може привести до значних зби-
тків чи втрат прибутку. Тому така інформація підлягає захисту не 
лише в силу законодавчих визначень, а і за допомогою конкретиза-
ції в договірних положеннях. Часто, конфіденційна інформація 
(включаючи комерційну таємницю) є предметом окремої угоди 
(non-disclosure agreement or confidentiality disclosure agreement), яка 
укладається ще до початку переговорів з приводу майбутнього на-
дання професійних послуг.  

Зазвичай, зобов’язання конфіденційності діють строково: про-
тягом періоду, визначеного сторонами (3-5 років) або із зазначен-
ням події (доки інформація, що є конфіденційною зберігатиме ко-
мерційну цінність).  

З боку виконавця характер конфіденційності мають його 
зв’язки з персоналом чи контрагентами, які безпосередньо здійс-
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нюють виконання, тому договорами зазвичай встановлюється об-
меження для замовників використовувати знання про безпосеред-
ньо розробників (авторів) та їх кваліфікаційний рівень, та викорис-
товувати їх для власної користі (наприклад прямого працевлашту-
вання або передання проектів на безпосереднє виконання).  

Одержувач не повинен використовувати конфіденційну інфор-
мацію для будь-яких інших цілей, крім призначених для надання 
Професійних послуг («Призначення»). Одержувач: (а) не повинен 
розголошувати конфіденційну інформацію будь-якому співробітни-
ку або контрагенту Одержувача, якщо така особа не має потреби 
в доступі з метою сприяти Призначенню і між ними не укладено 
угоди про нерозголошення; і (б) не розголошувати Конфіденційну 
інформацію іншим третім особам без попередньої письмової згоди 
Розкривача; і (в) не буде використовувати Конфіденційну інфор-
мацію для своєї власної вигоди або цілей, окрім як за Призначенням 
відповідно до цього Договору.  

Невиконання вимог щодо дотримання конфіденційності зазви-
чай супроводжується договірними положеннями про відшкодуван-
ня збитків. Прийнятним є наперед оцінити збитки в твердій сумі, 
що згодом дає право стороні, чиї права порушено звернутись до 
контрагента (або і до суду) з вимогою негайного відновлення по-
рушеного права або покриття збитків в установленому розмірі. 

Припинення договорів про надання професійних послуг відбу-
вається в традиційному ключі: зі спливом строку на який його було 
укладено, за згодою сторін, шляхом попереднього повідомлення 
про дострокове розірвання з ініціативи однієї зі сторін або зацікав-
леною стороною, у випадку порушення умов договору - без попе-
реднього повідомлення, проте згідно виключного переліку підстав, 
вказаних у договорі. такими наприклад можуть бути випадки нена-
лежного надання послуг (неможливість виправити недоліки протя-
гом кількох спроб), порушення зобов’язань конфіденційності чи 
недотримання добросовісної конкуренції, порушення прав інтелек-
туальної власності третіх осіб, порушення положень про розрахун-
ки.  
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Використання договорів про надання професійних послуг на 
сьогодні не лише представляє імплементацію інститутів загального 
права в нормативній системі і навпаки, а і прогресивно супрово-
джується розвитком інновацій, як от смарт-контракти, які по суті є 
програмами з конструювання договорів за запитом користувача. 
Розвиток інформаційних технологій став інструментом і в юрис-
пруденції, що має наслідком ефективність та світову 
універсалізацію.  

 
Довгань Г.В. 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
інтелектуальної власності, інформаційного та  

корпоративного права Львівського національного  
університету імені Івана Франка 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У СФЕРІ ВИНАХІДНИЦТВА В УРСР  
(І ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

 
Стан винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Украї-

ні визнається національними фахівцями як незадовільний. Безпере-
чно важливу роль у процесі розвитку винахідництва відіграють то-
вариства винахідників, які по суті є центрами інноваційного розви-
тку. На одному із засідань Громадської ради при ДСІВ Г.О. Анд-
рощук звернув увагу на те, що в Закон України «Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки» не включено товариства ви-
нахідників та раціоналізаторів [1].  

Важливість ролі таких професійних спілок для розвитку вина-
хідництва в Україні підтверджує ефективність діяльності осередку 
Товариства винахідників і раціоналізаторів (далі – ТВР) у ПАТ 
«Івано-Франківськцемент», яким керує безпосередньо директор 
ПАТ М. Круць. Як зазначає голова Івано-Франківської обласної ра-
ди ТВР України Б. Середюк: «впровадження новаторських розро-
бок членів первинної організації ТВР вагомо сприяло тому, що ак-
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ціонерне товариство на сьогодні виробляє кожну четверту тонну 
вітчизняного цементу і входить до двадцятки найкращих, найтех-
нологічніших цементних виробництв у світі» [2].  

Важливим видається вивчення історичного досвіду діяльності 
таких організацій в Україні. Метою дослідження є аналіз діяльності 
товариств винахідників в Україні в радянський період нашої історії. 
В основу дослідження покладено архівні матеріали, які зберігають-
ся в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України та Центральному державному архіві громадсь-
ких об’єднань. 

Суттєву роль у сприянні винахідництву в Україні відіграла 
Всеукраїнська асоціація винахідників (первісна назва). Організа-
ційні збори ініціативної групи щодо її створення (14 чоловік) від-
булися у Харкові 29.04.1924 р. На зборах ухвалили створити таке 
об’єднання, яке би об’єднало винахідників, які мають патент або 
заявочне свідоцтво та осіб, які працюють у сфері відкриттів і робо-
та яких має характер технічної творчості.  

Окрім завдання сприяння винахідникам, об’єднання мало за-
хищати їх авторські права у процесі розвитку творчих ідей. Голо-
вою тимчасового бюро обрали проф. Ю. Ланге, його заступником - 
А. Мандрика [3]. На засіданні 6.05.1924 р. ухвалили назву 
об’єднання – Всеукраїнська асоціація винахідників [4]. Проте, вже 
за рік, на загальних зборах засновників асоціації 29.03.1925 р. назву 
вирішили замінити на - Українська асоціація робітників-
винахідників (далі – УАРВИН). Було передбачено створення 5 сек-
цій: організаційно-інструкторська, інформаційно-видавнича, фінан-
сово-економічна, консультаційно-видавнича, науково-технічна [5]. 
Статут УАРВИНу був затверджений 9.05.1925 р., згідно з яким мо-
гли створюватися обласні відділення організації.  

Окрім УАРВИНу в Україні на той час діяла ще одна громадська 
організація винахідників, а саме “Одеське товариство робітничо-
технічної ініціативи” (далі – ОРТІ), яке займалося, головним чином, 
експертизою конструкцій. Основними недоліками та труднощами у 
роботі цих організацій було: відсутність матеріального фонду, не-
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достатні зв’язки з винахідниками на місцях, залежність при реалі-
зації винаходів від господарських установ, відсутність у структурах 
організацій майстерень, де би винахідники виготовляли та випро-
бовували моделі, відсутність підготовлених кваліфікованих праців-
ників у сфері патентного права [6]. Для більш ефективної роботи 
цим організаціям було рекомендовано об’єднатися [7]. На першому 
всеукраїнському з’їзді винахідників, який відбувся у січні 1929 р., 
було визнано за потрібне перейменувати УАРВИН на Всеукраїнсь-
ке товариство робітників-винахідників та удосконалювачів (ВУТО-
РВИН), включивши до його складу ОРТІ. У червні 1929 р. товарис-
тво налічувало 18 тисяч членів та мало 688 осередків [8, с. 70]. Слід 
підкреслити, що про ефективність діяльності товариства свідчить 
те, що “коли в досить гострій дискусії обговорювалася доцільність 
створення Всесоюзного товариства винахідників, досвід українсь-
кої асоціації висувався як аргумент на користь такої організації” 
[8, с. 70]. 

Як і сьогодні, актуальним питанням у першій половині ХХ ст. 
була своєчасна реалізація винаходів. За ініціативою УАРВИН у 
1926 р. було засновано Всеукраїнське акціонерне товариство по ви-
пробуванню та реалізації винаходів [8, с. 71].  

У доповідній записці голови Центральної ради товариства ви-
нахідників України вказувалося на незадовільний стан у справі ре-
алізації винаходів. Зазначалося, що у квітні 1933 р. Центральна ра-
да товариства винахідників України під час перевірки виявила у 
Наркомземі 327 цінних винаходів і раціоналізаторських пропози-
цій, схвалених різними установами, які “пролежали роками без ру-
ху”. Нарком звільнив винних осіб та видав наказ про порядок пода-
льшої роботи з цими пропозиціями [9]. 

На початку 30-х років розвивалася колективна творчість: у 1932 
р. у Харкові працювало 200 творчих бригад, у Дніпропетровську – 
65, в Одесі – 70. Траплялися випадки “зрівнялівки” та знеособлення 
дійсних авторів при такій формі творчості [10]. 

У доповіді ВУТОРВИНу про роботу у 1929-1932 рр. зазначало-
ся, що основними напрямками роботи були: боротьба з тяганиною, 
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організація юридичних консультацій при обласних та міських ра-
йонних радах, підняття освітнього рівня винахідників, участь у ро-
зробці директив з питань винахідництва [11]. Важлива роль відво-
дилася пропаганді винахідництва, яка здійснювалася через пресу, 
шляхом видання агітаційних плакатів, проведення естафет [12]. 

У 1938 р. Президія ВЦРПС прийняла постанову про передачу 
справи робітничого винахідництва профспілкам і ліквідацію Все-
союзного товариства винахідників. 

Таким чином, громадські організації у сфері винахідництва є 
дієвим елементом системи сприяння винахідництву, якому варто 
приділяти більше уваги на державному рівні.  
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Особистим немайновим правам загалом притаманна певна спе-
цифіка. Їх правовому регулюванню присвячена окрема Книга 2 ЦК 
України.  

Стаття 270 ЦК України [1] встановлює невичерпний перелік 
особистих немайнових прав особи, серед яких є право на свободу 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Сутнісний 
зміст цього права розкривається через низку засадничих положень 
ст. 309 ЦК України.  

Зміст та здійснення особистих немайнових прав інтелектуаль-
ної власності конкретизуються нормами Книги 4 ЦК України та 
нормами спеціального законодавства. У ст. 438 ЦК України закріп-
лені особисті немайнові права автора, які деталізуються у статті 14 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2].  

Для особистих немайнових прав автора характерні ті ж особли-
вості, що і для особистих немайнових прав загалом, проте з ураху-
ванням специфіки окресленої сфери їх виникнення та існування. 
Разом із цим, особисті немайнові права авторів не залежать від їх 
майнових прав. Окрім ЦК України, характер незалежності особис-
тих немайнових прав автора від його майнових закріплений ст. 6bis 
Бернської конвенції [3]. При цьому, зрозумілим є те, що майнові та 
особисті немайнові права автора перебувають у тісній взаємодії, 
проте не залежать одне від одного.  

У ч. 1 ст. 13 Закону «Про авторське право і суміжні права» за-
значено, що авторське право на твір, створений у співавторстві, на-
лежить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір 
одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має 
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самостійне значення. Аналогічне положення містить ст. 436 ЦК 
України. Тобто, сукупністю майнових та, зокрема досліджуваних, 
особистих немайнових прав щодо спільно створеного твору володіє 
кожен співавтор.  

Положеннями цих же статей передбачено, що відносини між 
співавторами визначаються угодою (термінологія Закону), укладе-
ною між ними. Варто зауважити, що незалежно від змісту такої 
угоди, особисті немайнові права кожен зі співавторів здійснює са-
мостійно.  

Існують певні винятки, коли особисті немайнові права автора 
здійснюються іншими особами. Такі винятки передбачені у ч. 2 ст. 
423 та ч. 2 ст. 439 ЦК України. Однак, як випливає із змісту вказа-
них законодавчих норм, випадки, коли особисті немайнові права 
автора здійснюються іншими особами, встановлюються виключно 
законом.  

У разі створення у співавторстві твору науки в його співавторів 
виникають такі ж особисті немайнові права як і при створенні будь-
якого об’єкта правової охорони авторським правом.  

У науковій літературі існує думка, що право авторства є основ-
ним особистим немайновим правом, вихідною точкою усіх інших 
прав автора. Таке право закріплене у п. 1 ч. 1 ст. 423 ЦК України та 
випливає із змісту п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права».  

За своїм змістом право авторства – це право особи визнаватися 
автором твору та вимагати такого визнання зі сторони невизначе-
ного кола інших осіб. Для творця визнання його авторства певних 
наукових думок та ідей іншими особами є запорукою подальшої 
творчої діяльності та джерелом натхнення.  

Тісно пов’язаним із правом авторства є право на авторське ім’я. 
Воля особи творця щодо зазначення (не зазначення) свого справж-
нього імені на творі охороняється законом. Тобто, особа може ви-
магати зазначення свого імені на примірниках твору; може вимага-
ти або забороняти згадування свого імені під час публічного вико-
ристання твору. 
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Для авторів творів науки такий аспект права на авторське ім’я 
як заборона згадування свого імені під час публічного використан-
ня твору не характерна. «Незгадування» імені автора може 
пов’язуватися з тією обставиною, що твір науки містить відомості, 
що відносяться до державної таємниці.  

Ні Закони «Про інформацію», «Про державну таємницю», ні 
спеціальне законодавство у сфері авторського права не містять без-
посередніх приписів щодо особливостей здійснення прав інтелек-
туальної власності у разі створення творів, зміст яких може бути 
віднесеним до інформації з обмеженим доступом чи до державної 
таємниці. Адже у такому разі автор (автори) не може розголошува-
ти своє ім’я. Відповідно він не може здійснювати і інших особис-
тих немайнових прав, що встановлені законодавством. 

З метою усунення прогалин законодавчого регулювання про-
понуємо у Законі «Про авторське право і суміжні права» закріпити 
відсилочну норму наступного змісту: «особисті немайнові права 
авторів у зв’язку зі створенням твору, зміст якого може бути відне-
сеним до державної таємниці чи до інформації з обмеженим досту-
пом, здійснюються у порядку встановленому законом». Нормою 
такого змісту може бути доповнена ст. 14 Закону «Про авторське 
право і суміжні права» новою частиною третьою. Аналогічна норма 
необхідна і щодо майнових прав інтелектуальної власності.  

У спеціальному законодавстві, що регулює відносини щодо ін-
формації з обмеженим доступом, державної таємниці, необхідно 
передбачити окремі норми про особливості здійснення як особис-
тих немайнових, так і майнових прав інтелектуальної власності на 
такі твори. Зокрема, Закон України «Про державну таємницю» [4] 
може бути доповнений нормою наступного змісту: «у разі створен-
ня твору, зміст якого може бути віднесеним до державної таємниці, 
особисті немайнові та майнові права його автора (авторів) здійс-
нюються з урахуванням обмежень та заборон, встановлених цим 
законом». 

Автор (автори) можуть обирати псевдонім та вимагати його за-
значення як на примірниках твору, так і під час будь-якого публіч-
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ного його використання. Для авторів (співавторів) творів науки об-
рання псевдоніму нехарактерне. Більше того, у разі створення нау-
кових робіт на здобуття наукових ступенів автор повинен персоні-
фікувати себе, зазначивши власний (авторський) науковий доробок. 

Наведене, зокрема, випливає із положень Порядку присвоєння 
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам [5]. 
Хоча у зазначеному нормативному акті не містяться прямі приписи 
щодо зазначення авторства, але йдеться саме про особистий доро-
бок. Якщо такі праці створені у співавторстві, то обов’язково за-
значається особистий внесок здобувача, як це вказано у п. 14 По-
рядку присудження наукових ступенів [6]. 

 Твір може бути опубліковано анонімно, без зазначення імені 
автора. Опублікування твору науки анонімно не зустрічається. 
Анонімність мала місце у певні історичні періоди, коли наукові ро-
зробки у певних сферах, пов’язаних насамперед з науковими дослі-
дженнями природних явищ, людини, Сонячної системи, планети 
Земля тощо, переслідувалися.  

Ще одним особистим немайновим правом автора є право на не-
доторканність твору, зміст якого розкритий, зокрема, у ч. 1 ст. 439 
ЦК України. Пленум ВГС України у п. 38 своєї постанови від 17 
жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [7] 
право на недоторканість твору трактує як право, яке полягає у не-
допущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору, в 
тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, передмови, 
пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо.  

Варто зазначити, що у відповідності до чинного законодавства 
України особисті немайнові права автора не успадковуються в силу 
їх особистісного характеру, тісного зв’язку з носієм, невіддільністю 
від нього. Однак, право на недоторканність твору охороняється і 
після смерті автора на підставі прямої законодавчої вказівки (ч. 2 
ст. 439 ЦК України).  

При цьому, вважаю за необхідне звернути увагу на положення 
ст. 423 ЦК України, яке встановлює, що у випадках, передбачених 
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законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності мо-
жуть належати іншим особам. У науковій літературі загальноприй-
нятою є думка, що таким випадком є той, який зазначений у вище-
вказаній ч. 2 ст. 439 ЦК України. Однак, положення ст. 439 ЦК 
України не передбачають, що право на недоторканність твору на-
лежить уповноваженій автором особі чи за відсутності такої спад-
коємцям та іншим заінтересованим особам. Натомість, норма вста-
новлює, що таке право автора після його смерті підлягає охороні 
зазначеними особами. Тобто, право на недоторканність твору не 
належить, а здійснюється іншими особами.  

Поруч із цим зазначаю, що жодне положення чинного законо-
давства України не передбачає випадків, коли особисті немайнові 
права автора чи іншого суб’єкта права інтелектуальної власності 
належать іншим особам. Отож, законодавчу норму, що міститься у 
реченні 2 ч. 2 ст. 423 ЦК України, вважаю такою, що не має прак-
тичного застосування.  

Окрім цього, вважаю за необхідне зазначити наступне. Із поло-
ження ч. 2 ст. 439 ЦК України випливає, що після смерті автора у 
випадку відсутності уповноваженої ним особи право на недотор-
канність твору, окрім спадкоємців, охороняється іншими заінтере-
сованими особами. Однак, кого варто розуміти під такими заінтере-
сованими особами законодавець не встановлює. На моє переконан-
ня, до переліку таких заінтересованих осіб можна віднести іншого 
(-их) співавтора (співавторів) твору. Звичайно, вказане стосується 
того випадку, коли твір створений у співавторстві.  

Отже, на підставі викладеного дослідження можна дійти до на-
ступних висновків: 1. Для особистих немайнових прав співавтора 
автора характерні ті ж особливості, що і для особистих немайнових 
прав загалом, проте з урахуванням специфіки окресленої сфери їх 
виникнення та існування. 2. Для співавторів творів науки такі аспе-
кти права на авторське ім’я як заборона згадування свого імені під 
час публічного використання твору, обрання псевдоніму та опублі-
кування твору анонімно не характерні. 3. Особисті немайнові права 
інтелектуальної власності не можуть належати іншим особам. У 
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випадках, передбачених законодавством, вони можуть здійснюва-
тися іншими особами. Зокрема, у разі смерті автора охорона недо-
торканності твору може здійснюватися іншим (-ими)  
співавтором (-ами).  
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ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА  
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

 
Міжнародне інформаційне право є новою комплексною галуз-

зю права, що формується у на засадах та взаємовпливу міжнарод-
ного публічного і міжнародного приватного права, та у якому стру-
ктуруються міжнародні (інтернаціональні) суспільні відносини що-
до інформації, інформаційних технологій, інформаційної 
діяльності.  

Сучасне міжнародне інформаційне право ґрунтується на тенде-
нціях формування глобального інформаційного суспільства під 
впливом розвитку електронних засобів масової комунікації.  

Міжнародна інформаційна діяльність є однією із провідних за-
сад міжнародного інформаційного права в умовах становлення гло-
бального інформаційного суспільства, глобальної інформаційної 
цивілізації, глобальної інформаційної культури, глобального між-
народного інформаційного порядку, інформаційної безпеки міжна-
родного співтовариства. 

Учасники (суб’єкти) міжнародних інформаційних відносин ро-
зглядаються як суб’єкти міжнародного інформаційного права, а йо-
го об’єктами є інформація у змісті її різних форм об’єктивізації 
(відображення) відомостей, повідомлень, даних, сигналів, кодів, 
знань.  

Наразі міжнародне інформаційне право як відображення зазна-
ченої сфери міжнародної діяльності і як галузь права перебуває ро-
звивається під впливом нових світових здобутків науково-
технічного прогресу у сфері інформатики, інформатизації, телеко-
мунікації, міжнародної інформаційної діяльності, прав людини.  
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До основних категорій міжнародної інформаційної діяльності 
можна віднести такі: міжнародна інформація, міжнародні інформа-
ційні ресурси, міжнародний інформаційних простір, міжнародна 
інформаційна політика, міжнародні інформаційні відносини. 

Міжнародні інформаційні відносини – це транскордонні відно-
сини, які виникають у різноманітних сферах життєдіяльності лю-
дей, суспільств і держав при одержанні, застосуванні (використан-
ні), поширенні та зберіганні інформації.  

Міжнародні інформаційні відносини можна розглядати як такі, 
що виникають, змінюються і припиняються у різноманітних сферах 
діяльності держав, суспільств, які їх утворюють, міжнародного спі-
втовариства (світової спільноти) при розповсюдженні, одержанні та 
застосуванні інформації людиною незалежно від її державної при-
належності, громадянства тощо. 

Міжнародна інформація – форма виразу результатів аналітико-
синтетичної чи евристичної діяльності людини щодо документова-
них або публічно оголошених відомостей, повідомлень, роз’яснень, 
даних, викладень, знань за допомогою певних технологій (засобів) 
про події та явища, що відбувалися, відбуваються або відбудуться у 
міжнародному співтоваристві.  

Міжнародна інформація – це система відомостей, повідомлень, 
роз’яснень, даних, викладень, знань про систему міжнародних від-
носин, а також про їх структуру, загальні властивості і питання, 
пов’язані з технологіями їх пошуку, збирання, обробки, зберігання 
та розповсюдження. 

При цьому необхідно зазначити, що другий аспект поняття мі-
жнародної інформації тяжіє до сучасного змісту правової інформа-
тики як науки про системну інформатизацію різноманітних соціа-
льно-правових систем, або може розглядатися у контексті теорії 
інформації соціальних систем.  

Якщо міжнародні відносини розглядати за сутністю правовід-
носин, то у такому контексті міжнародна інформація може розгля-
датися як складова правової інформатики – науки про системну ін-
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форматизацію правотворчості, правозастосування та правової осві-
ти.  

Особливістю міжнародної інформації є те, що вона розгляда-
ється як складова глобальної комунікації, мета якої – з’ясування за-
кономірностей взаємодії суспільств. Міжнародні інформаційні від-
носини визначаються інформаційними процесами між суб’єктами 
щодо об’єктів міжнародного співробітництва.  

Нині на міжнародному рівні усвідомлено, що інформація є ос-
новною цінністю не тільки для людини, але й суспільства, як виро-
бничий ресурс. У цьому контексті інформація розглядається як 
специфічний ресурс. При цьому інформаційні ресурси виступають 
у ролі чинників забезпечення національних, державних та міжнаро-
дних інтересів і потреб.  

В сучасних умовах глобалізації інформаційні ресурси виходять 
на перший план уваги міжнародного співтовариства, що дає підста-
ви визначення їх змісту як об’єкта міжнародних відносин.  

Особливої уваги інформаційні ресурси набувають в сучасних 
умовах швидкої глобалізації інформаційних процесів і прагнення 
розвинених країн досягти безперечного інформаційного доміну-
вання заради розв’язання своїх національних завдань.  

Міжнародні інформаційні ресурси – це система документова-
них відомостей, даних у міжнародних інформаційних системах (за-
собах масової інформації, бібліотеках, архівах, електронних базах 
даних), або національних інформаційних системах доступних ши-
рокому загалу (кожному, незалежно від національної приналежнос-
ті, громадянства), або нормативно визначеному обмеженому колу 
суб’єктів.  

Міжнародні інформаційні ресурси – це організована система 
інформаційних продуктів певного призначення, для задоволення 
інформаційних потреб міжнародного співтовариства (громадян різ-
них країн, їх суспільств, держав) у певній сфері інтересів їх життє-
діяльності. Отже, створення, застосування чи використання міжна-
родних інформаційних ресурсів – це процес виробництва, застосу-
вання чи використання (матеріалізації) ідей, знань, даних, досвіду 
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тощо в певній технологічно зумовленій формі (інформації) в інте-
ресах міжнародного співтовариства. 

Важливу роль у сучасному глобальному суспільстві відіграють 
інформаційні ресурси науково-технічної інформації – систематизо-
ване зібрання науково-технічної інформації (літератури і докумен-
тації у формі книг, брошур, статей у періодичних виданнях, патен-
тна документація, нормативно-технічна документація, промислові 
каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна 
документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських ро-
біт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і 
документації), зафіксовані на паперових (традиційних) чи інших 
(електронних) носіях. 

Однією з глобальних проблем сучасного міжнародного інфор-
маційного права є проблема, що пов’язана з процесами формування 
інформаційних ресурсів суспільного призначення (користування), як 
спільного надбання людства для кожного.  

В умовах формування глобального інформаційного сус-
пільства, на етапі становлення глобальної цивілізації, основу якої 
нині складає Інтернет, а також глобальна електронно-інформаційна 
культура народів світу, проблема спільного надбання постає особ-
ливо актуальною щодо формування міжнародних інформаційних 
ресурсів суспільного призначення. 

Міжнародні інформаційні ресурси спільного призначення (ко-
ристування) – це сукупність інформаційних ресурсів національних, 
державних і громадських органів (наукової та науково-технічної 
інформації, баз даних, бібліотек, а також комерційних центрів, 
фірм, організацій, окремих осіб, які займаються інформаційною ді-
яльністю), призначених для відкритого доступу та використання 
кожному із застосуванням різноманітних транскордонних техноло-
гій комунікації (зв’язку).  

У міжнародній практиці підґрунтя суспільних інформаційних 
ресурсів (інформаційних ресурсів суспільного призначення) стано-
влять національні інформаційні ресурси як суспільне надбання, ку-
льтурна спадщина людства що охороняється не лише державами, а 
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й міжнародним співтовариством за участю міжнародних організа-
цій для задоволення культурних, духовних потреб кожного. 

Міжнародний інформаційних простір – це транскордонний, 
транснаціональний простір, у якому реалізоване міжнародне інфо-
рмаційне середовище людства.  

У міжнародному інформаційному просторі здійснюються і 
сприймаються інформаційні явища, процеси та інформаційні відно-
сини людства щодо створення, розповсюдження (поширення), зби-
рання, відображення, реєстрації, накопичення, збереження, охоро-
ни, захисту інформації, інформаційних продуктів, інформаційних 
ресурсів.  

На певну частину міжнародного інформаційного простору, що 
знаходиться у межах територіальних кордонів окремих країн роз-
повсюджується юрисдикція держав. Тобто, у міжнародному інфор-
маційному просторі для певних суспільно значимих цілей виділя-
ється національний інформаційний простір загального доступу. 

У практиці міжнародної інформаційної діяльності до об’єктів 
єдиного інформаційного простору держави відносять: інформаційні 
ресурси; інформаційні системи та телекомунікаційні мережі; засоби 
взаємодії операторів інформаційних систем (термінальне облад-
нання).  

До суб’єктів єдиного інформаційного простору держави відно-
сяться: держава; автори об’єктів єдиного інформаційного простору; 
власники об’єктів єдиного інформаційного простору; розпорядники 
єдиного інформаційного простору; виробники єдиного інформацій-
ного простору; постачальники інформаційних ресурсів і послуг; 
споживачі (користувачі) інформаційних ресурсів і послуг.  

До зв’язків між об’єктами і суб’єктами єдиного інформаційного 
простору відносять: організаційно-правові зв’язки; фінансово-
економічні зв’язки; функціонально-технологічні зв’язки із забезпе-
чення інформаційних процесів; топологічні зв’язки; зв’язки інфор-
маційної взаємодії (телекомунікації). 

На національний інформаційний простір, як правило розповсю-
джується   виключна юрисдикція держави, проте з урахуванням по-



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

154 
 

треб міжнародного співтовариства, що визначається у міждержав-
них угодах.  

Межі національного інформаційного простору визначаються з 
інформаційного суверенітету держави – здатності держави контро-
лювати і регулювати потоки інформації з-за меж держави з метою 
додержання національних законів, прав і свобод громадян, а також 
здатність держави гарантувати національну та державну інформа-
ційну безпеку, як складових міжнародної інформаційної безпеки. 
Якщо держава не має зазначеної здатності, то її інформаційний су-
веренітет можна вважати функціонально обмеженим. В рамках 
окремих міждержавний утворень може створюватися і регіональ-
ний міжнародний простір.  

Міжнародний інформаційний простір тісно пов'язаний із такою 
категорією, як міжнародний інформаційний ринок.  

Міжнародний інформаційний ринок – це система економічних, 
організаційних і правових міжнародних відносин щодо продажу і 
купівлі інформаційних ресурсів: технологій, продукції, послуг. На 
міжнародному інформаційному ринку відбуваються певні інформа-
ційні процеси.  

Види інформаційної діяльності у міжнародному праві в сучас-
них суспільних відносинах визначаються в залежності від рівня сві-
тового когнітивного суспільствознавства, потреб часу, розвитку те-
орії міжнародного інформаційного права.  

Публічне визначення міжнародної стандартизації видів інфор-
маційної діяльності дозволить вирішити низку теоретичних і прак-
тичних питань гармонізації у міжнародному інформаційному 
праві.  

Отже, міжнародне інформаційне право містить дві складові: 
міжнародне публічне інформаційне право, що визначає та регулює 
міжнародні відносини щодо інформації на рівні міждержавних но-
рмативно-правових актів, міжнародних організацій; міжнародне 
приватне інформаційне право, що визначає приватні відносини (ві-
дносини між приватними особами) ускладнені іноземним елемен-
том.  



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

155 
 

При цьому сторони цих відносин визначають свій правовий 
статус без участі держав і при взаємній волі визначають правовий 
режим відносин, у тому числі вибір законодавства країни, за яким 
можливе вирішення колізій та спорів.  

При цьому, необхідно розуміти, що зазначений поділ є умов-
ним, оскільки між цими двома складовими межі визначаються та-
кож умовно, виходячи з процедур вирішення проблем, ускладнених 
міжнародними чинниками, у тому числі суперечок за участю різних 
суб’єктів міжнародного права.  

Таким чином, міжнародне інформаційне право пов’язано з уча-
стю держав у міжнародних відносинах щодо формування міжнаро-
дних принципів, традицій, норм, стандартів поведінки суб’єктів 
міжнародних відносин у глобальному інформаційному просторі.  
 

Калінчук З.І. 
студентка 6 курсу магістратури юридичного факультету,  

спеціалізація «Інтелектуальна власність»,  
Львівський національний університет імені Івана Франка  

 
ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 
 

Інтернет є специфічним середовищем, обмеженим не територі-
альними кордонами країн, а розповсюдженням технологій. Він зна-
чною мірою відрізняється від звичних уявлень про місце, де 
суб’єкти здійснюють свою господарську діяльність чи де відбува-
ються різного роду операції, торги тощо. 

Електронна комерція має вагомі переваги порівняно із звичай-
ними методами ведення бізнесу та надання послуг: глобальна при-
сутність в Інтернеті не має кордонів; оперативність та цілодобовий 
режим роботи; потужний рекламний потенціал та зниження затрат 
на рекламно-маркетингові заходи; зменшення витрат на організа-
цію і підтримку всієї інфраструктури бізнесу; додаткові бізнес-
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можливості: інтерактивні служби підтримки, довідкові та консуль-
таційні он-лайн послуги. 

Продукти інтелектуальної діяльності є одними з основних то-
варів як традиційної міжнародної торгівлі, так і електронної комер-
ції. Важко переоцінити роль інтелектуальної власності у впливі на 
ведення бізнесу. Як свідчать результати досліджень Harris 
Interaсtive, Goldman Saсhs і Nielsen / NetRatings, найбільш продава-
ними товарами у Всесвітній мережі в минулому році були одяг, 
комп'ютери, програмне забезпечення, музика, книги і подорожі. 
Далі слідували іграшки, відеоігри і споживча електроніка.  

Окрім того збільшилась кількість патентування методів, які по-
легшують покупцям і продавцям ведення бізнесу у мережі 
Інтернет.  

Найвідомішим прикладом є зручний спосіб закупівель фірми 
Amazon.сom, який дозволяє клієнтам робити замовлення, оплачува-
ти й призначати доставку своїх покупок за допомогою однієї дії – 
одноразового клацання мишкою комп'ютера.  

Фактично нові методи ведення бізнесу охоплюють всі сфери: 
від системи он-лайн аукціону зі зворотним зв'язком (надається фір-
мою Priсeline.сom) до технології Сhase Manhattan Bank, котра за-
безпечує контрольне звіряння зразків і підтвердження кредитної 
карти.. Понад 80% ринкової вартості таких компаній, як Walt 
Disney, Miсrosoft та P&G пов’язано з інтелектуальною власністю і 
нематеріальними активами: торговельні марки, патенти, секрети 
виробництва та ноу-хау.  

Тож уже сьогодні важко собі уявити легший та зручніший спо-
сіб придбання літературних, музичних творів, аніж Інтернет. Тут 
можна ознайомитися з різноманітними базами даних, стати власни-
ком прав на об’єкти інтелектуальної власності, укласти договори, 
чи стати партнерами ведення бізнесу.  

Активно функціонують біржі об’єктів інтелектуальної власнос-
ті, на яких можна проводити транзакції, сидячи за комп’ютером, 
підключеним до Інтернету на іншому боці земної кулі. Також за-
вдяки мережі Інтернет набагато легше знайти необхідну інформа-
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цію, підказку чи зразок, який може стати поштовхом до створення 
об’єкта інтелектуальної власності.  

Музика, картини, фотографії, програмне забезпечення, дизайн, 
навчальні модулі, системи і т.д. - все це може бути об'єктом елект-
ронної торгівлі. І у всіх цих випадках інтелектуальна власність є 
основним компонентом вартості.  

Об’єкти патентного права щодо ведення бізнесу, якими корис-
тується галузь електронної комерції, переважно складаються з сис-
тем, заснованих на комп'ютерних програмах і методах, призначе-
них для здійснення або спрощення електронних угод чи операцій, 
що відбуваються через Інтернет. Інтелектуальна власність не лише 
впливає на ефективність електронної торгівлі, а й дає можливість її 
функціонуванню як такої.  

Системи, які дозволяють Інтернету діяти: програмне забезпе-
чення, інформаційні мережі, інтерфейси користувача є різними фо-
рмами інтелектуальної власності і є визначальними для електронної 
торгівлі. Такими об’єктами можуть бути: способи здійснення опе-
рацій; методи укладення угод за допомогою комп'ютерних систем, 
що не вимагають присутності відповідних сторін у безпосередній 
близькості одна від одної під час «підписання» електронної угоди; 
зразки розміщення товарів на сайті продавця та спосіб їх перегляду 
покупцем; способи та методи проведення платежів, стягнення кош-
тів чи відправки їх між контрагентами тощо.  

За допомогою цих винаходів покупець намагається збільшити 
кількість клієнтів та одержати прибутки, а для покупця спрощуєть-
ся вибір та купівля в мережі. В наш час набагато легше купувати 
товари з точки зору доступності. Адже в будь-який момент, маючи 
доступ до Мережі, можна не лише оглянути товар, почитати про 
нього відгуки чи характеристику, але й одразу замовити і оплатити. 
І це все не виходячи з дому!  

Однак не лише переваги має масова інформатизація 
суспільства. Адже саме вільний доступ до інформації та складності 
ідентифікації суб’єктів в мережі, створюють сприятливі умови для 
порушення, насамперед, прав на об’єкти авторського права. А те-
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риторіальний принцип охорони більшості об’єктів інтелектуальної 
власності не може забезпечити ефективний захист інтересів влас-
ників прав на такі інтелектуальні продукти, оскільки Інтернет є сам 
по собі однією великою територією без меж. Саме тому питання 
правового режиму об’єктів інтелектуальної власності, їх адекватно-
го регулювання та невідворотності відповідальності за порушення 
таких прав є більш ніж актуальними. 

Часто власники прав інтелектуальної власності стикаються з їх 
порушеннями, ще при створенні власного сайту. Важливою части-
ною сфери електронної торгівлі є торгові марки. Наявність відомої 
торгової марки, визнання її споживачем – основні елементи успіш-
ної діяльності в Мережі.  

Така форма електронної комерції має неабиякий вплив на кон-
курентоспроможність товарів, адже покупець, знаючи про небезпе-
ки купівлі контрафактних товарів, перш за все звернеться до відо-
мого йому виробника або продавця з гарною репутацією, що асо-
ціюється з конкретними товарними знаками. На думку патентного 
експерта Л.Л. Кірія, товарні знаки в електронній комерції грають 
навіть більш важливу роль, ніж у звичайній комерції.  

У прагненні завоювати споживача в Інтернеті підприємства 
змушені приділяти увагу індивідуалізації через застосування коме-
рційних позначень. Небезпека не є вигаданою, адже останнім часом 
стало популярним таке явище, як кіберсквотинг. Кіберсквотинг – 
явище, яке полягає у реєстрації доменного імені, що є тотожним 
(схожим до ступеню змішування) з комерційним позначенням ін-
шої особи (часто добре відомої юридичної/фізичної особи) з метою 
отримання прибутку (продати доменне ім'я, перешкодити діяльнос-
ті конкурента, отримати більше «кліків» внаслідок виникнення 
асоціацій з певною особою). З кіберсквотингом в доменній зоні .UA 
і проблемами вирішення доменних спорів українськими судами зіт-
кнулись міжнародні та добре відомі компанії як Google Inc., eBay 
inc., Tiffany & Co. та інші.  

Також і в рамках міжнародної співпраці держав-членів Всесві-
тньої організації інтелектуальної власності, розгорнута боротьба, 
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спрямована на витіснення з Інтернет кібер-сквоттерів, котрі захоп-
лювали популярні знаки для товарів і послуг, заявляючи на них свої 
права з недобросовісними намірами. 

Ще однією актуальною проблемою залишається електронне пі-
ратство, обумовлене своєю легкістю і оперативністю, з якою роб-
ляться досконалі цифрові копії книг, фотографій, музики й фільмів 
і поширюються по Інтернету. Незважаючи на можливість постави-
ти серйозний захист на об’єкт авторського права, сучасні електрон-
ні пірати навчилися долати бар'єри, створювані за допомогою ко-
дування та інших технологій захисту від копіювання.  

Через те, що право інтелектуальної власності є відносно новим, 
не так багато людей взагалі розуміють, що здійснюють порушення 
авторських прав. Фізичні чи юридичні особи, використовуючи, на-
приклад, аудіозапис з Інтернету для комерційних чи особистих ці-
лей, можуть робити це неосмислено, адже такі дії можуть бути нас-
лідком незнання законодавства у цій сфері.  

Досить поширеною причиною порушення авторських прав в 
Інтернеті є також і відсутність відомостей про те, кому саме нале-
жать права інтелектуальної власності на певний об’єкт. Наприклад, 
в мережі розміщено мільйони фотографічних творів без зазначення 
того, хто є їх автором.  

Особа, яка має намір використати фотографію в особистих або 
комерційних цілях, вважає можливим використання такого твору 
без відповідного дозволу, наприклад, як ілюстрації у журналі, оскі-
льки не має можливості визначити правовласника. Іноді з відомим 
автором неможливо укласти договір на використання його об’єкта 
інтелектуальної власності в силу різноманітних причин. Серйозною 
причиною порушення авторських прав в Інтернеті також є склад-
ний порядок взаємодії між суб’єктами авторських правовідносин.  

Переваги світової електронної комерції порівняно з традицій-
ними видами ділової активності вагомі і вже давно визнані світо-
вою спільнотою. Використання нових електронних форм комуніка-
ції істотно знижує витрати на організацію і підтримку всієї інфра-
структури бізнесу.  
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Як видно, розвиток електронної комерції є не лише позитивним 
явищем, він створює й низку проблем, пов’язаних з використанням 
інтелектуальної власності. Сьогодні спостерігається поширення не-
контрольованої електронної торгівлі об’єктами інтелектуальної 
власності, зростання масштабів піратства щодо об’єктів авторсько-
го права, розповсюдження контрафактної продукції, поширення 
плагіату тощо. Практика свідчить, що найчастіше в Інтернеті по-
рушуються права інтелектуальної власності на торговельні марки, 
рідше зустрічається незаконне використання чужих комерційних 
найменувань та географічних зазначень. Але не лише об’єкти ав-
торського права та суміжних прав потребують адекватного захисту 
від незаконного використання в мережі Інтернет, а й об’єкти про-
мислової власності, ноу-хау, комерційна таємниця, секрети вироб-
ництва тощо.  

Одним із способів такого захису є шифрування, яке використо-
вується для автентифікації і збереження таємниці. Вказаний спосіб 
не забезпечує «абсолютного» захисту інформації. Однак він гаран-
тує мінімально необхідний час для «зламу» ключів від декількох 
місяців до декількох років. За цей час інформація, що передається, 
стає неактуальною і це гарантує, що вартість «зламу» у кілька разів 
перевищує вартість самої інформації.  

Викликає невдоволення, що хоч Верховна Рада України прийн-
яла Закон України «Про електронну комерцію», однак він не регу-
лює питань захисту права інтелектуальної власності в мережі Інте-
рнет. А розвиток електронної комерції буде гальмуватися, якщо її 
учасники не матимуть можливості захисту своїх прав і законних ін-
тересів. 
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ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS ЯК  

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА  
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

 
Творчий світ змінився корінним чином. Залишив свій трон Йо-

го величність Примірник, тобто копія твору, виконана у будь-якій 
матеріальній формі. Протягом тисячоліть його берегли, охороняли, 
дбайливо копіювали існуючими на той час засобами: переписували 
від руки, друкували, фотографували тощо. Для доступу до творів 
необхідно було тиражування їх фізичних копій та їх розповсю-
дження з використанням системи логістики та збуту. З появою Ін-
тернету та його проникненням у кожний дім значимість матеріаль-
ної копії падає з катастрофічною для неї швидкістю. Вже не є пре-
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дметом гордості сучасного інтелігента книжкова шафа з сяючими 
золотим тисненням томами класиків і сучасників. Вже не показу-
ють гостю сімейні альбоми з зображеннями найцікавіших миттєво-
стей життя та тих мальовничих місць, які відвідали господарі. Вже 
не заповнене метро читачами з газетами, журналами та книгами в 
руках. Читачі є. І бібліотеки є. І фотографії фіксують чи не кожний 
крок сучасної людини. Але все це тепер не розвішане на стінах, не 
стоїть у шафах і не припадає пилом в альбомах. Сучасні твори зна-
ходяться у комп’ютері, ноутбуці, планшеті, смартфоні. З будь-
якого з цих пристроїв сьогодні можна отримати доступ до більшої 
кількості творів, ніж у всіх бібліотеках разом скажімо навіть 50 ро-
ків тому. 

Кардинально змінилися методи заробітку на творах.  
Розглянемо типову життєву ситуацію. Звичайна людина напи-

сала художню книгу, зняла цікаве відео або будь-який інший твір. 
Яким чином вона може отримати матеріальний зиск від своєї твор-
чості? 

Ще нещодавно їй потрібно було знайти видавця або телеканал і 
зацікавити їх. Ті, в свою чергу, повинні були на свій страх і ризик 
надрукувати книгу або виділити ефірний час в телепередачі, чи ви-
пустити відео на дисках. Тобто потрібно було зробити певну кіль-
кість примірників твору і розповсюдити їх. І як наслідок витрати 
кошти на копіювання, перевезення і продаж примірників твору. З 
іншого боку читач або глядач щоб ознайомитись з творчістю неві-
домого автора повинен був наперед заплатити гроші без найменшої 
гарантії, що за них він отримає те задоволення на яке розраховує. 

Для передачі прав на використання твору існує цілий ряд тра-
диційних ліцензій, які дозволяють автору передати повністю або 
частково свої права на твір [1]. 

В сучасних умовах автор, зберігаючи означені можливості, мо-
же піти принципово іншими шляхами. Йому достатньо на своєму 
сайті, каналі, блозі або сторінці у соціальній мережі викласти свою 
книгу або відео частково або повністю. У першому випадку можна 
повний доступ надавати після відповідної оплати за нього. А мож-
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ливо основним джерелом прибутку зробити не безпосередньо внес-
ки споживачів контенту, а рекламні надходження, які будуть тим 
більшими чим більша кількість людей зацікавиться цим твором. В 
такому випадку автор прямо зацікавлений, щоб якомога більша кі-
лькість користувачів переглянула його твір і тому йому вигідно 
зробити доступ до нього абсолютно безкоштовним. Звісно це дещо 
умовно, тому що в кінцевому підсумку витрати на рекламу покри-
ваються за рахунок покупців. 

В таких умовах традиційна система авторського права стрімко 
застаріває і становиться перепоною для комерційного використання 
творів. Автору часто набагато вигідніше відмовитись від своїх май-
нових прав, які дають йому можливість безпосередньо заробляти на 
творі задля популяризації як твору так і себе і заробітку непрямими 
методами.  

Звісно також не слід міряти всіх творців однією мірою і не за-
бувати, що значна кількість їх має виключно альтруїстичні мірку-
вання і хоче надати вільний доступ до своїх творів з метою саморе-
алізації без наміру отримати з цього матеріальну вигоду.  

Однією за найбільш досконалих правових конструкцій, що до-
зволяють здійснювати просте, легальне і безкоштовне розповсю-
дження результатів інтелектуальної діяльності в сфері культури, 
освіти і науки, є ліцензії Creative Commons (СС). 

Пакет ліцензій Creative Commons був розроблений некомерцій-
ною організацією з аналогічною назвою, створеною у 2001 році в 
США Л. Лессінгом, Х. Абельсоном та Е. Елдремом, та оприлюдне-
ний у грудні 2002 року. Ліцензії Creative Commons базуються на 
авторському праві та дозволяють авторам та правовласникам роз-
повсюджувати свої твори на визначених ними умовах. А спожива-
чі, в свою чергу, мають змогу зручно і безкоштовно використовува-
ти ці твори не турбуючись про порушення авторських прав. 

Всі ліцензії Creative Commons мають багато важливих спільних 
рис. Кожна ліцензія допомагає творцям зберігати за собою авторсь-
ке право, в той же час дозволяючи іншим копіювати, розповсюджу-
вати і іншим чином використовувати їхні твори – хоча б в некомер-
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ційних цілях. Ліцензії Creative Commons гарантують ліцензіарам 
належне зазначення авторства щодо їх творів. Кожна ліцензія 
Creative Commons є чинною по всьому світу протягом всього пері-
оду дії авторського права на твір (тому що вони побудовані на ав-
торському праві). Ці спільні риси є базовими, більше того ліцензіа-
ри можуть вирішити надати додаткові дозволи стосовно можливого 
використання їх творів. 

Ліцензіар Creative Commons в процесі вибору ліцензії відпові-
дає на два основні питання – по-перше чи хочу я дозволити комер-
ційне використання і, по-друге, чи хочу я дозволити створювати 
похідні твори? Якщо ліцензіар вирішує дозволити створення похід-
них творів, він може також забажати щоб будь-яка особа, хто вико-
ристовує даний твір розповсюджувала свій похідний твір на умовах 
тієї ж ліцензії. Алгоритм вибору виду ліцензії наведений на схемі 
нижче. 

 

 
Коротко охарактеризуємо ці види ліцензій. 
Умов ліцензій прописані у вигляді комбінації елементів ліцен-

зії, кожний з яких має своє умовне позначення у вигляді картинки: 
  

Дозволити комерційне використання Вашого твору? 

Дозволити розповсюдження похідних тво-
рів, заснованих на Вашому? 

Дозволити розповсюдження похідних тво-
рів, заснованих на Вашому? 

ТАК НІ 

Так, до тих пір, поки 
інші розповсюд-

жують свої твори на 
тих самих умовах 

ТАК НІ ТАК НІ 

СС BY СС BY-NC-SA СС BY-ND 

Так, до тих пір, поки 
інші розповсюд-

жують свої твори на 
тих самих умовах 

СС BY-SA СС BY-NC СС BY-NC-ND 
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З зазначенням 
авторства 

Копілефт Некомерційна Без похідних 

Attribution Share Alike Non-Commercial No Derivative 
Works 

BY SA NC ND 

Ви дозволяєте 
копіювати, по-

ширювати, відт-
ворювати, вико-
нувати та пере-
робляти твір, за 
умови зазначен-
ня автора твору. 

Ви дозволяєте 
створювати пе-
рероблені версії 
і розвивати твір, 
на підставі ва-
шої творчої ро-
боти, якщо вони 

тільки поши-
рюють їх під ті-
єю ж ліцензією, 
під якою опуб-
ліковано ваш 
оригінальний 

твір. 

Ви дозволяєте 
копіювати, по-

ширювати, відт-
ворювати, вико-
нувати і переро-
бляти ваш твір 
тільки в неко-
мерційних ці-

лях. 

Ви дозволяєте 
копіювати, по-

ширювати, відт-
ворювати і ви-

конувати тільки 
незмінені копії 
ваших творів 
без похідних, 

зроблених на їх 
підставі. 
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В теперішній час існує 6 сучасних ліцензій упорядковані, як на 
офіційному сайті згори вниз за збільшенням обмежень на право ко-
ристування [2]. Таким чином згори знаходиться найбільш вільна 
ліцензія, унизу – найбільш заборонювальна. 

 

Вид 
ліцензії 

Назва (ори-
гінальна/ украї-

нською) 
 

СС BY CC Attribution / 
Із Зазначенням 
Авторства 4.0 
Міжнародна 

Ця ліцензія дозволяє іншим розповсю-
джувати, редагувати ваш твір, вносити в 
нього зміни, і брати його за основу для 
своїх творів, навіть для використання з 
комерційною метою, за умови зазна-
чення вашого авторства. Це ліцензія з 
найширшим колом дозволеного з про-
понованих ліцензій. 

СС BY-
SA 

CC Attribution-
ShareAlike / Із 
Зазначенням 
Авторства – 
Поширення На 
Тих Самих 
Умовах 4.0 Мі-
жнародна 

Ця ліцензія дозволяє іншим редагувати 
ваш твір, вносити в нього зміни, і брати 
його за основу для своїх творів, навіть 
для використання з комерційною ме-
тою, за умови зазначення вашого автор-
ства й розповсюдження похідних творів 
на таких же умовах. Цю ліцензію часто 
порівнюють з вільними ліцензіями «ко-
пілефт» і ліцензіями відкритого коду. 

СС BY-
ND 

CC Attribution-
NoDerivatives / 
Із Зазначенням 
Авторства – Без 
Похідних 4.0 
Міжнародна 

Ця ліцензія дозволяє розповсюдження, 
комерційне і некомерційне, поки твір 
передається цілим і в незмінному ви-
гляді, та з зазначенням вашого авторст-
ва. 
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СС BY-
NC 

CC Attribution-
NonCommercial 
/ Із Зазначенням 
Авторства – 
Некомерційна 
4.0 Міжнародна 

Ця ліцензія дозволяє іншим редагувати 
ваш твір, змінювати його і брати його за 
основу для своїх творів з некомерцій-
ною метою і хоча похідні твори повинні 
бути некомерційними і ви повинні бути 
згадані в них як автор оригінального 
твору, автори похідних творів не зо-
бов’язані ліцензувати свої твори на тих 
самих умовах, що й ваш твір. 

СС BY-
NC-SA 

CC Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike / Із 
Зазначенням 
Авторства – 
Некомерційна – 
Поширення На 
Тих Самих 
Умовах 4.0 Мі-
жнародна 

Ця ліцензія дозволяє іншим редагувати 
ваш твір, змінювати його і брати за ос-
нову для своїх творів з некомерційною 
метою поки автори похідних творів вка-
зують вас як автора оригінала і ліцен-
зують свої твори на тих самих умовах. 

СС BY-
NC-ND 

CC Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives / 
Із Зазначенням 
Авторства – 
Некомерційна – 
Без Похідних 
4.0 Міжнародна 

Ця ліцензія надає користувачам най-
менший обсяг прав з наших шести ос-
новних ліцензій, дозволяючи їм тільки 
завантажувати ваші твори і ділитися 
ними з іншими поки вони вказують ва-
ше авторство, але ваш твір не дозволя-
ється використовувати в комерційних 
цілях або якимось чином змінювати. 

 
Україна стала четвертою країною, яка переклала тексти ліцен-

зій національною мовою, після Фінляндії, Норвегії і Нідерландів. 
З ним можна ознайомитись на сайті офіційного філіалу Creative 

Commons в Україні [3]. 
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Нижче наведено коротке порівняння ліцензії між собою у 
вигляді таблиці. 

 

Ліцензії Creative 
Commons 

Вказування 
авторства, 
розповсю-

дження 

Комерцій-
не вико-
ристання 

Переробка 
і створення 
похідних 

творів 

Можли-
вість змі-
ни умов 
ліцензії 

 

СС BY ˅ ˅ ˅ ˅ 

 

СС BY-SA ˅ ˅ ˅ × 

 

СС BY-ND ˅ ˅ × ˅ 

 

СС BY-NC ˅ × ˅ ˅ 

 

СС BY-
NC-SA 

˅ × ˅ × 

 

СС BY-
NC-ND 

˅ × × ˅ 

 
Крім цих ліцензій існує інструмент СС0, який дозволяє автору 

твору відмовитися від усіх авторських та суміжних прав, в усіх кра-
їнах світу, таких як особисті немайнові права (у тій мірі, в якій від 
них можна відмовитися), ваших прав на зображення особи, прав 
щодо захисту від нечесної конкуренції та прав на бази даних і прав, 
що обмежують вилучення, розповсюдження та повторне викорис-
тання даних. 

Список використаних джерел: 
1. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна 

власність: підручник. – Д.: Національний гірничий університет, 
2012. – 320 с. 

2. https://creativecommons.org. 
3. http://www.creativecommons.org.ua. 
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спеціалізація «Інтелектуальна власність»,  
Львівський національний університет імені Івана Франка  

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОПІЛОТНИХ  

АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 
  

«Штучний інтелект – рідкісний випадок, коли необхідно бути 
проактивними в сфері державного регулювання» 

Ілон Маск 
 
З кожним днем інтелектуальні інновації отримують унікальні 

системи, які можуть самостійно функціонувати, завдяки розвитку 
штучного інтелекту. Сьогодні вже нікого не здивуєш безпілотним 
авто або виробничим процесом під керуванням роботів. І за цим 
швидкісним розвитком технологій, на жаль, не встигає законодав-
ство України. 

З погляду юриспруденції використання штучного інтелекту і 
результати, створені ним, потребують належного законодавчого за-
кріплення і правового регулювання. Наприклад, уявимо ситуацію, 
коли автомобіль рухається у режимі автопілоту, тобто за допомо-
гою технологій із використанням систем «штучного інтелекту» та 
технологій «машинного навчання» (machine learning). З огляду на 
українське правове поле, така ситуація цілком ймовірна, адже до 
передачі роботові управління автомобілем законодавство України 
відноситися цілком лояльно. Багато машин обладнані автоматизо-
ваною коробкою передач і розумним круїз контролем, отже, обме-
жень в експлуатації роботів немає. 

Проте у випадку дорожньо-транспортної пригоди виникають 
питання: хто буде нести відповідальність за завдану шкоду здо-
ров’ю чи майну постраждалої людини; який порядок відшкодуван-
ня завданої шкоди? Станом на сьогодні чинним українським зако-
нодавством такі питання детально не врегульовані. 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

170 
 

За цивільним законодавством безпілотний автомобіль розгля-
датиметься як джерело підвищеної небезпеки. З одного боку, об-
ґрунтованим виглядає застосування до таких правовідносин норм, 
які регулюють відшкодування шкоди, заподіяної джерелами під-
вищеної небезпеки (стаття 1187 ЦК України1). 

Згідно з положеннями цієї статті, шкода, заподіяна повністю 
автономним автомобілем, повинна бути відшкодована його власни-
ком, незалежно від наявності вини власника автомобіля. 

Разом з тим, винність власника джерела підвищеної небезпеки 
має значення в тому випадку, коли шкода заподіяна внаслідок вза-
ємодії кількох джерел (стаття 1188 ЦК). В даному випадку автоно-
мність автомобіля матиме суттєве значення, адже власника повніс-
тю автономного автомобіля, яким заподіяно шкоду, об'єктивно не 
можна назвати винним.  

В такому випадку, автопілотний автомобіль, який привів до за-
подіяння шкоди, розглядатиметься як продукція з дефектом. Згідно 
із загальним правилом, установленим законодавством України2, ві-
дповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, 
несе її виробник. Іноді таку відповідальність несуть постачальники 
продукції. При цьому законодавство передбачає, що відшкодування 
такої шкоди не залежить від наявності вини виробника продукції. 

Проте така шкода може бути відшкодована лише користувачу 
або споживачу продукції, але не третім особам. Відповідно, якщо в 
результаті ДТП, викликаного самоврядним автомобілем, пошко-
дження будуть заподіяні стороннім особам - пішоходам, водіям, па-
сажирам інших транспортних засобів, то у них не виникне право на 
відшкодування шкоди від виробника. Тому виглядає так, що відпо-
відальність за шкоду, заподіяну третім особам, буде нести власник 
самоврядного автомобіля. 

Очевидно, що користувачі повністю автономного автомобіля 
повинні розраховувати на відсутність їх відповідальності за те, що 
                                                             
1 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - 
№ 40-44. – Ст. 356. 
2 Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.2005 р. № 3161-ІV // Відомості Верхо-
вної Ради України 
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автопілот не впорався зі своєю функцією, а треті особи, в свою чер-
гу, повинні розраховувати на можливість відшкодування їм шкоди, 
заподіяної повністю автономним автомобілем, на умовах не гірше, 
ніж умови для користувача1. 

Вважаємо, що для цього в законодавство слід внести такі 
зміни. 

1. Розширити поняття потерпілого від шкоди внаслідок дефекту 
продукції на третіх осіб, тобто створити виняткові умови для спо-
живачів автопілотних автомобілів. 

2. Передбачити, що дефект в продукції є умовою, яка виключає 
відповідальність власника такого автомобіля за заподіяну шкоду. 
Як альтернативу передбачити, що дефект в продукції дає власнику 
право регресу до виробника незалежно від вини останнього. 

Щодо кримінальної відповідальності у ДТП за участю автопі-
лоту розглянемо положення ст. 275 ККУ2. Стаття встановлює від-
повідальність за порушення при розробці, конструюванні, виготов-
ленні промислової продукції правил, які впливають на безпеку її 
використання, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень або 
смерті потерпілого. Зрозуміло, що особа, яка підлягає під дію цієї 
норми, буде спеціальним суб’єктом і нестиме кримінальну відпові-
дальність лише у разі вини та причинного зв’язку, хоча на практиці 
це буде дуже складно довести. 

З адміністративною відповідальністю все простіше: в разі, коли 
порушення фіксується системою автоматичної фіксації порушень 
правил дорожнього руху, відповідальність буде нести зареєстрова-
ний власник автомобіля або юридичні особи (в тому числі і компа-
нія, яка надає послуги таксі за допомогою автопілота). 

Неможливо не згадати міжнародний досвід у сфері правового 
регулювання відповідальності за шкоду спричинену автопілотом. 
До прикладу, у декількох штатах США встановлюється вимога до 
виробників таких авто отримати страховий поліс на 5 млн доларів, 
                                                             
1 Автівки майбутнього: хто відповість за завдану автопілотом шкоду: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/07/4/626687/ 
2 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
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аби відшкодовувати шкоду особам та майну. Також законодавство 
США йде шляхом визначення відповідальності за делікти в залеж-
ності від того, хто був за кермом (повністю автономна поїздка чи 
ручна, за участі водія на певних ділянках) і чия недбалість призвела 
до нещасного випадку, адже цілком ймовірно, що водій чи третя 
особа могли втрутитися у роботу автопілоту, чим і пошкодити 
його1. 

Нещодавно в Німеччині також був прийнятий закон, який ста-
вить ряд вимог до виробників та споживачів автономних автомобі-
лів. Відповідно до закону, водій повинен сидіти за кермом та у 
будь-який час бути готовим повернути контроль, якщо це буде за-
пропоновано автономним транспортним засобом. До того ж, зако-
нодавство вимагає, щоб чорний ящик фіксував шлях, що ведеться, і 
вказує, хто керує : водій чи система самоконтролю автомобіля, в усі 
моменти поїздки. Це буде мати вирішальне значення для розподілу 
вини в аваріях2. 

Цікавою є політика деяких компаній-виробників, які також ма-
ють власні погляди на питання: «Хто буде відповідальним за 
ДТП?». Tesla, наприклад, заявила, що відповідальність в першу 
чергу залишатиметься у водія. Аргумент того, чому водій, а не 
Tesla, буде відповідальним, полягає в тому, що водій погодився 
завжди стежити за дорогою, у випадку надзвичайних ситуацій, з 
якими авто може не справитися. Це частина стандартної угоди 
компанії, перш ніж вона дозволяє клієнтам використовувати функ-
цію Autopilot3. Така політика є зовсім протилежною до позицій 
Google, Volvo і Mercedes, які стверджують, що несуть відповідаль-
ність за будь-які аварії, пов'язані з керуванням машиною без водія. 
Це пояснюється тим, що водії, які погоджуються бути відповідаль-
ними та здійснювати повне спостереження за самостійною рушій-
                                                             
1 Autonomous Vehicle Law Report and Recommendations to the ULC: 
https://www.law.washington.edu/clinics/technology/reports/autonomousvehicle.pdf 
2 Germany adopts self-driving vehicles law: https://www.reuters.com/article/us-germany-autos-self-
driving/germany-adopts-self-driving-vehicles-law-idUSKBN1881HY 
3Is Tesla Responsible for the Deadly Crash On Auto-Pilot? Maybe. : 
https://www.forbes.com/sites/patricklin/2016/07/01/is-tesla-responsible-for-the-deadly-crash-on-
auto-pilot-maybe/#2e37a8331c07 
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ною системою, не обов'язково робить їх відповідальними, оскільки 
існують й інші чинники. 

Наразі для України важливим є приєднання до уніфікованих 
поглядів міжнародної спільноти щодо правового регулювання ви-
користання автопілотних автомобілів. Це дозволить Україні йти в 
ногу з часом та зробити доступним ринок для інноваційних розро-
бок у сфері транспорту та штучного інтелекту. Аби привести у від-
повідність законодавство, яке детально регулюватиме права та 
обов’язки виробників та споживачів автопілотних автомобілів, 
пропонуємо: прямо закріпити право на використання автомобілів 
без участі людини в їх управлінні та відповідне ліцензування у цій 
сфері; розробити спеціальні технічні стандарти для перевірки стану 
технологій автономного руху машини; передбачити відповідаль-
ність за порушення правил дорожнього руху на виробників таких 
авто у рамках законодавства про захист прав споживачів. 
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ  
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
У 2017 році державна система правової охорони ІВ в Україні 

відзначає 25-річний ювілей. З часу проголошено створення Держа-
вного патентного відомства України, яке у подальшому змінювало 
свою назву структуру, що є показовим само по собі, накопичено 
чималий позитивний досвід надання охорони різним об’єктам про-
мислової власності в тому числі й продуктам харчування. Як свід-
чить практика значна частина заявок та виданих охоронних доку-
ментів є варіативними у замінності компонентів окремих готових 
продуктів і не завжди можуть бути комерціалізовані. Вона скоріше 
заявляються для досягнення показників відповідними профільними 
науковими та навчальними установами, здебільше як корисні моде-
лі (технології та продукти), як промислові зразки (зовнішній вид 
блюд), як бренди та торгові марки, інколи місця походження 
товарів. 

На 25 рік існування такої системи у І кварталі 2017 року порів-
няно з аналогічним періодом попереднього року спостерігалося не-
значне зростання кількісті заявок на винаходи, знаки для товарів і 
послуг за національною процедурою та промислові зразки. За цей 
час подано чимало заявок на видачу патентів на об’єкти харчової 
хімії в тому числі на харчових продукти насамперед з ВНЗ України, 
що спеціалізуються на підготовці фахівців у цій сфері. Зокрема се-
ред заявників на видачу патентів на винаходи і корисні моделі Оде-
ська національна академія харчових технологій подала 39 заявок.  

Здебільше патентують рецепти продуктів та напоїв як винаходи 
та корисні моделі, а зовнішній їх вид – як промислові зразки , тор-
гові марки, бренди для продуктів харчування. Тут загальна пробле-
ма для всіх об’єктів промислової власності, для яких заявляється 
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правова охорона: не всі з них комерціалізуються та підлягають ко-
мерціалізації, отже в буквальному сенсі не можуть бути такими. 
Окремі з них (фірмові страви) використовуються одним чи декіль-
кома виробниками , як комерційні секрети. Є й зловживання щодо 
загальновідомих рецептів. 

Наразі можна зареєструвати або отримати патент на назву, ло-
готип, бренд, торгівельну марку для продуктів харчування, м'яса, 
ковбаси, птиці, риби, масла, молочних продуктів, для консервова-
них овочів, фруктів. Таке право має право будь-яка юридична або 
фізична особа як резиденти або нерезиденти України лиш би вони 
могли покрити витрати на кваліфікацію та отримання охоронного 
документа. 

Страви є продуктом , а їх приготування пов’язане із технологі-
ями (рецептами) приготування, способами їх поширенням, опри-
людненням. Тож ці продукти і способи їх приготування, зберігання 
є охороноспроможними: як нові, здатні приносити прибуток чи, 
принаймні, охоронятися як секрети виробництва (комерційна інфо-
рмація). Тож надання правової охорони їм як об’єктам права інте-
лектуальної власності водночас є забезпеченням їх якості і безпеки 
при споживанні. 

Інша справа як майнові права на них комерціалізуються. Наразі 
чи всі вони є вони об’єктами права промислової власності однозна-
чної відповіді немає. Проте створення нових харчів, поширенням 
досвіду їх приготовлення, переробки, зберігання і культури спожи-
вання набуло правової охорони як об’єктів промислової власності. 
Це проведено в Національній стратегії розвитку сфери інтелектуа-
льної власності в Україні на період до 2020 р. Де серед основних 
завдань зазначено також охорону прав інтелектуальної власності на 
продукти харчування. До того, досить частими є випадки «інтелек-
туального рейдерства» щодо відомих продуктів харчування на які 
оформляють охоронні документи: ( хліб «Бородінський», «Дарни-
цький», батон нарізний, сушки, сухарики), м’ясні (ковбаса варена, 
сосиски, копченості, окремі номенклатури відомих м’ясокомбінатів 
тощо). 
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Окремі фахівці визнали, що серед об’єктів окремих інститутів 
права інтелектуальної власності можливі продукти харчування зок-
рема зовнішній їх вид. Так виходять з того, що кінцевий етап кулі-
нарної обробки продуктів харчування є оформлення готових страв 
як розділ технічної естетики, що має велике значення в торгівлі та 
закладах харчування готельно-ресторанного господарства . Безза-
перечно, що ведення ресторанного бізнесу пов’язане із зовнішнім 
виглядом фірмових страв і їх авторські рецепти та техніка оформ-
лення можуть бути об’єктами права промислової власності проте 
на наш погляд на рівні комерційної таємниці: всяке патентування 
відбивається їх ціні та конкурентоспроможності.  

Йдеться також про ідентифікацію продуктів харчування в ме-
жах реалізації товарів споживання, визначенні їх однорідності та 
відмежування віт таких же товарів інших виробників. В Україні 
поширено укладення договору комерційної концесії щодо вироб-
ництва та реалізації продуктів харчування. Потенційні франчайзі 
змушені укладати договір, чим забезпечують власному бізнесу на-
дійну перевагу і гарантію стабільного зростання.  

Досить проблем і з комерційною таємницею на продукти хар-
чування, яка визначається як ноу-хау в інших країнах. У Правилах 
Комісії Європейського Співтовариства № 556/893 від 30 листопада 
1988 р. ноу-хау визначено як сукупність технічної інформації, яка є 
секретною (не є загальновідомою та легкодоступною), суттєвою (не 
є тривіальною), корисною (сприяє підвищенню конкурентоспро-
можності) і такою, що ідентифікується в будь-якій формі (записана 
чи зафіксована так, що забезпечує можливість перевірки її на від-
повідність зазначеним критеріям). У Резолюції Міжнародної асоці-
ації з охорони промислової власності 4 ноу-хау трактується як 
знання та досвід технічного, комерційного, адміністративного, фі-
нансового та іншого походження, які можна використати на прак-
тиці під час експлуатації у виробництві. З підписанням економічної 
угоди з ЄС Україні слід у цій частині приєднатися до загально ви-
знаної термінології. 
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Умовами охороноздатності ноу-хау визнано: затребуваність, 
комерційна цінність у виробництві та збуті, перед- та після прода-
жному обслуговуванні й експлуатації товарів і послуг; недоступ-
ність іншим суб’єктам без згоди власника; можливість їх передачі 
та використання іншими суб’єктами у конфіденційному режимі. 
Остання є важливою ознакою ноу-хау щодо продуктів харчування, 
оскільки знання та досвід їх виробників є вирішальними при виро-
бництві та реалізації. Тут йдеться про технологічні, виробничі 
знання, досвід і навички щодо їх створення та просування на ринку.  

Таким чином, продукти харчування мають ряд особливостей. 
 

Крижна В.М. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного  

права, Національний юридичний університет імені  
Ярослава Мудрого, доцент 

 
ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА НА  
ДОБРЕ ВІДОМУ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ 

 
Більшість країн світу не надає можливості фізичним особам на-

бувати права на торговельні марки, пояснюючи це індивідуалізую-
чою функцією знаку. Дійсно, фізичній особі без статусу суб’єкта 
підприємницької діяльності, яка не виготовляє товар і не надає по-
слуги, немає потреби щось індивідуалізувати. Тому ці країни ви-
знають суб’єктами права на торговельні марки лише юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців.  

Однак Україна не притримується такого підходу і дозволяє фі-
зичним особам реєструвати торговельні марки на своє ім’я. Ця 
практика на сьогодні є настільки усталеною, що значна кількість 
право володільців торговельних марок є фізичними особами. 

Якщо до проблематики суб’єктів права на торговельні марки у 
тій чи іншій мірі неодноразово зверталися науковці, то проблема-
тика суб’єктів права на добре відомі торговельні марки залишаєть-
ся недослідженою.  
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Тому метою даного дослідження є аналіз можливості фізичних 
осіб бути суб’єктами права на добре відомі торговельні марки. Для 
цілісності картини доцільно розпочати з передумов та переваг ви-
знання фізичних осіб суб’єктами прав на торговельні марки взагалі, 
а потім розглянути це питання щодо добре відомих торговельних 
марок.  

За часів СРСР зазначена тема не була актуальною, оскільки у 
зв’язку з державною монополією у межах країни суб’єктами права 
на знак були юридичні особи та фізичні особи-іноземці. 

Лише завдяки процесам перебудови у зв’язку з наданням фізи-
чним особам права займатися індивідуальною трудовою діяльністю 
виникла потреба розширити коло суб’єктів на знак. У 1987 р. у 
чинне на той час Положення „Про товарні знаки” від 8.01.1974 р. 
було внесено зміни, завдяки яким громадяни, які займалися індиві-
дуальною трудовою діяльністю, отримали можливість використо-
вувати знаки. 

Цю позицію стосовно кола суб’єктів на знак підтримала і Укра-
їна після проголошення незалежності. Відповідно до п. 12 Тимча-
сового положення про правову охорону об’єктів промислової влас-
ності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого 
Указом Президента України № 479/92 від 18.09.1992 р., власником 
свідоцтва на товарний знак може бути фізична або юридична особа, 
яка займається підприємницькою діяльністю, а власником свідоцт-
ва на колективний знак може бути об'єднання підприємців, які за-
ймаються випуском товарів, наданням послуг (робіт), що мають 
спільні характерні ознаки. 

У подальшому законодавець України ще більш розширив коло 
суб’єктів на знак, надавши таке право фізичним особам без статусу 
підприємця. Так, Закон України „Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг” від 15.12.1993 р. в ч. 5 ст. 5 передбачає, що право 
на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх 
правонаступники. Такий підхід до вирішення цього питання збері-
гається і в ЦК України, відповідно до ч. 1 ст. 493 якого суб’єктами 
права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та 
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юридичні особи.  
Однак не всі згідні з таким законодавчим вирішенням питання. 

У науці гостро дискутується проблема доцільності наділення фізи-
чних осіб без статусу суб’єкта підприємницької діяльності майно-
вими правами на знак. В основному це обґрунтовується досвідом 
зарубіжних країн, які з метою попередження випадків недобросові-
сного зловживання правом не допускають реєстрацію знаків особа-
ми, в яких відсутня практична потреба в засобі індивідуалізації, 
оскільки вони не виробляють товари і не надають послуги. 

Так, згідно зі ст. 1478 ЦК Російської Федерації володільцем ви-
ключного права на товарний знак може бути юридична особа або 
індивідуальний підприємець.  

Деякі науковці вважають необхідним обмежити коло суб’єктів 
на торговельну марку, оскільки не бачать перспективи щодо реалі-
зації зазначених прав фізичними особами без статусу підприємця. 
А відповідно це суперечить індивідуалізуючій функції торговель-
них марок і дає змогу зловживати правами.  

Так, на думку О.М. Мельник, суб’єктом права на подання заяв-
ки не може бути будь-яка особа, що бажає одержати свідоцтво, 
оскільки це суперечить самому призначенню товарного знаку – ві-
дрізняти товари і послуги одного виробника від однорідних товарів 
і послуг, а тому правом на одержання свідоцтва може бути наділена 
лише особа, яка виробляє товари або надає послуги [2].  

Такої ж позиції дотримується і О. Кашинцева, яка вважає, що 
громадянин як суб’єкт права на знак повинен мати статус підприє-
мця. Однак обґрунтовує вона це тим, що укладення ліцензійного 
договору має на меті систематичне одержання прибутку, що є підп-
риємницькою діяльністю, а тому ліцензіар у будь-якому випадку 
повинен мати статус підприємця [1]. 

Хотілося б висловити заперечення проти наведених аргументів. 
По-перше, оскільки пропонується обмежити коло суб’єктів з метою 
недопущення реєстрації знака особами, які не беруть участі у про-
цесі виробництва товарів чи наданні послуг, то доцільно звернути 
увагу, що сам по собі факт того, що фізична особа зареєструється 
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як суб’єкт підприємницької діяльності зовсім не є гарантією, що 
вона у подальшому буде використовувати зареєстрований на своє 
ім’я знак. По-друге, слід виходити з практичної реальності сього-
дення і враховувати той факт, що в Україні, як правило, реєстрація 
знака і видача свідоцтва займає близько двох років, а тому фізичній 
особі доведеться мати статус підприємця, не знаючи насправді, чи 
отримає вона майнові права на торговельну марку. По-третє, га-
рантією використання знака є можливість дострокового припинен-
ня дії свідоцтва на знак, якщо він не використовується або недоста-
тньо використовується в Україні протягом трьох років від дати пу-
блікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли вико-
ристання знака було припинено (п. 4 ст. 18 Закону України „Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р.). По-
четверте, фізична особа, подаючи заявку на торговельну марку, 
може і не планувати використовувати її самостійно, а переслідує в 
подальшому мету передати майнові права на знак іншій особі чи 
видати ліцензію на його використання.  

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна дійти ви-
сновку про недоцільність законодавчого звуження кола суб’єктів на 
торговельну марку в законодавстві України. Обумовлено це тим, 
що, з однієї сторони, на практиці таке обмеження лише ускладнить 
процедуру набуття прав без досягнення бажаного результату, а з 
другої – існують інші правові механізми не допустити зловживання 
наданим майновим правом інтелектуальної власності на зазначений 
правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, то-
варів та послуг.  

Якщо можна обґрунтувати доцільність надавати можливість фі-
зичній особі реєструвати торговельні марки на своє ім’я, то не все 
так гладко з ситуацією визнання позначення добре відомою торго-
вельною маркою на ім’я фізичної особи. Чинне законодавство 
України не містить спеціальної норми щодо суб’єктів права на доб-
ре відомі торговельні марки.  

Наприклад, Порядок визнання знака добре відомим в Україні 
Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності 
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України, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки 
15.04.2005 № 228 (далі – Порядок визнання знака добре відомим) 
вживає термін «особа» без будь-якої конкретизації. Так, у п. 1.2 за-
значено, що «заявник - особа, яка подала заяву про визнання знака 
добре відомим в Україні», а в п. 2.2 уточнюється, що «заява пода-
ється особою, яка вважає свій знак добре відомим в Україні, або її 
представником». 

Що це може бути і фізична особа можна зробити висновок з 
п. 3.1 Порядку визнання знака добре відомим: «У заяві повинно бу-
ти зазначено: повне найменування, місцезнаходження юридичної 
особи - заявника (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фі-
зичної особи - заявника)». Ця норма показує, що заявником може 
бути фізична особа, однак не зрозуміло, чи обов’язково вона по-
винна мати статус суб’єкта підприємницької діяльності. 

Видається, що проясняє цю ситуацію п. 3.2.3, який зазначає, що 
відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися 
результатами опитування з питання доброї відомості знака в Украї-
ні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в 
галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. 
Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і 
фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання: 1) чи ві-
домий їм знак; 2) для яких товарів і/або послуг застосовується знак; 
3) яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником 
товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак 
застосовується (виділено мною – В. Крижна); 4) з якого часу їм 
відомий знак; 5) що для них є джерелом інформації про знак. 

Особливу увагу хотілося б звернути на третє питання: «яка са-
ме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, 
маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосо-
вується». 

Видається дивним, коли б товар чи послуга у свідомості спо-
живачів асоціювався з фізичною особою, яка насправді не займа-
ється виготовленням товарів чи надання послуг. Однак практиці 
України відомий інший підхід до цього питання. Так, фізична особа 
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Черняк Євген Олександрович визнаний суб’єктом права на добре 
відомі торговельні марки «Хортиця» та «Медовуха». 

Так, рішенням Апеляційної палати від 14.11.2007 року, затвер-
дженим наказом Держдепартаменту від 18.02.2008 № 19, позначен-
ня «Хортиця» визнано добре відомою торговельною маркою з 
01.01.2006 року (дата публікації та номер бюлетеня 11.03.2008, 
5/2008) щодо товарів класу 33 Міжнародної класифікації товарів та 
послуг "горілка, гіркі настоянки". Зазначене рішення Апеляційної 
палати не є загальнодоступним. Оскільки даний орган зобов’язаний 
був керуватися Порядком визнання знака добре відомим, то було б 
цікаво дізнатися, яка кількість опитаних споживачів вважає, що го-
рілку «Хортиця» виробляє фізична особа Черняк Є.О. 

Не менше питань виникає і щодо можливості в судовому по-
рядку визнати позначення добре відомою торговельною маркою на 
ім’я фізичної особи. Так, рішенням Дарницького районного суду м. 
Києва від 26.11.2007 №20-326/07, що набрало законної сили 
07.12.2007 року позначення «Медовуха» визнано добре відомою 
торговельною маркою з 01.01.2007 року щодо товарів класу 33 Мі-
жнародної класифікації товарів та послуг «Горілки; настоянки гір-
ки». Залишимо поза увагою, що таке «настоянки гірки», оскільки 
це не предмет цього дослідження (хоча це важливо для визначення 
обсягу правової охорони). На жаль, текст зазначеного рішення та-
кож не доступний для ознайомлення, оскільки відсутній в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень. Більше того, інформація про 
визнання цього позначення добре відомою торговельною маркою 
з’явилася лише через дев’ять років (дата публікації та номер бюле-
теня 25.01.2017, 02/2017 року).  

У обох наведених випадках у зв’язку з недоступністю текстів 
рішень проаналізувати підстави визнання позначень добре відоми-
ми торговельними марками на ім’я фізичної особи не видається 
можливим. Виходячи з функцій торговельних марок та правової 
природи добре відомих торговельних марок, цілком логічно, що 
права на них можуть належати суб’єктам підприємницької діяльно-
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сті. Відповідно фізична особа може бути суб’єктом права на добре 
відому торговельну марку при наявності у неї статусу підприємця.  

Звичайно, в межах цього дослідження не можливо вирішити усі 
актуальні питання щодо піднятої проблематики, а тому воно може 
слугувати підґрунтям для подальшого наукового аналізу у цій 
сфері. 

Список використаних джерел: 
1. Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-
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і природокористування України 
 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

В ХХІ столітті інформація розглядається не лише як певна су-
купність відомостей або даних, а як необхідний ресурс процесу 
управління будь-якою сферою.  

Доцільно зауважити, що діяльність органів Державної фіскаль-
ної служби України тісно пов’язана з процесами збору інформації, 
її перевірки та використання, а також надання зацікавленим особам. 
Відповідно, своєчасна наявність необхідної інформації є однією з 
основних умов прийняття ефективних управлінських рішень в сфе-
рі оподаткування.  

Для виконання своїх функцій органи ДФС використовують різ-
ні види інформації, зокрема, правову, статистичну та ін. Проте, 
перш за все провідну роль в діяльності органів ДФС відіграє саме 
податкова інформація. 
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Окремі нормативно-правові аспекти податкової інформації до-
сліджувались такими науковцями як І. Бабін, С. Дуканов, І. Куче-
ров, М. Костенко, К. Проскура, О. Тімарцев, О. Шевчук, К. Юсупов 
та іншими. 

Варто зазначити, що законодавче закріплення поняття податко-
вої інформації відбулось лише з прийняттям ПКУ [1]. Однак, навіть 
Податковий кодекс України не містить чіткого її визначення, а міс-
тить відсильну норму та зазначає, що податкова інформація вико-
ристовується в значенні, визначеному Законом України «Про інфо-
рмацію» [2]. 

Так, відповідно до Закону України «Про інформацію», подат-
кова інформація – це сукупність відомостей і даних, що створені 
або отримані суб’єктами інформаційних відносин в процесі поточ-
ної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюю-
чі органи завдань і функцій в порядку, встановленому Податковим 
кодексом України [2]. 

Вважаємо дане визначення податкової інформації неконкрети-
зованим, зважаючи на наступне. В ПКУ визначено, що контролюю-
чими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову, митну політику та його територіальні органи. 
Разом з тим, за даними Національного реєстру контролюючих ор-
ганів в Україні їх налічується близько семидесяти. Зважаючи на це, 
визначення податкової інформації є надто узагальненим в частині 
вказівки на контролюючі органи і, як зазначає Мандзюк О. А.: 
«лише прив’язка про «порядок, встановлений Податковим кодек-
сом України» дає підстави ідентифікувати інформацію як податко-
ву [3, c. 95]. 

Погоджуємось з визначенням поняття «податкова інформація», 
запропонованим даним дослідником: податкова інформація – це су-
спільно значимі відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, ство-
рені чи одержані податковими органами у межах повноважень, пе-
редбачених законодавством з метою забезпечення ефективного фу-
нкціонування системи оподаткування [4]. 
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Першочергово, в процесі діяльності органи ДФС використову-
ють інформацію, що наявна в базах даних ДФС. За результатами її 
аналізу органом ДФС можливе виявлення фактів, що свідчатимуть 
про порушення платником податків законодавства, контроль за до-
триманням якого покладено на контролюючі органи. Для отриман-
ня більш повної інформації з приводу певних аспектів діяльності 
платника податків орган ДФС має право надіслати запит щодо такої 
інформації безпосередньо йому або ж органу, який володіє необ-
хідними даними. Вважаємо, що в цьому випадку реалізація права 
на доступ до податкової інформації здійснюється «активним» спо-
собом, що реалізується шляхом отримання органами ДФС інфор-
мації від платників податків чи інших органів у відповідь на запит. 

В цьому контексті варто зазначити, що органам ДФС забороне-
но вимагати у платників податків повторного надання інформації 
або тієї, що вже міститься в інформаційних базах даних, що ведуть-
ся органами ДФС. 

Інший спосіб отримання інформації органами ДФС – «пасив-
ний», що реалізується в результаті виконання відповідного 
обов’язку розпорядника інформації. Прикладом може бути подання 
платниками податків звітності до контролюючих органів або пові-
домлення банками контролюючих органів про відкриття рахунків 
платниками податків. 

Зібрана органами ДФС податкова інформація та результати її 
опрацювання використовуються ними для аналізу господарської 
діяльності платників податків, з метою встановлення порушень по-
даткового та іншого законодавства, а також для визначення ступе-
нів ризику платників податків для їх відбору до плану-графіка про-
ведення перевірок. 

Крім того, вважаємо за необхідне вказати, що важливо розгля-
дати податкову інформацію не лише як таку, яка сприяє виконанню 
органами ДФС їх завдань та функцій. Важливим також є питання 
доступу платників податків як суб’єктів інформаційних правовід-
носин до податкової інформації. При цьому органи ДФС виступа-
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ють розпорядниками інформації, а платники податків – її запитува-
чами.  

При цьому, значна частина податкової інформації існує у ви-
гляді відкритих реєстрів, що надають можливість платникам подат-
ків самостійно отримати певну інформацію в режимі реального ча-
су без надання письмового запиту до органу ДФС.  

Зокрема, перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню 
у формі відкритих даних ДФС затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про набори да-
них, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» [5].  

Так, на офіційному веб-сайті ДФС України функціонує Реєстр 
платників ПДВ, за допомогою якого існує можливість встановлен-
ня за такими вихідними даними, як індивідуальний податковий но-
мер та найменування отримати інформацію про реєстрацію підпри-
ємства платником ПДВ. Також на веб-сайті ДФС України функціо-
нує сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який дає 
можливість отримати інформацію про перебування платника на об-
ліку в податкових органах та наявність податкового боргу, що 
сприяє обачності при виборі контрагента для ведення діяльності. 

Зважаючи на специфіку сфери оподаткування, податкова інфо-
рмація водночас може виступати певною загрозою інформаційній 
безпеці платників податків або держави в цілому. Розголошення 
конфіденційної інформації або тієї, що належить до службової або 
таємної, може завдати шкоди або загрожувати безпеці суб’єктів, 
яких вона стосується. Тому питання встановлення правового режи-
му податкової інформації, чіткого розмежування її видів є необхід-
ною умовою забезпечення інформаційної безпеки України в сфері 
оподаткування. 

Так, основну роль у забезпеченні інформаційної безпеки орга-
нів ДФС відіграє Департамент охорони державної таємниці, техні-
чного та криптографічного захисту інформації. Основним його за-
вданням є організація та реалізація заходів щодо забезпечення охо-
рони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту 
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інформації в апараті ДФС та його територіальних органах, а також 
здійснення контролю за її збереженням. 

Таким чином, з проведеного нами дослідження можна зробити 
висновок, що податкова інформація є важливим ресурсом в діяль-
ності органів ДФС, що сприяє якісному виконанню їх завдань та 
функцій. Разом з тим, наявність вільного доступу платників подат-
ків до відкритої податкової інформації вказує на прозорість діяль-
ності органів ДФС.  
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ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІНФОРМАЦІЙНУ  
ПРИВАТНІСТЬ 

 
Правове регулювання будь-яких відносин не може бути відсто-

роненим від тих реалій, які існують у суспільстві, що обумовлює 
необхідність постійної правотворчої діяльності. Динаміка суспіль-
них відносин, інформатизація суспільства, поява нових суспільних 
відносин, має як позитивні так і негативні аспекти.  

Інформаційні технології, їх використання у професійній діяль-
ності, окремих структур, чи за замовленням, є тим інструментом, 
який дозволяє, свідомо, з наперед визначеною метою втручатись в 
приватне життя особи. Так, Е. Сноуден у відео зверненні, яке було 
оприлюднено на британському каналі Channel 4, заявив, що, на йо-
го думку, через масове стеження з боку спецслужб людство втрачає 
право на приватність. «Дитина, яка народжується у наш час, вирос-
те без будь-якого уявлення про те, що таке приватність. Такі люди 
ніколи не знатимуть, що це, вони не матимуть навіть шансу на не-
зафіксовану думку».  

У 2013 році Едвард Сноуден передав засобам інформації доку-
менти про ймовірні операції Агентства національної безпеки США. 
Згідно з матеріалами, американські спецслужби моніторили листу-
вання і телефонні дзвінки іноземних лідерів [1].  

Тому, на наш погляд, дослідження прав особи на інформаційну 
приватність є актуальним та потребує розгляду. Так, визначаючи 
спектр інформаційних прав особи, законодавець обмежується лише 
їх декларуванням. Однак, механізм охорони і захисту таких прав, в 
умовах сьогодення потребує уваги з боку правознавців. Таким чи-
ном, в межах даної доповіді, ми намагатимемось з’ясувати, зокрема 
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що таке право на приватність, що таке інформаційна приватність, 
яке співвідношення понять «таємниця», «конфіденційна інформа-
ція» в контексті обраної теми.  

Так, гарантування особі прав на інформацію визначено ст.. 34 
Конституції України, а ст. 32 визначає право на не втручання в його 
особисте і сімейне життя. Так, і Закон України «Про інформацію» 
[2] (далі - Закон) у ст. 10 визначає поділ інформації за змістом на 
окремі види, серед яких законодавець визначає окремий вид, як ін-
формацію про фізичну особу. За змістом ст.. 11 вказаного Закону 
відбувається ототожнення понять таких як інформація про фізичну 
особу та персональні дані1.  

Втім, і деякі науковці притримуються точки зору, що зміст ін-
формаційного прайвесі2 означає неприпустимість будь – якої інфо-
рмаційної діяльності (збирання, зберігання, поширення, викорис-
тання) щодо персональних даних без згоди особи, якої вони стосу-
ються [3, c. 97].  

На наш погляд, право на прайвесі як право на невтручання в 
особисте життя, а відтак і інформаційне прайвесі, є більш широким 
поняттям, і його не можна штучно звужувати і підводити лише під 
зміст конкретного Закону. Оскільки, втручання в життя особи, та 
здійснення будь – якої не законної інформаційної діяльності щодо 
неї як в публічній так і в приватній сферах можна визначити як по-
рушення її прав, а відтак, - зміст інформаційного прайвесі склада-
ють не тільки правові відносини у публічній сфері.  

З одного боку, приватна інформація є досить об’ємним за зміс-
том поняттям, до якого входить інформація про особу а також її сі-
мейне життя. Цікавою є думка Е. О. Цадикової, яка використовує 
словосполучення «інформаційне усамітнення», зміст якого полягає 
в неможливості держави втручатись у внутрішній світ людини, за-

                                                             
1 Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ч. 1 ст. 10 Зако-
ну України «Про інформацію»). 
2 Прайвесі - (англ. privacy - таємниця, приватне життя) – особлива правова категорія в англо-
американській правовій системі, яка означає таємницю та недоторканість приватного життя, 
інтимну сферу людини.  
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хисті права людини контролювати інформацію про самого себе, за-
хисті зони приватного усамітнення особи [3, c. 92]. 

Звідси, на наш погляд постає питання про співвідношення та-
ких понять як «приватність», «таємниці», «конфіденційна інформа-
ція». 

Як відзначає А. В. Пазюк, у західній правовій доктрині для по-
значення правового інституту, яким охоплюється захист недотор-
канності приватного життя, використовується термін “прайвесі” 
(англ. privacy).  

Найбільш вдалим його перекладом українською мовою є слово 
“приватність”, яке походить від слова “приватний”, що характери-
зує належність до “приватної сфери” життя людини. Термін “при-
ватність” за останні роки здобув визнання і закріпився в лексиконі 
українських правників, завдячуючи лаконічності відображення 
сутності цього правового феномену [4].  

Право на приватність одержало правову регламентацію у ряді 
міжнародних нормативно-правових актів, зокрема у Загальній де-
кларації прав людини (ст.. 12), Європейській конвенції про захист 
прав людини та основних свобод (ст.. 18). Так, і на національному 
рівні право на приватність віднесено Цивільним Кодексом України 
(далі – ЦК України) до особистих немайнових прав. Як відомо, такі 
немайнові права поділяються на права, що забезпечують природнє 
існування фізичної особи та які забезпечують соціальне буття фізи-
чної особи.  

До приватних прав, які забезпечують природнє існування фізи-
чної особи, відноситься: право на інформацію про стан свого здо-
ров’я (ст. 285); права фізичної особи, яка перебуває на стаціонар-
ному лікуванні у закладі охорони здоров'я (ст. 287), право на сво-
боду (ст. 288), право на особисту недоторканість (ст. 289), право на 
донорство (ст. 290), право на сім’ю (ст. 291), право на опіку або 
піклування (ст. 292), право на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля (ст. 293). Права, які забезпечують соціальне буття фізичної 
особи регламентовані ст. 298-315 ЦК України. Втім, у ст. 286, 301, 
306 ЦК України законодавець зазначає про «таємниці» стану здо-
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ров’я, особистого життя, кореспонденції, тобто інформацію, яка не 
підлягає розголошенню, є приватною для цієї особи, і яку вона має 
право тримати в таємниці від інших осіб. Однак, в деяких випадках, 
така приватність є умовною, зокрема що стосується таємниці про 
стан здоров’я, адже така інформація є відомою лікарю та іншим 
особам, які мають доступ до такої інформації в силу службових 
обов’язків. Так, і існує думка, що право на особисте життя передба-
чає сукупність гарантованих ним таємниць. Така точка зору знайш-
ла підтримку, і на думку Г. О. Мітцукової, таємниці можуть бути 
особисті і професійні [3, c. 92].  

Таким чином, якщо говорити про таємність інформації, то слід 
зазначити, що за порядком доступу інформація поділяється на відк-
риту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформа-
цією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова 
інформація (ч. 1 ст. 21 Закону).  

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також ін-
формація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною осо-
бою, крім суб'єктів владних повноважень. Таке визначення міс-
титься в ч. 2 ст. 21 Закону, хоча в ч. 2 ст. 11 цього ж нормативного 
акту деталізується, що зокрема до конфіденційної інформації про 
фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний 
стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і мі-
сце народження. Якщо проаналізувати ст.. 7 – 8 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» [5] то можна прийти до ви-
сновку, що єдина відмінність між таємною та конфіденційною ін-
формацією полягає в тому, що конфіденційна інформація може бу-
ти поширена за бажанням особи, якій належить така інформація, а 
неправомірне її поширення не спричиняє шкоди особі. Натомість, 
таємна інформація, є такою лише якщо визнана таємною відповідно 
до закону. Її розголошення може завдати шкоди особі, державі, су-
спільству.  

Таким чином, можна прийти до висновку, що інформаційна 
приватність пов’язана з особистими немайновими правами фізичної 
особи, що забезпечують природнє існування так і соціальне її 
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буття. Складовим елементом інформаційної приватності фізичної 
особи є таємна інформація, однак виходячи з юридичної природи 
окремих немайнових прав фізичної особи, таємність притаманна 
лише деяким з них. Звісно, інформаційна приватність стосується не 
лише фізичних осіб. Це питання потребує комплексного вивчення, 
також з точки зору договірних відносин у сфері інтелектуальної 
власності, зокрема коли предмет договору становить конфіденційна 
інформація. Отже, це підтверджує необхідність подальших науко-
вих розвідок з окресленої проблематики. 
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ОХОРОНА ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ  
У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
Інтернет – інформаційний простір, де щоденно вчиняються мі-

льйони різного роду правочинів, у тому числі комерційних опера-
цій. Кількість таких операцій та об’єм товарів, робіт та послуг, які 
реалізовуються за ними через мережу Інтернет з кожним роком 
зростають.  

Свою роль у цьому процесі відіграють комерційні позначення, 
які є особливими правовими засобами індивідуалізації суб’єктів го-
сподарювання, товарів (робіт, послуг). Їх широко використовують 
не лише за їх основним функціональним призначенням, але й для 
рекламування товарів, робіт, послуг та діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. 

Учасники правовідносин представляють себе в Інтернет-
середовищі шляхом створення власного веб-сайту, на якому розмі-
щують різного роду інформацію – найменування, логотип, симво-
ліка юридичних осіб, реквізити, адресу, контактні телефони, інфо-
рмацію про себе та свою діяльність, асортимент продукції, яку ви-
робляють та реалізують тощо.  

Особливої уваги заслуговують питання використання в мережі 
Інтернет комерційних позначень, які є об’єктами права інтелектуа-
льної власності (комерційні найменування, торговельні марки) і 
мають визначений законодавством правовий режим.  

Комерційне найменування – засіб, який поряд із найменуван-
ням дозволяє вирізняти одну особу з-поміж інших та ідентифікува-
ти суб’єкта господарської діяльності як учасника правовідносин. 
Поряд з цим комерційне найменування дозволяє асоціювати певні 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

194 
 

товари, роботи та послуги з виробником, який є власником певного 
комерційного найменуванням.  

Як зазначає Кривошеїна І. В., комерційне найменування не вка-
зує на конкретні товари чи послуги, однак наголошує саме на юри-
дичній особі, яка виробляє той чи інший вид товару чи надає 
послуги.1 

Напрацьована позитивна репутація під комерційним наймену-
ванням надає суб’єкту господарювання переваги на ринку. На-
йменування фірми з позитивною діловою репутацією дозволяє ро-
зширювати коло споживачів, активніше залучати до співпраці но-
вих контрагентів і в кінцевому результаті розвивати бізнес та отри-
мувати більші прибутки.  

Для здійснення бажаного впливу на споживачів та контрагентів 
та досягнення позитивного результату комерційне найменування 
повинно бути оригінальним, виразно виділяється серед інших на-
йменувань, тобто бути індивідуальним. 

У переважній більшості комерційні найменування є словесни-
ми позначеннями, проте жодних вимог щодо форми та змісту коме-
рційних найменувань законодавство не передбачає. З огляду на це 
багато науковців підтримують точку зору, що комерційні наймену-
вання можуть бути не лише словесними, але й містити певні сим-
воли та знаки, або бути комбінованими, тобто складатися із слів та 
символів.  

Якщо договором про делегування доменного імені та у Прави-
лах відповідного домену відсутні відповідні застереження, то в яко-
сті комерційного найменування особа може використати і власне 
доменне ім’я.  

За загальним правилом для отримання правової охорони коме-
рційне найменування повинно забезпечити можливість за його до-
помогою вирізняти одну особу – суб’єкта господарської діяльності 
з-поміж інших та не вводити в оману споживачів та інших учасни-
ків правовідносин щодо діяльності суб’єкта, якому належать права 
                                                             
1 Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавст-
вом України. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2007.С.4 
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на комерційне найменування. Тому комерційне найменування не 
повинно збігатися із знаками для товарів і послуг та зазначеннями 
походження товарів, що належать іншим суб’єктам. В якості коме-
рційного найменування не можуть бути використані і чуже домен-
не ім’я, ні розрізняльна частина чужого доменного імені. 

В якості комерційного найменування можуть бути використані 
оригінальні назви або уривки творів, фантазійні слова тощо. Проте 
згідно чинного законодавства ( ст. 8 Закону України «Про авторсь-
ке право і суміжні права») комерційні найменування не підлягають 
судовому захисту як твір.  

Відповідно до ст. 8 Паризької Конвенції комерційне (фірмове) 
найменування охороняється без обов’язкового подання заявки чи 
реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного 
знака.  

Аналогічне правило встановлено ст. 489 ЦК України, згідно з 
якою права інтелектуальної власності на комерційне найменування 
є чинними з моменту першого використання цього найменування 
та охороняються без обов’язкового подання заявки на нього чи йо-
го реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) 
найменування частиною торговельної марки.  

Як зазначається у ч. 1 ст. 489 ЦК України право інтелектуа-
льної власності на комерційне найменування є чинним з момен-
ту першого використання цього найменування. З моменту пер-
шого використання надається правова охорона і скороченому коме-
рційному найменуванню суб’єкта господарювання.  

Першим використанням комерційного найменування можливо 
вважати вчинення будь-яких дій, спрямованих на розкриття комер-
ційного найменування перед третіми особами (використання в рек-
ламі, на виставках, ярмарках, у діловій документації тощо), а також 
зазначення комерційного найменування на продукції (на етикетках, 
упаковках тощо). 

Момент першого використання комерційного (фірмового) на-
йменування може встановлюватися за даними державної реєстрації 
юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта господарювання, 
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фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні 
умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об’єкти 
промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні 
патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо. 

Цікавою у цьому контексті є судова справа за позовом компанія 
«Гугл Інк.» (Google Inc.), яка з 1998 року при наданні послуг вико-
ристовує позначення «Google»1. Це позначення добре відоме кори-
стувачам всесвітньої мережі Інтернет. Перше використання зазна-
ченого позначення для ідентифікації послуг позивача серед україн-
ських споживачів було здійснено у 2001 році, коли була введена в 
дію україномовна версія пошукового сервісу позивача. 

Компанія «Гугл Інк.» (Google Inc.) – юридична особа, основним 
видом діяльності якої є надання користувачам всесвітньої мережі 
Інтернет з багатьох країн світу, в тому числі і з України, послуг з 
пошуку та розміщення інформації. 

З 2004 року позначення Google стало добре відомим в Україні, 
що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державного де-
партаменту інтелектуальної власності МОН України від 28 серпня 
2007 року, згідно з яким словесний знак «GOOGLE», який є тотож-
ним позначенню «Google», що також використовується позивачем, 
було визнано добре відомим в Україні відносно компанії «Гугл 
Інк.» (США) станом на 1 січня 2004 року щодо частини послуг 35 
класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: шукання 
інформації для інших через Інтернет, розповсюдження реклами на 
користь інших через Інтернет. 

Компанія «Гугл Інк.» (Google Inc.) звернулася до суду з позо-
вом до ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» та ТзОВ «Хостмайстер» про припинен-
ня порушення прав інтелектуальної власності на комерційне на-
йменування і просила суд зобов’язати ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» припи-
нити використання комерційного найменування «Google» у домен-
ному імені www.google.ua та зобов’язати ТОВ «Хостмайстер» при-

                                                             
1 Рішення Господарського суду м. Києва від 03.02.2009 у справі № 12/25. URL-адреса. Елект-
ронний ресурс. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/3218041 
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пинити (відмінити) делегування доменного імені www.google.ua на 
ім’я ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ». 

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що позначення 
«Google», що використовується компанією Гугл Інк. (Google Inc.) в 
Україні для позначення власних послуг, дає можливість вирізнити 
її з поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справж-
ньої діяльності позивача. Позначення «Google» є комерційним на-
йменуванням позивача, права інтелектуальної власності на яке ви-
никло у нього з моменту першого використання в Україні. Проте 
після виникнення у позивача прав на комерційне найменування 
«Google» ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» незаконно розпочало використовува-
ти позначення «Google» у доменному імені «google.ua» реєстран-
том (держателем) якого є ТзОВ «Хостмайстер». 

Суду були надані матеріали про те, що позивач використовує в 
мережі Інтернет власне доменне ім’я «google.com» та 112 інших 
доменних імен з використанням власного комерційного наймену-
вання «Google». Проаналізувавши наявні у справі докази, суд вста-
новив, що доменне ім’я google.ua є тотожним у своїй розрізняльній 
частині «google» із комерційним найменуванням позивача (Google 
Inc.), яке використовується ним при наданні послуг в Україні та 
мережі Інтернет. Суд прийшов до висновку, що використання від-
повідачем (ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ») комерційного найменування пози-
вача у доменному імені «google.ua» є неправомірним та вводить 
споживачів в оману щодо послуг, які надаються з використанням 
зазначеного комерційного найменування. Суд задовільнив позовні 
вимоги компанії «Гугл Інк.» (Google Inc.) та зобов’язав ТзОВ «ГОУ 
ОГЛЕ» припинити використання комерційного найменування 
«Google» у доменному імені google.ua., а ТзОВ «Хостмайстер» 
припинити (відмінити) делегування доменного імені google.ua на 
ім’я ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ».  

Законодавство передбачає можливість реєстрації комерційних 
найменувань за відповідним поданням суб’єкта господарювання, 
який володіє правами на нього. Порядок такої реєстрації та ведення 
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реєстрів комерційних найменувань повинен бути встановлений за-
коном, який, нажаль, ще не прийнято.  

Факт реєстрації комерційного найменування чи її відсутність 
жодним чином не можуть впливати на виникнення та здійснення 
прав на нього. Проте, як слушно зауважує Іщук С.І., запровадження 
реєстрів комерційних найменувань є виправданим заходом з прак-
тичної точки зору. Реєстрація комерційних найменувань дозволить 
уникнути безпідставних повторів у їх використанні та дозволить 
формалізувати пріоритет прав на такий засіб індивідуалізації1. 

Згідно ст. 159 ГК України суб’єкт господарювання, комерційне 
найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріори-
тетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне 
комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.  

Згідно ст. 490 ЦК України майновими правами інтелектуа-
льної власності на комерційне найменування є: право на викори-
стання комерційного найменування; право перешкоджати ін-
шим особам неправомірно використовувати комерційне на-
йменування, в тому числі забороняти таке використання; інші 
майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.  

Створення та перше використання комерційного найменування 
породжує виключне абсолютне правовідношення, зміст якого скла-
дає право суб’єкта використовувати комерційне найменування як 
засіб своєї індивідуалізації та індивідуалізації товарів, робіт, пос-
луг, які він виробляє та/або надає. Усі інші учасники правовідносин 
не мають права використовувати це найменування та не повинні 
перешкоджати у його здійсненні суб’єкту, який володіє відповід-
ними правами.  

Правоволодільцю надається правова охорона як проти викори-
стання іншими особами тотожних найменувань, так і проти вико-
ристання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна 
сплутати з відповідними комерційними фірмовими найменування-

                                                             
1 Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Авторе-
ферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ 2009. С. 7. 
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ми і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються 
та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.  

Забезпечують правову охорону прав на комерційне наймену-
вання і норми законодавства про захист економічної конкуренції.  

Відповідно до Закону України від 7 червня 1996 року «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції»1 неправомірне використання 
комерційного (фірмового) найменування та інших позначень без 
дозволу суб’єкта, який раніше почав використовувати їх, є недо-
бросовісною конкуренцією.  

Використання чужого комерційного найменування може приз-
вести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання, 
який має пріоритет на їх використання, а тому такі дії суперечать 
правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 
діяльності і є протизаконними.  

Неправомірним є і використання у господарській діяльності по-
значення, що схоже на комерційне фірмове найменування, яке ра-
ніше почав використовувати інший суб’єкт господарювання, оскі-
льки це може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта 
господарювання і вводити в оману споживачів. 

Норма ч. 5. ст. 159 ГК України зобов’язує особу, яка викорис-
товує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника, 
припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.  

У разі розгляду справ про використання схожих чи тотожних 
комерційних найменувань суд призначає судову експертизу, яка і 
з’ясовує питання про наявність чи відсутність схожості чи тотож-
ності між комерційними (фірмовими). 

Права на комерційне найменування має особистісний характер, 
проте згідно ч. 2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної 
власності на комерційне найменування можуть передаватись іншій 
особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці 
права належать, або його відповідною частиною. Як слушно зазна-
чає Кодинець А. О., ця норма ЦК України не відповідає юридичній 
                                                             
1 Про захист від недобросовісної конкуренції: Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. 
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/236/96  
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природі суб’єктивного права на комерційне найменування. Перехід 
права на комерційне найменування є неможливим, а тому заслуго-
вує уваги пропозиція автора виключити п. 2 зі змісту ст. 490 ЦК 
України1. 

 
Мельник І.А. 

аспірант кафедри галузевих правових наук Київського 
університету права Національної Академії Наук України 

 
БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Розвиток банківського бізнесу нерозривно пов'язаний із впро-
вадженням новітніх технічних засобів і передових банківських тех-
нологій просування на ринок банківських продуктів і послуг, а та-
кож з пошуком інструментів, які знижують накладні витрати банків 
та їхні ризики при наданні кредитів, підвищують привабливість ба-
нківських послуг. Вона загалом є інноваціями та об’єктами права 
інтелектуальної власності. Здебільше йдеться про використання 
комерційними банками нового інформаційного середовища, зокре-
ма глобальної мережі Інтернет, яка вже перетворилася на «абсолю-
тний» ринок. Можливості останнього оптимізують ведення бізнесу, 
а для комерційних банків - безготівкових платіжних операцій в ре-
зультаті чого пришвидшено обслуговування безготівкових плате-
жів клієнтів, розвинута сучасна система обслуговування клієнтів, 
яка слугує підвищенню їх рейтингу. 

Чимало сучасних досягнень покладено в розвиток електронної 
комерції та інтернет-банкінгу, що передбачає здійснення бізнесу 
електронним шляхом чи точніше завдяки електронному способу 
взаємодії банків із клієнтами та іншими учасниками ринку фінан-
сових послуг. В клієнтів банків є можливість оперативно перевіря-
ти позичальників за їх кредитними історіями, виконання зо-
                                                             
1 Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у 
цивільному праві України. Автореферат дис. на здобуття наукового ступня кандидата юри-
дичних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2006. С. 6. 
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бов’язань за раніше спожитими кредитами, зокрема швидко нада-
вати споживчі кредити через карткові рахунки, приймати за ними їх 
повернення та відсотки. 

Для споживачів є можливість обрати той банк, який може за-
пропонував їм вигідні економічно та не кабальні юридично послуги 
даного виду . За великим рахунком йдеться про стабільність умов 
фінансовим послугам, економію часу, коштів, зусиль працівників з 
залучення та обслуговування клієнтів. Наразі кількість користува-
чів послуг «онлайнових банків» у світі неухильно зростає і все бі-
льше операцій з рахунками в тому числі й картковими клієнти бан-
ків проводять з їх персонального комп'ютера чи іншого гаджета, 
зокрема банкомата.  

Для того залучення клієнтів та їх утримання сучасним банкам 
недостатньо надавати їм тільки традиційний спектр послуг, а пот-
рібно змінювати форми і методи їх обслуговування, розширювати 
можливості, надавати комплексний банківський сервіс, забезпечу-
вати високі якісні стандарти обслуговування клієнтів на основі за-
стосування передових технологій і маркетингових рішень успіху у 
клієнтів. Тут можливі технічні й технологічні рішення , особливо 
ділові рішення. Якщо перші досить відомі, на рівні винаходів, ко-
рисних моделей чи «ноу-хау», що впроваджуються банками безпо-
середньо чи опосередковано, то другі наразі є чи не найменш дос-
лідженими об’єктами права промислової власності. 

Так термін «банківська технологія» появився в діловій практиці 
відносно недавно. Це зумовлене досить жорстким регулюванням 
банківської системи, необхідності запобігання зловживанням з баку 
засновників та керівництва банків. З переходом до ринкової еконо-
міки кредитодавці стали активно використовувати у своїй практиці 
новітні банківські технології, насамперед досвід зарубіжних колег і 
сучасні технічні засоби (насамперед комп'ютерні технології та за-
соби зв'язку) і не тільки з правомірною метою, про що свідчить до-
свід «Приват-банку» щодо витрачання його рефінансування НБУ 
України.  
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Цікаво, що згідно так званої «Першої банківської директиві» 
(Директива № 77/780 від 12 грудня 1977 р.) банк визначено як під-
приємство, бізнес якого пов'язаний з отриманням депозитів та ін-
ших коштів, що підлягають поверненню, і наданням кредитів. Чи 
не тому банк характеризують як підприємство сучасної економічної 
системи робота якого підпорядкована законам попиту та пропози-
ції, орієнтована на досягнення певного економічного результату за-
лежно від умов конкурентного середовища. 

Формулювання визначення «технології» ґрунтується на прин-
ципі повноти включення характерних для них властивостей, ознак 
та функцій.  

Лексично поняття «технологія» витлумачено як: 1) сфера ціле-
спрямованого застосування фізичних наук, наук про життя і наук 
про поведінку, куди входить цілком поняття техніка, а також меди-
цина, сільське господарство, організація управління та інші галузі 
знань з усією їх матеріальною частиною і теоретичними принципа-
ми; 2) сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, вла-
стивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійс-
нюваних у процесі виробництва продукції; 3) матеріалізована або 
нематеріалізованих сума нових знань, що істотно підвищують про-
дуктивність всієї суспільної праці; 4) спосіб перетворення речови-
ни, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки 
та переробки матеріалів, складання готових виробів, контролю яко-
сті, управління; 5) сукупність методів впливу знаряддями праці на 
фізичні, хімічні та інші властивості предмета праці; 6) технологіч-
ний спосіб виробництва або технологічний спосіб споживання.  

Ми солідаризуємося, що банківська технологія - система при-
йомів і способів виготовлення і застосування техніки, перетворення 
речовини природи. Такий підхід охоплює «операційний» підхід, 
сучасну інформаційну базу і комплексну систему наслідків від за-
стосування технології. В такому аспекті це стосується й похідного 
поняття «банківські технології» але як об’єкта промислової власно-
сті.  
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Інформаційна його складова відповідає потребам часу, оскільки 
без інформації технологічний розвиток неможливо особливо у су-
часній банківській сфері. 

 
Навроцька Ю.В. 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
цивільного права та процесу Львівського національного  

університету імені Івана Франка, доцент 
 
НОВЕЛИ ЦПК УКРАЇНИ 2017 РОКУ ЩОДО УЧАСТІ В  

СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Одним із елементів «електронного правосуддя» є застосування 

систем відеоконференцзв’язку, які надають учасникам процесу 
можливість дистанційної участі в судовому засіданні.  

15 серпня 2012 року набрав чинності Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у 
судовому засіданні в режимі відеоконференції», яким доповнено 
Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний проце-
суальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства 
України статтями, присвяченими участі у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції, також з цією метою було внесено відпо-
відні зміни до Закону України «Про судоустрій та статус суддів». 

3 жовтня 2017 року прийнято Закон про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, Цивільного проце-
суального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинс-
тва України та інших законодавчих актів (далі – Законопроект 
№6232), яким значно розширено можливості використання відео-
конференцзв’язку в цивільному судочинстві. 

Зокрема, передбачається, що учасники справи мають право 
брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 
межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної 
технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття 
провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника 
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справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. Так, учас-
ники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відео 
конференції поза межами приміщення суду з використанням влас-
них технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з 
вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему. 

Причому ризики технічної неможливості участі в відеоконфе-
ренції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо 
несе учасник справи, який подав відповідну заяву. В той же час, 
процесуальні наслідки таких технічних перешкод у проведенні ві-
деоконференції не визначені. 

Також суд може постановити ухвалу про участь учасника 
справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції в примі-
щенні суду, визначеному судом. Законопроектом №6232 передба-
чається, що за відсутності заперечень учасників справи свідок мо-
же брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. 
Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників 
справи, якщо свідок не може з'явитися до суду через хворобу, по-
хилий вік, інвалідність або з інших поважних причин. За відсутно-
сті заперечень учасників справи експерт, спеціаліст, експерт з пи-
тань права та перекладач можуть брати участь в судовому засідан-
ні в режимі відеоконференції. Водночас, свідок, перекладач, спеці-
аліст, експерт зможуть брати участь в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції виключно в приміщенні суду.  

Новим і технічно нічим не підтриманим у Законопроекті 
№6232 видається положення щодо здійснення обов’язкової транс-
ляції перебігу судового засідання в мережі Інтернет, якщо всі уча-
сники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відео-
конференції. 

Аналізуючи положення ЦПК щодо участі в судовому процесі в 
режимі відеоконференцзв’язку, варто звернути увагу на наступні 
практичні проблеми та прогалини. Дискусійним є питання необ-
хідності зазначення причин, які унеможливлюють явку особи в су-
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дове засідання особисто чи її участь в процесі через представника, 
а, відтак, - зумовлюють потребу відеоконференції. Оскільки ухва-
ла, прийнята за наслідками розгляду клопотання про участь особи 
в судовому процесі в режимі відеоконференції, оскарженню не пі-
длягає, то варто було б чітко зазначити підстави для відмови в за-
доволенні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції. 

Цікавим залишається питання щодо порядку встановлення 
особи, що приймає участь у судовому засідання шляхом відеокон-
ференції, що особливо актуалізується із новелою щодо проведення 
такої відеоконференції не лише в приміщенні суду. Очевидно, що 
єдиним обраним законодавцем засобом ідентифікації особи, що 
братиме участь в режимі відеоконференції поза межами примі-
щення суду з використанням власних технічних засобів, буде еле-
ктронний цифровий підпис такої особи. Водночас, це не завжди 
гарантуватиме участь в процесі саме власника відповідного циф-
рового підпису. Тут слід враховувати оновлення законодавства і 
щодо електронної ідентифікації, зокрема, прийнятий 5 жовтня 
2017 року Закон України «Про електронні довірчі послуги».  

Також видається доцільним залучати до участі в судовому за-
сіданні, яке відбувається у режимі відеоконференції у приміщенні 
суду, суддю та секретаря судового засідання в обох судах, між 
якими проводиться відеоконференція. Так, на секретаря судового 
засідання буде покладено обов’язок перевірки технічної можливо-
сті відеоконференцзв’язку. У разі виявлення ознак непрацездатно-
сті технічних засобів відеозапису, а також у випадку неможливості 
налагодження їх коректної роботи, секретар зобов’язаний терміно-
во повідомити про такі обставини суддю, особу, відповідальну за 
технічне обслуговування в суді та керівника апарату суду.  

Тоді як основною метою залучення ще одного судді, окрім то-
го, що розглядає справу, є здійснення процесуальних дій щодо 
встановлення особи тих, хто з’явився, а також перевірки повнова-
жень представника, які згідно ст.163 ЦПК України покладені на 
суд; роз’яснення особам, які беруть участь у справі в режимі віде-
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оконференції їхніх прав та обов’язків, а у випадку, якщо таким 
суб’єктом є перекладач, свідок, експерт здійснення попередження 
під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо непра-
вдивий переклад і за відмову без поважних причин від виконання 
покладених на перекладача обов’язків, за завідомо неправдиве по-
казання чи відмову від давання показань, за завідомо неправдивий 
висновок чи відмову без поважних причин від виконання 
обов’язків експерта відповідно; щодо експерта та свідка, окрім 
цього, здійснює приведення їх до присяги. Розписки, отримані в 
такому порядку, направляються до суду, який розглядає справу 
для доручення до матеріалів справи. 

Потребами практики обумовлена у Законопроекті №6232 нор-
ма, що суд за власною ініціативою або за клопотанням учасника 
судового процесу, який тримається в установі попереднього ув'яз-
нення або установі виконання покарань, може постановити ухвалу 
про його участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в 
приміщенні такої установи. 

Аналогічна норма передбачається і щодо окремих категорій 
справ – з урахуванням стану здоров'я особи, щодо якої розгляда-
ється справа про визнання її недієздатною, її участь у розгляді 
справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатрич-
ного чи іншого лікувального закладу в якому перебуває така осо-
ба, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у 
справі; з урахуванням стану здоров'я особи, щодо якої вирішується 
питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому 
порядку, її участь у розгляді справи може відбуватися у режиміві-
деоконференції з психіатричного закладу, в якому перебуває така 
особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у 
справі. 

Також поки що немає налагодженого механізму, який би за-
безпечував можливість проводити відеоконференцію при розгляді 
цивільних справ, коли один із учасників цивільного процесу про-
живає за кордоном і клопоче про забезпечення його участі у судо-
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вому засіданні в режимі відеоконференції. Хоча така необхідність 
існує, про що свідчать відповідні клопотання. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що використання відеокон-
ференцзв’язку в цивільному судочинстві спрямоване на скорочен-
ня строків розгляду справ, підвищення якості правосуддя, забезпе-
чення його доступності і реалізації права на судовий захист.  

Судова реформа 2017 року розширює сфери використання ІТ-
технологій в судах, зокрема, і щодо участі в судовому процесі дис-
танційно.  

 
Новосельцев І.І. 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри гуманітарного 
розвитку ПВНЗ “Міжнародний інститут менеджменту”, 

патентний повірений України, адвокат, 
доктор права (Франція) 

 
СУДОВА ПРАКТИКА СТОСОВНО ВИЗНАННЯ  

НЕДІЙСНИМИ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА 
ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ТИПОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ 
 

Ця стаття присвячена захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, зокрема на торговельні марки, в судах України. Так, в 
статті аналізуються судові справи та наведена можлива класифіка-
ція категорій судових справ у спорах щодо майнових прав власни-
ків свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельних марок).  

Автор проаналізувавши численну кількість позовів із визнання 
недійсними охоронних документів та позовів із вимогами про дост-
рокове припинення чинності охоронних документів або про припи-
нення порушення прав власників торговельних марок пропонує на-
ступну класифікацію порушень прав власників торговельних ма-
рок. Всього, на думку автора існує три типи категорій порушень:  

1) Категорія порушень: порушення формального характеру або 
порушення викликані пороками оформлення прав власників торго-
вельних марок, чиї права на охоронні документи внаслідок непра-
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вильного оформлення можуть оспорюватись третіми особами (в 
тому числі іншими заявниками); 1 

2) Порушення суттєві або порушення викликані тим, що при 
реєстрації позначення в якості торговельної марки були допущені 
помилки при проведенні кваліфікаційної експертизи (тобто факти-
чно мова йде про схожі позначення до ступеню змішування або то-
тожні позначення); 2 

3) Порушення внаслідок використання: до таких порушень слід 
віднести такі знаки, які самі по собі можуть існувати і вільно вико-
ристовуватись, але за умови добросовісності його власника.3  

Розглянемо кожну категорію порушень більш детально.  
Перша категорія порушень пов’язана із знаками, які оформлені 

неправильно або з дефектами. Згідно із положеннями пп. а) та б) 
ч.1 ст.19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»4, 
свідоцтво (на знак) може бути визнано у судовому порядку недійс-
ним повністю або частково у раз невідповідності зареєстрованого 
знака умовам надання правової охорони або наявності у свідоцтві 
елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не 
було у поданій заявці.  

Умови надання правової охорони встановлені ст.5 зазначеного 
Закону, якими зокрема встановлено, що правова охорона надається 
знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуман-
ності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в 
наданні правової охорони, встановлені Законом. 

Друга категорія справ викликана порушеннями, які були здійс-
                                                             
1 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12430451; 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39495205; 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2433595 ; 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3373789  
2 справа Справа No 39/713.03.09 http://reyestr.court.gov.ua/Review/6057820 ; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/1676059 ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/38034313 ; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36817390 ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/2670424 ; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38002467 ; http://reyestr.court.gov.ua/Review/32406479 ; 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/53790522  
3 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24531407 ;  
4 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 року № 
3771-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 7 (15.02.94), ст. 36 
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ненні при проведенні кваліфікаційної експертизи (по суті) заявле-
ного позначення на знак для товарів і послуг. До цієї категорії 
справ можна віднести і так звані «агентські знаки».1  

Третя категорія справ  - це справи, які спричинені порушення-
ми прав власників торговельних марок внаслідок неправильного 
використання або недобросовісного використання зареєстрованого 
або незареєстрованого позначення для товарів і послуг, яке можна 
сплутати або ввести в оману споживачів відносно іншого знаку для 
товарів і послуг - добросовісного користувача.  

Підставою для звернення за захистом порушених прав і оспо-
рюваних інтересів у всіх категоріях справ є положення ст.3 Цивіль-
ного процесуального кодексу України2 та ст.1 Господарського про-
цесуального кодексу України3. Також дуже важливим є обґрунту-
вання підстав для визнання недійсним знаку (оспорюваного) позна-
чення саме з огляду на вичерпність підстав, які закріплені у ст. 19 
чинного Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».4 

Фактично в першій категорії справ розглядаються не тільки 
помилки заявника, але й помилки Відомства, яке до речі може ви-
знати знак недійсним ex officio. Щодо помилок, то в першу чергу 
йдеться про дотримання формальних строків сплати збору за по-
дання заявки, оскільки несвоєчасно сплачений збір за подання зая-
вки або подання документу до спливу 2-х місячного строку тягне за 
собою відкликання заявки (тобто заявка вважається відкликаною), 
також до цієї категорії справ можна віднести помилки, які стосу-
ються переліку або помилки в зображенні позначення поданого на 
реєстрацію. З введенням автоматичної системи обробки заявок в 

                                                             
1 № судової справи 02-941/09 // http://www.reyestr.court.gov.ua/  
2 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року N 1618-IV // Офіційний 
вісник України, 2004, N  16 (07.05.2004), ст. 1088 
3 Господарський процесуальний кодекс України від  6 листопада 1991 року N 1798-XII  // 
Відомості Верховної Ради України, 1992, N 6 (11.02.92), ст. 56 
4 чи є зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з 
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи 
для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг або агентським знаком, тобто та-
ким, що на підставі положень ст.6seрties Паризької конвенції, може бути скасовано на вимогу 
власника знака в одній чи декількох країнах Союзу. 
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ДП “Український інститут інтелектуальної власності” такі грубі 
помилки вже не допускаються системою, тобто у разі виникнення 
подібної ситуації мова може йти виключно про втручення людини в 
роботу системи обробки даних.  

Судові спори в основному розглядають спори, які можна відне-
сти до другої категорії справ.  Оскільки питання схожості або то-
тожності позначень - це питання експертизи, а ще точніше експер-
та, який є (поки що) людиною1, то це питання є суб’єктивним, од-
ному експерту подане позначення буде здаватися схожим, іншому - 
ні.  

Третя категорія справ - найскладніша, оскільки на момент екс-
пертизи наявної схожості не існує. Відомою є справа, коли рези-
дент України, фізична особа зареєструвала в простому чорно-
білому виконанні позначення “MARTIN” для товарів 32 класу (а 
саме, для соків), але використовувати почала у вигляді, що повніс-
тю відтворювала дизайн і зовнішнє оформлення відомого напою “ 
MARTINI” відомого виробника алкогольних напоїв “DIAGEO”, а 
якщо ще і згадати, що мартіні - це коктейльний напій і п’ється саме 
із соком, то зрозумілою стає реакція компанії. До того ж, підходи у 
визначенні схожості/тотожності і можливості введення в оману ві-
дносно виробника товарів і (або) послуг в країнах англо-
саксонського світу і світу континентального права також відрізня-
ються, оскільки в США, Великобританії питання схожос-
ті/тотожності або введення в оману відносно виробника товарів і 
(або) послуг - це більше питання права, тоді як в країнах континен-
тального права - це питання доказів.  

З огляду на можливості, які отримує потенційний порушник 
прав на об’єкти інтелектуальної власності завдяки цифровим тех-
нологіям і мережі Інтернет, Україні варто було б переглянути зако-
нодавство в сфері захисту прав правовласників на торговельні мар-
ки і інші об’єкти інтелектуальної власності.  
  

                                                             
1 мова може йти про автоматизацію процесу первісного огляду (експертизи) машиною за до-
помогою технології Blockchain для того, щоб унеможливити підробку результатів експертизи  
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Носік Ю.В. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної 

власності Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доцент 

 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ  

НА МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 
ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 129 Конституції України 

обов’язковість судового рішення становить одну з основних засад 
судочинства в Україні. 

Обов’язковість виконання судових рішень та передбачених за-
коном рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) є чи 
не найголовнішим принципом здійснення виконавчого проваджен-
ня як завершальної стадії судового провадження, котре включає су-
купність визначених у Законі України «Про виконавче проваджен-
ня» дій державних або приватних виконавців, спрямованих на при-
мусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах пов-
новажень та у спосіб, що визначені Конституцією України, Зако-
ном України «Про виконавче провадження», іншими законами та 
нормативно-правовими актами, а також рішеннями, які підлягають 
примусовому виконанню. 

Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власно-
сті є одним із заходів примусового виконання рішень, передбаче-
них Законом України «Про виконавче провадження» (п. 1. ч. 1 
ст. 10), адже права інтелектуальної власності являють собою май-
новий актив боржника, за рахунок реалізації якого можна повністю 
або частково виконати рішення майнового характеру, що перебуває 
у провадженні приватного чи державного виконавця. У сучасних 
умовах належні боржникові права інтелектуальної власності є важ-
ливим, а часто навіть ключовим елементом його бізнесової чи ін-
шої економічної діяльності. 
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Специфіка суб’єктивних майнових прав інтелектуальної влас-
ності зумовлює необхідність більш ретельно розглянути окремі ас-
пекти правового механізму звернення стягнення на такі права у ви-
конавчому провадженні.  

Суб’єктивні права інтелектуальної власності займають самос-
тійне місце у системі цивільних прав поряд із речовими, зо-
бов’язальними, особистими немайновими, спадковими і сімейними 
правами. Як окремий вид цивільних прав суб’єктивні права інтеле-
ктуальної власності характеризуються особливим змістом, колом 
об’єктів, суб’єктним складом, специфічними підставами виникнен-
ня, зміни та припинення, порядком здійснення і захисту цих прав.  

У ЦК України (ст. ст. 418, 423, 424) виділено два види прав ін-
телектуальної власності: а) особисті немайнові права інтелектуаль-
ної власності; б) майнові права інтелектуальної власності 

Перелік і зміст особистих немайнових та майнових прав інтеле-
ктуальної власності щодо конкретних об'єктів права інтелектуаль-
ної власності визначається ЦК України і спеціальними законами, 
зокрема: Законом України “Про авторське право і суміжні права”, 
Законом України“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, 
Законом України “Про охорону прав на промислові зразки”, Зако-
ном України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, 
Законом України “Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем”, Законом України “Про охорону прав на сорти рослин”, 
Законом України “Про племінну справу у тваринництві”. 

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 
право авторства (право на визнання людини творцем (автором, ви-
конавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної влас-
ності) та право на недоторканність твору (право перешкоджати 
будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатно-
му завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелек-
туальної власності). Законом можуть бути встановлені й інші осо-
бисті немайнові права інтелектуальної власності. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не мають 
економічного змісту, майнової цінності, не виступають в цивільно-
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му обороті та не залежать від майнових прав інтелектуальної влас-
ності. Вони належать виключно фізичній особі - творцеві об'єкта 
права інтелектуальної власності та не можуть відчужуватися (пере-
даватися). Саме тому особисті немайнові права інтелектуальної 
власності не можуть бути об'єктом звернення стягнення у виконав-
чому провадженні, і майнові інтереси стягувача ними задовольнити 
неможливо. 

Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на 
використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне 
право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної влас-
ності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному викорис-
танню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забо-
роняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної 
власності, встановлені законом, наприклад: право слідування в ав-
торському праві; право попереднього користувача в праві промис-
лової власності; право на поширення сорту рослин, породи тварин - 
в праві на нові (нетрадиційні) об’єкти права інтелектуальної влас-
ності). 

Майнові права інтелектуальної власності є майном у розумінні 
ст. 190 ЦК України, відповідно до якої майном як особливим об'єк-
том вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові пра-
ва та обов'язки.  

Відповідно до ч. 3 ст. 424 ЦК України майнові права інтелекту-
альної власності можуть бути об’єктом цивільного обігу, викорис-
товуватись у зобов’язальних та інших цивільних відносинах. Цим 
пояснюється юридична допустимість звернення стягнення на май-
нові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні, 
адже звернення стягнення на майно - це, по суті, його відчуження, 
що відбувається в особливому примусовому порядку, встановлено-
му законодавством. 

Таким чином, на майнові права інтелектуальної власності може 
звертатися стягнення у виконавчому провадженні, оскільки вони: а) 
можуть бути оцінені у грошовому (вартісному) виразі; б) є відчу-
жуваними, перебувають у цивільному обороті та можуть бути пре-
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дметом зобов’язальних та інших цивільних відносин; в) становлять 
майновий інтерес для стягувача. 

Відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної 
власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права 
інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім 
випадків, передбачених законом.  

Водночас, звернення стягнення на майнові права інтелектуаль-
ної власності є встановленим законом заходом примусового вико-
нання рішень (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про виконавче про-
вадження»), тобто саме тим законодавчо передбаченим випадком, 
коли особа може бути позбавлена права інтелектуальної власності 
чи обмежена у його здійсненні без посягання на принцип непоруш-
ності суб’єктивних прав інтелектуальної власності.  

Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власно-
сті боржника полягає в їх арешті та примусовій реалізації. Звернен-
ня стягнення на майнові права інтелектуальної власності боржника 
відбувається в загальному порядку, як на рухоме майно. Не дивля-
чись на ряд сутнісних особливостей майнових прав інтелектуальної 
власності, ні законодавство про виконавче провадження, ні законо-
давство про інтелектуальну власність в Україні не встановлюють 
будь-якого спеціального регулювання відносин щодо звернення 
стягнення на такі права, що зумовлює складнощі практичного хара-
ктеру у процесі виконавчих проваджень та за підсумками їх завер-
шення. 

У системі майнових прав інтелектуальної власності необхідно 
вирізняти особливі права, які хоч і мають майнову економіко-
правову природу, проте стягнення на них у виконавчому прова-
дженні звернути неможливо або таке стягнення є ускладненим, 
оскільки законом обмежено зміст, коло суб’єктів, підстави виник-
нення і припинення, умови реалізації таких прав чи розпорядження 
ними, внаслідок чого перехід таких прав від однієї особи до іншої 
не відбувається або відбувається в особливому порядку. 
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Тому залежно від умов та порядку звернення стягнення на май-
нові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні їх 
можна класифікувати на такі види: 

1) оборотоздатні майнові права інтелектуальної власності, 
звернення стягнення на які здійснюється у загальному порядку без 
будь-яких обмежень. До цієї групи належать практично всі майнові 
права інтелектуальної власності, за винятком тих, що зазначені ни-
жче у пунктах 2, 3 і 4 цих тез; 

2) обмежено оборотоздатні майнові права інтелектуальної 
власності, звернення стягнення на які потребує на певній стадії 
спеціального дозволу компетентного органу. Обмежено оборотоз-
датними є права на секретний винахід і секретну корисну модель 
(інститути права промислової власності), оскільки їх перебування у 
цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом в по-
рядку, визначеному законодавством про охорону державної таєм-
ниці та про охорону прав на винаходи і корисні моделі, що, відпо-
відно, зумовлює особливий правовий режим звернення стягнення 
на такі права; 

3) майнові права інтелектуальної власності, звернення стяг-
нення на які можливе лише у складі підприємства (цілісного май-
нового комплексу) боржника. Лише у складі підприємства як ціліс-
ного майнового комплексу боржника можуть перейти до іншої осо-
би такі майнові права інтелектуальної власності: І) право поперед-
нього користувача (інститут права промислової власності); ІІ) усі 
майнові права інтелектуальної власності на такі об’єкти права інте-
лектуальної власності, як: а) комерційні найменування; б) комер-
ційні таємниці; в) географічні зазначення; г) раціоналізаторські 
пропозиції; 

4) необоротоздатні майнові права інтелектуальної власності, 
звернення стягнення на які не здійснюється. Необоротоздатним у 
розумінні ч. 1 ст. 178 ЦК України є право слідування (інститут ав-
торського права), яке є невід'ємними від фізичної особи, тому звер-
нення стягнення на таке право не здійснюється. 
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Виходячи з викладеного слід підсумувати, що права інтелекту-
альної власності є важливим економічним активом боржника, за 
рахунок реалізації якого можна повністю або частково виконати 
рішення майнового характеру, що перебуває у провадженні прива-
тного чи державного виконавця, шляхом звернення стягнення на 
такі права. У продовження дослідження майнових прав інтелектуа-
льної власності як об’єкта стягнення у виконавчому провадженні, 
слід сконцентруватись на способах їх виявлення у складі майна бо-
ржника, особливостях опису, арешту, оцінки та реалізації таких 
прав на торгах, а також на шляхах вирішення окремих проблем, що 
пов’язані з юридичним оформленням переходу прав інтелектуаль-
ної власності, на які було звернуто стягнення у виконавчому прова-
дженні. 

 
Петрів М.В. 

аспірант кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права юридичного  
факультету Львівського національного університету  

імені Івана Франка 
 

КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

За останні кілька років Інтернет значно виріс як з точки зору 
кількості користувачів, так і з точки зору його розвитку як широко-
смугової комерційної мережі, здатної надавати повний спектр циф-
рового контенту та інтерактивних послуг. Це викликало стурбова-
ність виробників контенту щодо їх здатності захищати свою інте-
лектуальну власність. Інтернет зробив революцію в тому, як люди і 
компанії ведуть бізнес. Сьогодні компанії заробляють мільярди до-
ларів, діючи виключно в Інтернеті. Надзвичайно важливу роль у 
процесі діяльності більшості веб-сайтів, блогів, інтернет-магазинів 
та інших інформаційних ресурсів відіграють правові засоби індиві-
дуалізації суб’єктів господарювання. 
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Компанії, які представляють себе чи здійснюють свою основну 
діяльність в мережі Інтернет, використовують для цього веб-сайт, 
на якому розміщують найменування, логотип, контактні телефони, 
адресу, символіку юридичних осіб, асортимент продукції, яку виго-
товляють та реалізовують тощо. У зв’язку з цим, особливої уваги 
потребують питання використання в мережі Інтернет комерційних 
позначень, серед яких комерційне найменування та торговельна 
марка, які є об’єктами права інтелектуальної власності та мають ви-
значений законодавством правовий режим.1 

Комерційне найменування використовується для того, щоб ін-
дивідуалізувати певну особу чи суб’єкта господарської діяльності 
з-поміж інших. Проте, якщо торговельна марка індивідуалізує то-
вари та послуги, то комерційне найменування індивідуалізує само-
го суб’єкта та його діяльність в цілому. Отже юридична особа може 
мати декілька торговельних марок, зареєстрованих для різних видів 
товарів та послуг, але тільки одне комерційне найменування.2 

Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається 
комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити 
одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо 
справжньої її діяльності.  

Також, дана стаття вказує, що право інтелектуальної власності 
на комерційне найменування є чинним з моменту першого викори-
стання цього найменування та охороняється без обов'язкового по-
дання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи 
не є комерційне найменування частиною торговельної марки.3 В бі-
льшості випадків права на комерційне найменування виникають із 
моменту державної реєстрації підприємства та внесення даних про 
нього до ЄДРПОУ. 

Для індивідуалізації у цифровому середовищі комерційне на-
йменування все частіше використовується у доменному імені, але 
тут існує чимала проблема, пов’язана з відсутністю взаємозв’язку 
                                                             
1 ІТ право / за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – с.327 
2 Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – Харків: ХНАМГ, 2008. – с.77 
3 Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 
/go/435-15 
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між системою реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, та сис-
темою реєстрації доменних імен. Оскільки, реєстрація прав інтеле-
ктуальної власності здійснюється на державному рівні, а натомість 
реєстрацією доменних імен займаються приватні компанії, які у бі-
льшості випадків не вимагають підтвердження права використання 
комерційного найменування як доменного імені.1 

Проте, відповідно до цивільного законодавства, якщо ви зареє-
струєте ваше унікальне доменне ім’я, яке не належить жодній іншій 
компанії, включно з тими, що не представляють себе в мережі Інте-
рнет, то це буде вважатись моментом першого використання коме-
рційного (фірмового) найменування і буде підлягати правовій охо-
роні як об’єкт інтелектуальної власності. 

У ч. 3 ст. 489 ЦК України передбачено, що відомості про коме-
рційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ве-
дення яких встановлюється законом. Це було б ,однозначно, хоро-
шим засобом для захисту права інтелектуальної власності на коме-
рційне найменування від порушень, пов’язаних з неправомірним 
використанням таких найменувань іншими особами. Але, законо-
давство України не передбачає порядку реєстрації та ведення ре-
єстрів комерційних найменувань, що могло б у спірних ситуаціях 
вказати на те, яким суб’єктом таке найменування було використано 
вперше. 

Водночас, ч.3 ст. 159 ГК України вказує, що суб'єкт господа-
рювання, комерційне найменування якого було включено до реєст-
ру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим 
суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до 
реєстру пізніше.2 

Науковець А. Кодинець у своїй монографії зазначає, що на сьо-
годнішні день не існує дієвого превентивного засобу захисту прав 
на комерційне найменування до моменту їх порушення шляхом ре-

                                                             
1 Полуектов І. Засоби індивідуалізації в мережі Інтернет: питання меж здійснення прав. [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://igorpoluektov.wordpress.com/intellectual-property/  
2 Господарський кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
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єстрації подібного чи ідентичного такому найменуванню доменно-
го імені, особою, яка не має на це права.1 

Отже, можна дійти до висновку, що для забезпечення ефектив-
ного захисту прав інтелектуальної власності на комерційне на-
йменування в мережі Інтернет потрібно створити централізовану 
систему реєстрації комерційних найменувань та законодавчо вре-
гулювати питання створення реєстрів і порядку внесення до них ві-
домостей. 

Список використаних джерел: 
1. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
2. ІТ право / за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Львів: Видав-

ництво «Левада», 2017. – 470 с. 
3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг: Монографія. – К.: ВПЦ «Ки-
ївський університет», 2007. – 312 с.  

4. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник 
– Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с. 

5. Полуектов І. Засоби індивідуалізації в мережі Інтернет: пи-
тання меж здійснення прав. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://igorpoluektov.wordpress.com/intellectual-property/ 

6. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 

 
  

                                                             
1 Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – с. 123 
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ДОГОВІР РАХУНКА УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС, США ТА ЙОГО  
СТАНОВЛЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 
Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) є досить поши-

реним у банківській сфері країн як англо-американської, так і ро-
мано-германської систем права. Термін «escrow» (англ.) означає 
депонування у третьої особи майна боржника з метою його переда-
чі кредитору за умови настання передбачених договором підстав. 
Слід відмітити, що доцільність здійснення розрахунків через раху-
нок ескроу полягає у певній гарантії виконання зобов’язання, попе-
редження ризиків того, що угода не буде виконана, майнових втрат, 
зловживань правом чи інших недобросовісних дій учасників угоди. 

Депонування грошей, цінних паперів, правовстановлюючих до-
кументів тощо здійснює ескроу-агент. Послуги з відкриття та ве-
дення рахунка ескроу в багатьох країнах можуть надавати не тільки 
банки, але також спеціалізовані комерційні організації, юридичні 
компанії та інші ескроу-агенти.  

Так, наприклад, у Німеччині рахунки ескроу поділяються на за-
криті та відкриті, у свою чергу, серед відкритих виділяють особли-
вий різновид рахунків, які можуть відкриватись адвокатами, нота-
ріусами, податковими консультантами, аудиторами [1, С. 37–49].  

Варто наголосити, що особливо важливою є добросовісність 
ескроу-агента, оскільки, незважаючи на договірне оформлення, 
значну роль відіграє наявність довірчих відносин між усіма учасни-
ками ескроу, а також ступінь професіоналізму агента. Одними з 
найбільш жорстких вимог до ескроу-агентів є вимоги, встановлені 
законодавством США. Відповідно до Закону про ескроу (частина 
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Фінансового кодексу Каліфорнії), ескроу-агентом може бути фізи-
чна чи юридична особа, яка має ліцензію на надання послуг ескроу. 
Для цього вона повинна мати стабільний фінансовий стан, не менш 
ніж 5 років досвіду у сфері ескроу, окремий офіс для ведення еск-
роу-бізнесу тощо. У той же час, компанії, які здійснюють свою дія-
льність у відповідності з вимогами законів про банки, трастові, 
кредитні або страхові компанії, а також юридичні компанії, які не 
задіяні активно у ескроу-бізнесі, можуть надавати послуги ескроу 
без ліцензії [2]. 

У зарубіжному законодавстві банківські рахунки, призначені 
для зарахування на них чужих грошових коштів, отримують спеці-
альне найменування, наприклад, «довірчі рахунки» (Німеччина), 
«клієнтські рахунки» (Данія), «номінальні рахунки» (Голландія), 
«ескроу-рахунки» (штат Каліфорнія). 

У більшості країн ЄС рахунок ескроу використовується не 
тільки в контексті угод з нерухомістю, але також при здійсненні 
угод з цінними паперами, цінним рухомим майном, при іпотечному 
кредитуванні. В Німеччині такий рахунок часто застосовується при 
укладенні кредитних договорів, забезпечених іпотекою. Після ви-
дачі іпотечного житлового кредиту позичальник вносить на банків-
ський рахунок ескроу певну грошову суму, яка використовується 
іпотечним банком, що видав кредит, для погашення основної суми 
боргу та відсотків по іпотеці [3]. 

Конструкція договору рахунка умовного зберігання (ескроу) є 
гнучкою, універсальною. Основна її функція – гарантувати вико-
нання основного зобов’язання, яке виникає з цивільно-правового 
договору між кредитором і боржником. Такий ефект досягається не 
через різні способи забезпечення виконання зобов’язань, а через 
встановлення особливого правового режиму для майна, виділеного 
на спеціальному рахунку умовного зберігання ескроу-агента і пере-
даного для виконання зобов’язання. Такий режим дозволяє захис-
тити інтереси обох сторін – клієнта (депонента) та бенефіціара. 

Сьогодні договір рахунка умовного зберігання (ескроу) перебу-
ває на стадії розвитку у законодавстві України, нещодавно прой-
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шовши стадію свого становлення. Відповідно до Закону України № 
1983-VIII від 23.03.2017 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управ-
ління в акціонерних товариствах» [4], Главу 72 ЦКУ доповнено па-
раграфом 2 «Рахунок умовного зберігання (ескроу)». У світлі запо-
зичення Україною позитивного законодавчого досвіду найбільш 
розвинутих держав сучасності та політичного курсу нашої держави, 
спрямованого на євроінтеграцію, законодавче регулювання такого 
договору у ЦКУ є особливо доречним та корисним. За договором 
рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується прийма-
ти та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відк-
ритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від 
володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі 
кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару 
або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка 
за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного 
зберігання (ескроу) [5].  

Головною метою такого договору є мінімізація фінансових ри-
зиків, які виникають при розрахунках за договором купівлі-
продажу нерухомості, корпоративних прав, погашенні іпотечних 
кредитів тощо за участю посередника. У багатьох випадках при 
проведенні фінансових, торговельних та інших операцій грошові 
кошти спочатку зараховуються на звичайні поточні банківські ра-
хунки посередників, наприклад, брокера або сервісного агента по 
іпотечних цінних паперах, і тільки потім поступають на рахунок 
кінцевого одержувача.  

При цьому посередник, як власник рахунку, має повне право 
розпоряджатися цими засобами на власний розсуд. Зокрема, він 
може направляти платежі, що поступили на його рахунок, по іпоте-
чних кредитах на власні потреби, що створює додаткові ризики для 
кредиторів. Запровадження на законодавчому рівні договору раху-
нка умовного зберігання усуває такі ризики.  

Окрім того, залучення ескроу-агентів є поширеним при реалі-
зації угод M&A. Позитивним аспектом норм про договір рахунка 
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умовного зберігання у ЦКУ є те, що ескроу-агентом може бути ли-
ше банк. Враховуючи факт того, наскільки важливою є добросовіс-
ність та надійність ескроу-агента у зобов’язанні, звуження кола по-
тенційних ескроу-агентів та підвищення вимог до них мінімізува-
тиме можливі зловживання та махінації в Україні.  

Отож, договір рахунка умовного зберігання (ескроу) вдало по-
єднує в собі гарантії виконання зобов’язань контрагентом при од-
ночасній мінімізації ризиків і втрат у разі порушення або невико-
нання ним зобов’язань. Такий механізм набув частого застосування 
в європейській та американській діловій практиці через свою зруч-
ність і високу рентабельність у використанні при проведенні розра-
хунків. У контексті євроінтеграції України та дотримання курсу на 
імплементацію найкращих світових стандартів, доцільність законо-
давчого регулювання договору рахунка умовного зберігання 
(ескроу) в Україні є очевидною. 
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«КРИПТОВАЛЮТА»: ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ 

ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Тема біткойна зараз зайняла значне місце в інформаційному 
просторі у цілому світі. Фактичного кожного дня надходить інфор-
мація то про продаж у Києві квартири іноземцем за біткойни або 
будівельною компанією на первинному ринку (наприклад будіве-
льна компанія «GEOS»)[1], то про інвестування біткойна до статут-
ного капіталу товариства (наприклад, «Oracle Srl» в Італії чи ТОВ 
«Axon Partners» в Україні), то про виявлення «незаконної ферми» 
біткойнів, то про наміри Об’єднаних Арабських Еміратів запрова-
дити свою «криптовалюту». У будь-якому випадку, з’явившись як 
явище у 2009 році, у 2017 біткойн увірвався до повсякденного жит-
тя українців якщо не як фінансовий інструмент, то як тема для пос-
тійних розмов. Але оскільки біткойн крім розмов про нього став 
реальним предметом правочинів, то юридична спільнота повинна 
намагатися дати хоча б початкове пояснення цього явища з посту-
повим переходом до розуміння, регулювання та нагляду за право-
чинами з ним. Спробуємо тезово позначити певні посилки для та-
кого дослідження: 

1. Слід зазначити, що біткойн є складовим елементом більш 
широкого явища в правовому дослідженні нового об’єкта цивіль-
них прав, а саме – понятті «криптовалюта». Саме тому, що слово 
валюта має досить чітке визначення в правових системах різних 
країн, поняття «криптовалюта» будемо використовувати у «лап-
ках», як назва певного об’єкта, що так історично склалася. Дослі-
дженню має підлягати не біткойн, а видовий об’єкт – 
«криптовалюта». 
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2. Глобальні причини появи «криптовалюти» покликані потре-
бами бізнесу отримати інструмент: 

1) транскордонного характеру для обміну на товари, роботи, 
послуги; 

2) для товарообміну, непідконтрольний органам державної вла-
ди будь-якої країни; 

3) на який не впливають політичні, військові, революційні та 
інші процеси конкретних країн. 

Вже можна стверджувати, що заборона окремими країнами 
правочинів з «криптовалютою» або спроби оподаткувати такі пра-
вочини різко знижують їх популярність. 

3. Індивідуальні причини розробників - заробіток на залученні 
нових учасників мережі до нового форку (відгалуження від попере-
дньої «криптовалюти», з наступним продажем або обміном форка 
на гроші або біткойни. 

4. Сама назва «криптовалюта» походить від англійського 
«сryptocurrency» і практиками розглядається як різновид цифрової 
валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифру-
ванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких 
як «Proof-of-work» та/або «Proof-of-stake». Функціонування системи 
відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мере-
жі,[2] що дозволяє стверджувати про відсутність емісійного центру 
«криптовалют», а отже, відсутність: 

1) суб’єкта права, який взяв на себе зобов’язання використову-
вати її як засіб платежу; 

2) відсутність будь-яких активів, що мають підкріплювати пла-
тоспроможність «криптовалюти» - відсутність золото-валютних ре-
зервів, державних гарантій тощо. 

5. Криптографія з метою конфіденційних платежів почала ви-
користовуватися з 1990 року в системі DigiCash Девіда Чома, ком-
панія якого збанкрутувала в 1998 році.[3] Вперше термін «крипто-
валюта» почав використовуватися після появи пірингової (від англ. 
peering — сусідство) платіжної системи Bitcoin, яка була розробле-
на в 2009 році людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі 
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Накамото [4] і використовує систему «proof-of-work» [3]. Пізніше 
з'явилися інші незалежні від біткойна криптовалюти, так звані фор-
ки (розвилка, відгалуження) біткойна, наприклад, Namecoin, 
Litecoin, PPCoin, Novacoin. В даний час їх створено більше 2 000 із 
застосуванням різних алгоритмів. Вони з’являються щоденно. Ос-
новною метою більшості створювачів форків є:  

1) удосконалення мережі;  
2) заробіток на залученні нових учасників мережі до нового 

форку, з наступним продажем або обміном форка на гроші або біт-
койни. 

6. Вартість «криптовалют» найчастіше прив'язана до націона-
льних валют окремих країн, але є й інші бази для обміну. Прив'язка 
може бути до дорогоцінних металів (наприклад, E-gold, WebMoney 
Gold — WMG), також зустрічається плаваючий валютний курс (на-
приклад, біткойн).  

На відміну від валют у віртуальних економіках, наприклад в 
онлайн-іграх, цифрові валюти безпосередньо використовуються 
для придбання реальних товарів,[5] результатів робіт і послуг, у т.ч. 
юридичних.  

7. Є чотири основні способи отримати дохід на операціях з 
«криптовалютою», що спонукає осіб здійснювати: 

1) генерацію (майнинг) «криптовалюти»; 
2) інвестування в «криптовалюту»; 
3) торгівлю «криптовалютою» на криптовалютній біржі або по-

за нею; 
4) підтримку «мастернод» (тільки в мережі Dash і похідних фо-

рках).[6] 
8. Правове регулювання «криптовалюти» в різних країнах здій-

снюється по різному. США, Канада, Німеччина і Велика Британія 
розпочинають регулювати біткойни (а не всі різновиди «криптова-
люти»). Російська Федерація і Китай – прямо заборонили «крипто-
валюти». Переважна більшість країн ніяк не регулюють «криптова-
люти». Навіть країни, що почали регулювати «криптовалюти» не 
визначилися з правовою природою «криптовалют». Україна чітко 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

227 
 

не визначилася з правовою природою «криптовалюти», а тому й 
немає достатнього правового регулювання даного правового явища. 

9. Європейське банкiвське управлiння (European Banking 
Authority, EBA) (далi — ЄБА): 

1) закликало банки ЄС утриматися вiд операцiй з криптовалю-
тами доки не буде створена система правил, яка зможе запобiгти 
зловживанням. 

2) рекомендувало владi ЄС розробити систему правил i захис-
них заходiв для торгових платформ i створити окремi комiсiї зi спо-
стереження за кожною електронною системою. Поки ж банкам слiд 
утриматися вiд операцiй з купiвлi-продажу або навiть володiнням 
криптовалютами.[7] 

10. Офіційна реакція держави Україна на факт існування «кри-
птовалюти» як певного об’єкта права та фінансового інструмента 
на даний час зводиться до двох актів: 

1) лист Національного банку України 08 грудня 2014 року № 
29-208/72889.[7] 

2) лист Державної фіскальної служби України від 30 серпня 
2016 року №18727/6/99-99-15-02-02-15;[8] 

Подальша позиція НБУ чи НКЦПФР відбувається в основному 
через висловлені заяви. В Україні станом на 22 вересня 2017 року 
НБУ та НКЦПФР відмовляється визнати «криптовалюту» валютою 
чи засобом розрахунку.[9] 

11. Судова практика також зіткнулася з необхідністю врегулю-
вання статусу «криптовалюти», зокрема у рішеннях: 

1) Ухвала слідчого судді Деснянського районного суду міста 
Чернігова від 30.01.2015 по справі № 750/848/15-к;[10] 

2) Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.10.2016 по 
справі № 753/599/16.[11] 

12. За своєю технологічною природою «криптовалюта» є суку-
пністю інформації, оскільки в його основі лежить зашифрований 
масив даних про всі операції, які були проведені в мережі за весь 
час її існування. Але її цінність полягає не в цій інформації. Ця ін-
формація є лише підтвердженням існування одиниці «криптовалю-
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ти». Тому видається, що правильніше говорити про певний немате-
ріальний актив, правова природа якого має ще досліджуватися, але 
який може бути об’єктом цивільних прав за статтею 177 та 178 Ци-
вільного кодексу України.[12]  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СОЦІАЛЬНИХ  

МЕРЕЖАХ  
 

Протягом останніх років державні службовців, особливо керів-
ники органів державної влади, активно використовують соціальні 
мережі (Facebook, Twitter) як засіб комунікації та поширення інфор-
мації.  

Вищі посадові особи держави (Президент України, прем’єр-
міністр, міністри тощо) зареєстровані у Facebook та активно допи-
сують і коментують події. Для регулювання поведінки державних 
службовців діють правила етичної поведінки, які зазвичай не міс-
тять норм, присвячених поведінці цих осіб в соціальних мережах.  

Як виняток, з метою дотримання суддями «етичних норм як під 
час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці», у «статті 
20 Кодексу суддівської етики визначено загальні положення пове-
дінки суддів у соціальних мережах і Інтернет-форумах. Згідно зі 
змістом даної, статті участь судді у соціальних мережах, Інтернет-
форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Ін-
тернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментува-

                                                             
 Для прикладу, найбільш цікавими є дописи Президента США Дональда Трампа у соціаль-
ній мережі Twitter, які неоднорозово спричиняли як внутрішні конфлікти у США, так і приз-
водили до міжнародних скандалів.  
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ти лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди автори-
тету судді та судової влади.  

У Коментарі до Кодексу суддівської етики, Рада суддів надає 
рекомендації щодо поведінки суддів у соціальних мережах: 1) суд-
дя повинен утримуватись від публічної правової оцінки рішень, що 
прийняті як судом першої інстанції, так і апеляційної та касаційної, 
висловлювання своїх міркувань з приводу правової позиції конкре-
тного суду. Неприйнятним є обговорення в будь-якій формі дій та 
правових позицій конкретних суддів, надання їм оцінки. Неприпус-
тимою з боку судді є критика, що може викликати у суспільства 
сумніви в професійності суддів, їх неупередженості, незалежності, 
чесності. Суддя повинен утримуватись від висвітлення та коменту-
вання процедур, обговорень та прийняття рішень шляхом таємного 
голосування під час діяльності суддівського самоврядування, зок-
рема роботи зборів суддів. При цьому неприпустимими є висвіт-
лення виступів суддів на зборах суддів в таких процедурах, публіч-
на критика таких виступів; 2) суддя зобов’язаний відповідально пі-
дходити до інформації, яку він розміщує в мережі Інтернет, зокре-
ма, на соціальних сторінках. Суддя не повинен розміщувати власні 
зображення та зображення колег, які б могли вплинути на автори-
тет судової влади; 3) неприпустимими також є розміщення фотог-
рафій судді в мантії та з нагрудним знаком в інших, ніж офіційно-
ділових ситуаціях [1].  

Навідмінно від представників судової гілки влади, в діяльності 
органів виконавчої влади відсутній єдиний підхід щодо врегулю-
вання поведінки їх працівників у соціальних мережах.  

Офіційна позиція міністерств як органів виконавчої влади зво-
диться до п’яти аспектів: 

1) неврегулювання поведінки працівників при поширенні, 
коментуванні та написанні повідомлень у соціальних мережах 
(Міністерство аграрної політики та продовольства України: «відсу-
тні нормативно-правові акти щодо регулювання поведінки праців-
ників міністерства при поширені, коментуванні та написанні пові-
домлень у соціальних мережах» [2]; Міністерство економічного ро-



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

231 
 

звитку і торгівлі України: «окремі правила поведінки працівників 
міністерства у соціальних мережах не приймалися» [3]; Міністерст-
во освіти і науки України: «окремих правил поведінки при поши-
ренні, коментуванні та написанні повідомлень у соціальних мере-
жах для працівників Міністерства освіти і науки України не вста-
новлено» [9]); 

2) врегульованість поведінки державних службовців при по-
ширенні, коментуванні та написанні повідомлень у соціальних ме-
режах у нормах Конституції України, Закону України «Про дер-
жавну службу», правилах етичної поведінки державних службов-
ців і правилах внутрішнього трудового розпорядку (Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального го-
сподарства України [11]; Міністерство екології та природних ресу-
рсів України [3]; Міністерство з питань тимчасового окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України [5]; Міністерс-
тво молоді та спорту України [8]; Міністерство охорони здоров’я 
України [10]; Міністерство внутрішніх справ України [12]). 

3) необхідність окремих нормативно-правових актів для вре-
гулювання поведінки працівників при поширенні, коментуванні та 
написанні повідомлень у соціальних мережах. Так, у Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості України вважають, що «ве-
дення особистих сторінок працівників є відповідальністю автора 
сторінки». Крім цього, зазначено, що «на сьогодні немає відповід-
них офіційних документів, які регламентують поведінку користу-
вачів соціальних мереж. Проте в умовах інформаційної війни є пот-
реба розвитку нормативних засад, методичного забезпечення робо-
ти з соціальними мережами, водночас застосовуватись можуть ли-
ше окремі форми демократичних інструментів впливу, які в цілому 
не обмежують свобод і прав людини». Однак, «з метою дотримання 
високих стандартів державної служби, адекватного реагування на 
поширення в мережі Інтернет інформації пропагандистського та 
маніпулятивного характеру, Міненерговугілля працює над розроб-
ленням спеціальних Рекомендацій для користувачів сторінок у со-
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ціальних мережах та для відповідальних за ведення відповідних 
сторінок Міненерговугілля України у соціальних мережах» [13]; 

4) врегулювання поведінки працівників при поширенні, комен-
туванні та написанні повідомлень на офіційних сторінках мініс-
терств у соціальних мережах. У Міністерстві інфраструктури 
України розділяють офіційні повідомлення міністерства у соціаль-
них мережах та розміщення працівниками повідомлень на своїх 
приватних сторінках: «працівники відділу взаємодії зі засобами ма-
совової інформації цього міністерства розміщують офіційні пові-
домлення на сторінці Міністерства у Facebook і Twitter, погоджую-
чи свої дії з керівником підрозділу. Щодо розміщення працівника-
ми Міністерства повідомлень на своїх приватних сторінках у соціа-
льних мережах, ця сфера не регулюється внутрішніми актами міні-
стерства» [7]; 

5) відсутність необхідності врегулювання поведінки праців-
ників при поширенні, коментуванні та написанні повідомлень у со-
ціальних мережах. Для прикладу, у Міністерстві інформаційної по-
літики України зазначають, що «Міністерство жодним чином не ре-
гламентує поведінку своїх працівників при поширенні, коменту-
ванні та написанні повідомлень у соціальних мережах, а також не 
розробляло та не планує затверджувати жодні правила поведінки 
працівників Міністерства у соціальних мережах» [6]. 

Отже, зважаючи на активне використання соціальних мереж і 
відсутність єдиної позиції щодо поведінки у соціальних мережах, 
державні службовці повинні навчитися зважувати переваги мереж, 
спілкування і етичні правила, що обмежують їх права та обов’язки. 
Саме тому, слід доповнити прийняті правила поведінки державних 
службовців нормами щодо поведінки у соціальних мережах, які б 
враховували юридичні та етичні проблеми, що виникають при ви-
користанні ними соціальних мереж.  
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КРИПТОВАЛЮТА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА  

 
Світова фінансова криза, що розпочалася з банкрутства декіль-

кох великих фінансових установ США, спричинила негативний 
вплив на стан економіки практично усіх країн. Були поставлені під 
загрозу стабільність національних грошових систем, низка фінан-
сових інструментів стали неліквідними, впало промислове вироб-
ництво та ВВП, збільшилось безробіття. Це призвело до бажання 
створити нову, незалежну від зовнішніх факторів та держави, ва-
люти на основі інформації – криптовалюти. 

Варто зазначити, що ідея використовувати криптографію для 
конфіденційності платежів виникла ще на початку 1990-их років, 
проте вона не змогла влитись в класично регульовану фінансову 
систему. Криптографія (від грецького kryptós – прихований і 
gráphein – писати) – наука про математичні методи забезпечення 
конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Це процес 
шифрування-дешифрування, тобто перетворення звичайної інфор-
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мації (відкритого тексту) в шифротекст і навпаки. Криптографія за-
стосовується для забезпечення її псевдонімності (всі транзакції пу-
блічні, але прив’язки до конкретної людини за замовчуванням не-
має, проте особу користувача може бути встановлено, якщо відома 
необхідна додаткова інформація).  

Під криптовалютою (від англ. сryptocurrency) розуміють вид 
цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному 
шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту 
(асиметричне шифрування даних з використанням публічних та 
приватних ключів). Це валюта, що не має єдиного емісійного 
центру, що контролювався б урядом, а всі операції, що пов’язані з 
нею, є миттєвими, анонімними та дешевими.  

Дослідники наводять різні дані щодо видів криптовалюти (що 
налічує до 640 видів) – Bitcoin, Ripples, Litecoin, Terracoin, PPcoin, 
Namecoin, Novacoin та інші. В основі функціонування більшості з 
них закладені одні і ті ж принципи. Однією з перших крипто валют 
вважають Bitcoin (BTC), який станом на сьогодні залишається най-
популярнішим. ВТС (від англ. bit – мінімальна одиниця інформації, 
а coin – монета). На нього припадає 70% капіталізації від усіх крип-
товалют. У 2017 році загальна капіталізація усіх відомих криптова-
лют, за різними оцінками, досягла $30 млрд. і за останніми прогно-
зами фахівців вона може збільшитися в 10 раз лише за 4 роки.  

Спочатку Bitcoin практично нічого не коштував, перша покупка 
двох піц обійшлась в 10 тис. Bitcoin, а на сьогодні вартість одного 
Bitcoin за різними оцінками становить близько 4,5 тис. $. В день ві-
дбувається понад 200 тис. Bitcoin-трансакцій. 

Розробку Bitcoin представив в 2008 році Сатосі Накамото. Існує 
думка, що такої людини насправді немає і розробники побажали 
залишатися невідомими, тому Сатосі Накамото вважається псевдо-
німом. Bitcoin працює через розподілену пірингову систему – Peer-
to-peer. P2P (з англ. – рівний до рівного) – варіант архітектури сис-
теми, в основі якої стоїть мережа рівноправних вузлів, що є авто-
номними в тому сенсі, що не існує загальної влади, яка може конт-
ролювати їх. Кожен учасник криптовалютної мережі як самостійна 
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структура бере участь у підтримці її роботи. ВТС не має єдиного 
емісійного центру, а сама емісія валюти відбувається автоматично 
на основі математичного алгоритму шляхом генерації блоків тран-
сакцій. Кожен Bitcoin володіє унікальним кодом зі згенерованим 
блоком трансакцій.  

Цікаво, що крім купівлі ВТС, можливим є спосіб його добуван-
ня під назвою майнінг (від англ. mining – видобуток корисних ко-
палин), що виглядає як спосіб емісії ВТС. Майнінг – це процес ви-
користання обчислювальних потужностей комп’ютерних систем 
для створення ланцюжка блоків трансакцій криптовалюти. Bitcoin 
отримує той, хто додав черговий блок в базу транзакцій. Врахову-
ючи, що майнінг потребує величезних ресурсних потужностей, 
створюються майнінгові ферми (надпотужні комп’ютерні станції). 

Первісна вартість криптовалюти залежить від потужностей 
комп’ютерів, що підтримують роботу мережі, а вторинна залежить 
від попиту на криптовалюту серед її користувачів. Так, після того 
як згоріла потужна Bitcoin-ферма в Таїланді (вартість якої станови-
ла понад 2 млн. $), курс Bitcoin різко виріс. Попит буває спекуляти-
вно-інвестиційний (купівля з метою дорожчого перепродажу), ку-
півля товару за криптовалюту або ж переказ криптовалюти на ін-
ший рахунок без комісії. Також на попит впливає факт кінцевої (за-
вершальної) емісії криптовалюти. Це означає, що криптовалюти 
мають загальний обсяг емісії. Для прикладу, загальна кількість 
Bitcoin становить 21 мільйон монет. Для підтримки загального об-
сягу випущеної криптовалюти відбувається процес демісії (згоран-
ня невеликої суми під час проведення кожної трансакції). 

Отож, основу ВТС становить ланцюжок блоків транзакцій, що 
називається Blockchain (англ. від block – блок, chain – ланцюг) — 
розподілена база даних, яка підтримує постійно зростаючий перелік 
записів, званих блоками, захищена від підробки та переробки. Ко-
жен наступний блок містить посилання на попередній. Таким чи-
ном, створюється безперервний ланцюжок взаємопов’язаних бло-
ків. Інформація в блоках не шифрована і доступна у відкритому ви-
гляді, однак захищена від змін криптографічно через хеш-
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ланцюжок. Проте, такі трансакції не розкривають особу, що її здій-
снила. Номер рахунку може бути створено одноразово для миттєвої 
трансакції та не бути пов’язаним з його власником. Так і забезпечу-
ється принцип анонімності. 

Користувач Bitcoin самостійно вибирає ступінь участі в мережі. 
Можлива офіційна реєстрація і використання своїх справжніх пас-
портних даних, створення Bitcoin-гаманця, що забезпечить безпеку 
власника рахунку, а можлива і анонімна участь з використанням 
одноразових рахунків з миттєвими трансакціями, без жодних даних 
і документів, що звісно є менш захищеними. Для автентифікáції (з 
грец. αυθεντικός – реальний або істинний) – процедури встановлен-
ня належності користувачеві інформації в системі пред’явленого 
ним ідентифікатора використовується криптографічні токени. Це 
електронні ключі, що посвідчують особу-користувача рахунку. То-
кени можуть забезпечувати навіть безпечний цифровий підпис. Ва-
рто зазначити, що втрата ключа в режимі анонімності призведе до 
втрати криптовалюти. 

На сьогодні існує декілька способів використання Bitcoin і кри-
птовалюти загалом. По-перше, це спосіб інвестування і об’єкт інве-
стування (інвестиційної діяльності). Для прикладу, відбувається 
публічний продаж криптовалюти ІСО (Initial Coin Offering), що є 
аналогом ІРО (Initial Public Offering), через криптовалюту здійсню-
ється збір коштів (краудфандинг/краудінвестинг). Так українська 
юридична компанія «Axon Partners» в 2016 році внесла ВТС в свій 
статутний капітал. 

Для отримання прибутку з криптовалюти її потрібно обміняти 
на фіатні гроші (тип грошей або валюти, цінність яких походить не 
від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, 
а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу) 
через власні криптобіржі. Так, в Канаді можна створити компанію 
для обміну криптовалюти у разі, якщо їй відкрити рахунок в банку, 
зареєструвати в Центрі аналізу звітів та фінансових операцій Кана-
ди (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada), а її 
діяльність відповідатиме законодавству щодо протидії легалізації 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

238 
 

(відмиванню доходів), отриманих злочинних шляхом. Незареєстро-
вані компанії не гарантуватимуть отримання коштів і у разі їх втра-
ти юридичної відповідальності не нестимуть. 

Також криптовалюту використовують як спосіб розрахунку. 
Для прикладу, за Bitcoin можна придбати каву в найпопулярнішій 
американській кав’ярні «Starbucks» або ж ноутбук MacBook на офі-
ційному сайті компанії «Apple Inc.», в Польщі мобільний оператор 
Т-Моbile дозволив поповнювати ним мобільний рахунок і навіть за 
це додатково надавав безкоштовно 20% від сплачених хвилин то-
що. Існують POS-термінали, банкомати для криптовалюти, крипто-
гаманці та інші стартапи, що обслуговують систему Bitcoin. Їх фун-
кціонування є швидшим і дешевшим, ніж банківське обслуговуван-
ня. Конвертація криптовалюти в фіатну забезпечують Bitcoin-біржі, 
з якими співпрацюють дані компанії на основі агентського догово-
ру. А у Відні офіційно відкрився перший у світі Bitcoin-банк 
(Bitcoin-Bank), що обмінює Bitcoin на євро чи інші офіційні грошові 
валюти.  

Серед переваг криптовалюти відзначають швидкість, легкість, а 
за потреби ще й анонімність її використання. Також цінністю крип-
товалюти вважається те, що за рахунок децентралізованої системи і 
великої мережі незалежних користувачів забезпечується якісний її 
захист. Адже з кожним новим блоком трансакцій збільшується ла-
нцюжок криптовалюти і чим довший ланцюжок, тим важче його 
зламати. І справді, за своє майже 10-літнє існування система Bitcoin 
ще жодного разу не була зламана. Відомий хакер Ден Камінський 
зізнався в своїх провальних спробах зламати код цієї 
криптовалюти. 

Але, не зважаючи на завойовану популярність низка експертів 
висловлюють стурбованість щодо використання криптовалют, 
оскільки вона не відповідає класичному уявленню про валюту – не 
має жодного підкріплення, а отже не має взагалі ніякої реальної ці-
ни. Лауреат Нобелівської премії з економіки Роберт Шиллер зая-
вив, що ВТС виглядає як «спекулятивна мильна бульбашка», а низ-
ка інших фахівців (для прикладу, представник Казначейства США і 
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Міжнародного валютного фонду Нуріель Рубіні) порівнюють 
Bitcoin систему з фінансовою пірамідою. Фахівці відзначають, що 
криптовалюта активно використовується і для обігу нелегальних 
товарів (озброєння, наркотичних речовин тощо). 

Проблемою є той факт, що сутність та режим криптовалюти за-
лишаються за межами правового регулювання. Її використання за-
лишається в «сірій зоні» (неформального сектору) економіки, а от-
же її власники позбавлені гарантованих державою способів право-
вої охорони та захисту. Ні банківські, ні судові, ні правоохоронні 
органи не мають можливості отримати інформацію щодо криптова-
лютних рахунків. Також у аналітиків є побоювання, що розвиток і 
активне використання криптовалют може спричинити втрату дер-
жавного контролю за фінансовими потоками (в тому числі через 
кордон), зниження курсу офіційних валют, збільшення інфляції, 
послаблення фінансових установ та дестабілізацію національних 
економік загалом. 

У світовій практиці є різні приклади вирішення проблем, 
пов’язаних з правовим регулюванням криптовалюти. Так, у штаті 
Каліфорнія спробували підтримати та визнати ВТС офіційною ва-
лютою, прийнявши Закон 129 (Assembly Bill 129). Відповідно до 
його положень дозволяється використання криптовалюти, хоча не 
встановлено її правовий режим та порядок використання. У штаті 
Нью-Йорк теж дозволене використання крипто валют, проте введе-
ні обов’язкові ліцензії для осіб, що обслуговують ВТС. У штаті 
Вашингтон цифрова валюта – це об’єкт грошових переказів у 
зв’язку з вимогами Закону «Про уніфікацію грошових послуг».  

На федеральному рівні Служба протидії фінансовим злочинам 
Казначейства США (Financial crimes enforcement network), функції 
якої полягають у протидії відмиванню грошей, визнала Bitcoin як 
«форму грошей», майнерів прирівняла до «бізнесу з обслуговуван-
ня грошей» (money service business), вказавши на необхідність їх 
реєстрації. За невиконання встановлених вимог винним особам за-
грожує відповідальність. Служба внутрішніх доходів США (Іnternal 
revenue service) прирівняла ВТС до власності та встановила поря-
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док його оподаткування. У вересні 2015 року Американська держа-
вна комісія, яка займається біржовими ф’ючерсними контрактами 
прирівняла біткоїн до біржових товарів. На федеральному рівні ро-
зроблений законопроект, який запроваджує 5-річний мораторій (з 
15 червня 2015 року) щодо регулювання цифрових валют 
(Cryptocurrency Protocol Protection and Moratorium Act). Мета зако-
нопроекту проаналізувати сутність та практику використання тако-
го явища як криптовалюта, а лише тоді напрацювати її правове ре-
гулювання. 

Різниться і судова практика щодо оцінки ВТС. Так, Окружний 
суд Східного округу Техасу у справі NO. 4:13-CV-416 прирівняв 
ВТС до валюти із застосуванням відповідного законодавства до 
операцій щодо нього. А Окружний суд Флориди у справі NO. :F14-
2923 ухвалив, що ВТС не валюта, а власність. 

Щодо Європейського Союзу, то Федеральний Фінансовий на-
глядовий орган Німеччини (Federal Financial Supervisory Authority – 
BaFin) розглядає криптовалюту як цифрову цінність, яка може 
прийматись фізичними або юридичними особами як засіб платежу і 
може бути передана, збережена або продана. Німецький банк Fidor 
задекларував майбутню співпрацю з німецькою Bitcoin-біржею, що 
дозволить проведення торгів у криповалюті і значно пришвидшить 
конвертацію в офіційні валюти, а власники Bitcoin володітимуть 
рахунками в «класичному» банку. 

Австралія та Великобританія позитивно орієнтовані на викори-
стання криптовалюти, схильні розцінювати і прирівнювати її до то-
вару. Норвегія розуміє Bitcoin як актив. А Європейський суд Спра-
ведливості прирівняв Bitcoin до офіційних валют та визначив, що 
всі операції, пов’язані з ним, мають оподатковуватися так само, як і 
операції з офіційними валютами. 

Японія в 2017 році визнала Bitcoin платіжним засобом. 
Китайська Народна Республіка спочатку визнала криптовалюту не-
законною та закрила всі інтернет-ресурси, що здійснювали нею ро-
зрахунки, а нещодавно висловила бажання створити власну 
криптовалюту.  
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Офіційний сайт Bitcoin попереджає, що не зважаючи на те, що 
ця валюта не має статусу офіційної, тим не менше, користувачі 
Bitcoin зобов’язані сплачувати податки відповідно до юрисдикції 
своєї країни (податки на прибуток, з продажу, на заробітну плату та 
податок на приріст вартості капіталу з будь-чого, що має цінність) 
та несуть відповідальність за дотримання податкового та іншого 
законодавства. 

Цікаво, що наша країна входить до топ-5 країн з найбільшою 
кількістю користувачів крипторахунків. Але використання крипто-
валюти в Україні фактично є поза законом. Станом на сьогодні, в 
своїх роз’ясненнях (Лист № 29-208/72889 від 8 грудня 2014 року 
«Щодо віднесення операцій з «віртуальною валю-
тою/криптовалютою «Bitcoin» до операцій з торгівлі іноземною ва-
лютою») Національний Банк України трактує криптовалюту як 
грошовий сурогат. НБУ роз’яснює, що випуск віртуальної валюти 
Bitcoin не має будь-якого забезпечення та юридично зобов’язаних 
за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної 
із країн, а отже вважає, що Bitcoin є грошовим сурогатом, який не 
має забезпечення реальної вартості. У Листі зазначено, що діяль-
ність з купівлі-продажу Bitcoin за долари США або іншу іноземну 
валюту має ознаки функціонування так званих «фінансових піра-
мід» та може свідчити про потенційну залученість у здійсненні 
сумнівних операцій відповідно до законодавства про протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму. НБУ посилається на Європейське банків-
ське управління (European Banking Authority, EBA), яке закликало 
банки ЄС утриматися від операцій з крипто валютами допоки не 
буде створена система правил, яка зможе запобігти зловживанням. 
З урахуванням таких підходів НБУ застерігає громадян та юридич-
них осіб щодо використання віртуальних валют для обміну на то-
вари або грошові кошти, оскільки це пов’язано з ризиком повної 
втрати коштів, що задіяні у таких операціях, а також ризиком залу-
чення таких осіб до діяльності, пов’язаної з легалізацією (відми-
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ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням 
тероризму. 

Не зважаючи на відсутність правового регулювання, українські 
суди вже неодноразово вирішували спори, пов’язані з використан-
ням криптовалюти, і навіть прийшли до різних висновків. Зокрема, 
Апеляційний суд м. Києва у справі № 753/599/16 підтримав рішен-
ня Дарницького районного суду м. Києва та вирішив, що Bitcoin не 
являється ні офіційною валютою, ні річчю в розумінні ст. 179 ЦК 
України, тому що не має ознак матеріального світу, ні не є продук-
цією. Крім того, криптовалюта не має ознак майнових прав відпові-
дно до ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні». А Харківський окруж-
ний адміністративного суду у справі №820/5120/16, опираючись на 
рішення Європейського суду з прав людини у справі Хедквіст про-
ти Швеції, прирівняв криптовалюту (E-Dinar Coin) до офіційної, та 
вирішив, що усі операції з нею прирівнюються до операцій зі зви-
чайними грошима. В своєму обґрунтуванні суд зазначив, що Євро-
пейський суд з прав людини постановив, що операції з Bitcoin та 
іншими віртуальними валютами на території Євросоюзу не повинні 
оподатковуватися податком на додану вартість, оскільки операції з 
обміну традиційних валют на біткойни повинні бути вільні від по-
датку на додану вартість, адже правила ЄС забороняють стягнення 
такого податку з операцій з обміну валют, банкнот і монет.  

Таким чином, станом на сьогодні криптовалюта в Україні поза 
законом. Неможливо однозначно стверджувати про виключно по-
зитивні моменти її використання. Власне виключно внаслідок між-
народної співпраці можливими є узагальнення відповідного досвіду 
та напрацювання конкретних засобів охорони та захисту як окре-
мих громадян, так і державних та корпоративних інтересів.  

Отож, сьогодні криптовалюта і правове регулювання стоять в 
протиріччі одне до одного. Розробники криптовалюти спеціально 
створили її так, щоб держава не мала можливості її контролювати, і 
вважають, що це її суть і основна перевага. А держава, в свою чер-
гу, не може забезпечувати те, що вона не контролює. І тому допоки 
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вони не знайдуть той баланс між незалежністю і контролем, якісне 
правове регулювання криптовалюти не можливе. Для захисту кори-
стувачів криптовалюти її розробники теж мали б «піти на зустріч» 
державним регуляторам та внести деякі зміни в систему криптова-
люти для її відповідності правовим нормам. Це б дозволило ліцен-
зувати криптовалютну діяльність, захистило права та законні інте-
реси її користувачів, а також унеможливило б зловживання такою 
системою зі злочинною метою. І найважливіше, аби таке правове 
регулювання було узгоджене і уніфіковане міжнародною спільно-
тою, оскільки з глобалізацією економіки проводити міжнародні 
трансакції між державами, де по-різному тлумачиться 
криптовалюта є дуже складно. 
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ОНЛАЙН-ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Суд – це не будівля, суд – це послуга 

Грехем Рос 
 
З ростом популярності Інтернету зростає і кількість спорів, що 

виникають в результаті користування ним. Юриспруденція не мог-
ла залишитись осторонь такого бурхливого розвитку ІТ-сфери, 
адже застосування сучасних технологій суттєво розширює можли-
вості юридичної практики. Одним з відгалужень такого розвитку 
стало створення численних веб-сайтів для вирішення як онлайн-, 
так і певних видів «класичних» офлайн-спорів, а кульмінацією цьо-
го процесу було нещодавнє відкриття у Китаї першого Інтернет-
суду.  
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Тема вирішення спорів в мережі Інтернет набула за останні ро-
ки особливої ваги, адже все більше і більше користувачів обирають 
саме такий вид альтернативного врегулювання. Основними причи-
нами, звісно ж, є швидкість і дешевизна порівняно з звичайними 
судами, проте не менш важливою в даному аспекті є недовіра до 
корумпованої судової системи. Окрім того, поступово напрацьову-
ється і законодавча база в цьому напрямку, що лише сприяє його 
швидкому поширенню.  

Попри незначну увагу, яка приділяється дослідженню питань, 
пов’язаних із запровадженням новітніх технологій для застосуван-
ня альтернативних способів вирішення спорів, слід відмітити під-
вищений науковий інтерес до них серед зарубіжних науковців. За 
останнє десятиліття було опубліковано чимало досліджень, прис-
вячених проблемам застосування Інтернету та інших інформаційно-
комунікаційних технологій (далі – ІКТ) для вирішення спорів. Се-
ред них варто відмітити праці А. Гейтенбі (А. Gaitenby), І. Катча (Е. 
Katsh), Г. Ка-уфманн-Кохлера (G. Kaufmann-Kohler), Е. Кібертіна 
(E. Kybartiene), А. Лоддера (A. Lodder), С.Н. Миронова, Ф. Петрау-
скаса (F. Petrauskas), Дж. Ріфкіна (J. Rifkin), Дж. Хатчинсона (G. 
Brian Hutchinson), Т. Шульца (T. Schultz) та ін.[1] 

Звертаючись до поняття врегулювання спорів в режимі онлайн 
(англ. Online dispute resolution, ODR), можна стверджувати, що в 
літературі немає єдиного підходу щодо його тлумачення. Аби не 
заглиблюватись у різні підходи щодо цього поняття, наведемо най-
більш просте і зрозуміле визначення: онлайн-вирішення спорів (да-
лі ОВС) – це набір методик регулювання спірних ситуацій з вико-
ристанням інноваційних інтернет-технологій. Це доволі комплекс-
ний спосіб, який включає в себе переговори, посередництво, арбіт-
раж або може одночасно поєднувати всі ці елементи. У зв'язку з 
цим ОВС часто розглядається як онлайн-аналог альтернативного 
вирішення спорів (анг. Alternative dispute resolution, ADR). 

Особливістю ОВС є те, що функція управління інформаційни-
ми потоками часто здійснюється не тільки арбітрами і медіаторами, 
але також комп'ютерами, програмним забезпеченням. Участь інфо-
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рмаційно-комунікаційних технологій у врегулюванні спору в літе-
ратурі отримала назву «четвертої сторони», оскільки ОВС розгля-
дається як незалежна точка входу в управління конфліктом [2]. 
Окрім двох сторін, між якими виник спір, і нейтральної третьої 
сторони-медіатора, позначення «технології» в якості четвертого 
учасника є метафорою, що підкреслює, наскільки потужно техно-
логії в наш час можуть впливати на вже звичну тристоронню мо-
дель врегулювання конфліктів [3]. Також «четверта сторона», в за-
лежності від обставин, може займати місце третьої сторони, тобто 
здійснювати автоматизовані переговори. Вона здатна формувати 
потік інформації, відправляти електронні листи, блокувати нецен-
зурне листування, формувати календар і графік зустрічей учасників 
спору, визначати інтереси і пріоритети кожної з сторін. Допомога 
«четвертої сторони» сприяє технічному впорядкування дій, полег-
шенню переговорів, скороченню витрат і вартості процесу розгля-
ду, економії часу [4]. Крім цього, деякі науковці наполягають ще й 
на виділенні «п'ятої сторони» – постачальника ОВС-послуг, тобто 
відповідної платформи, що надає можливість тако-
го врегулювання [5].  

Аналізуючи сферу застосування ОВС, варто зазначити, що та-
кий спосіб може бути використаний у різноманітних спорах: від 
міжособистісних, включаючи споживчі (C2C), до судових спорів і 
міждержавних конфліктів. Хоча застосування даної процедури і не 
обмежується певним колом справ, проте у класичному розумінні 
цей спосіб найбільш органічно виглядає у вирішенні спорів, що ви-
никають між бізнесом і споживачем (B2C) в Інтернеті. Видається 
логічним, використовувати це ж Інтернет-середовище для вирішен-
ня е-сommerce спорів, так як сторони зазвичай розташовані на зна-
чній відстані один від одного. В даному контексті цілком виправ-
даною є думка, що ефективні механізми вирішення спорів онлайн 
будуть вкрай позитивно впливати на розвиток е-торгівлі. Свідчен-
ням цього, до прикладу, є те, що з однією з таких веб-платформ 
(Modria.com) на даний момент співпрацюють такі компанії, як 
Microsoft, Ebay та PayPal.  
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Історично найбільшого поширення процедури електронного 
вирішення спорів набули у США, де вони застосовуються з 1996 
року, особливо у врегулюванні суперечок з приводу розподілу до-
менних імен. Найбільш яскравий приклад в цій сфері – сформована 
ICANN Політика вирішення доменних спорів, що забезпечує захист 
власників торгових марок від кіберсквотингу. У 2001 в Сполучених 
Штатах був прийнятий Uniform Mediation Act, який закріпив мож-
ливість використання ОВС в країні. 

Європейський Союз теж визнав за потрібне врегулювати дану 
сферу відносин. З 1998 до 2009 роки був прийнятий ряд докумен-
тів, більшість з яких стосувалась як альтернативного розгляду 
справ та медіації, так і онлайн-розгляду, зокрема: Рекомендація Єв-
рокомісії «Про принципи, що застосовуються до органів, які відпо-
відальні за позасудове врегулювання спорів за участю споживачів» 
від 30.03.1998 р., Зелена книга «Про альтернативний розгляд спорів 
в цивільному та торговому праві» від 19.04.2002 р., Європейський 
кодекс поведінки для медіаторів від 02.06.2004 р., Регламент ЄС 
«Про врегулювання спорів за участю споживачів онлайн».  

Далі, з метою прискорення та спрощення розгляду спорів за 
участю споживачів, у травні 2013 р. було прийнято два документи: 
Директива № 2013/11/ЄС Європейського Парламенту [8] та Ради 
ЄС «Про альтернативне вирішення спорів за участю споживачів» та 
Регламент № 524/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС «Про 
врегулювання спорів за участю споживачів онлайн» [9]. Ці два по-
ложення є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими законодав-
чими актами, які регулюють відносини позасудового врегулювання 
спорів за допомогою ІКТ. Так, Регламент № 524/2013 передбачає 
створення ОDR-платформи, яка пропонує споживачам і продавцям 
єдину точку входу для позасудового врегулювання онлайн-спорів 
за допомогою ADR. Крім того, платформа передбачає безпечний 
обмін даними з організаціями ADR і відображає основні засади 
European Interoperability Framework – єдиної загальноєвропейської 
програми послуг е-уряду для підприємств і фізичних осіб [1]. 
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Звісно, ОВС відоме не лише в США та ЄС, адже Інтернет і е-
commerce об’єднуюють увесь світ, тому вкрай важливим є визнання 
цього способу на рівні провідних міжнародних інституцій. В травні 
2017 року UNCITRAL оприлюднив Технічні коментарі щодо уре-
гулювання спорів в режимі онлайн, де закріпив визначення онлайн-
врегулювання спорів, основні принципи будь-якої процедури ОВС 
(прозорість, незалежність, професійна компетентність та згода), її 
етапи, сферу застосування, а також досить детально описав кожен з 
цих етапів та функції і повноваження нейтральної сторони під час 
них. 

На міжнародній арені в сфері ОВС вже успішно функціонують 
національні та міжнародні структури. Серед найбільш авторитет-
них організацій можна назвати: Національний центр технологій і 
вирішення спорів; Канадську робочу групу щодо електронної ко-
мерції і споживачів; Австралійську національну консультативну 
раду з альтернативного вирішення спорів (NADRAC); Альянс за 
глобальний бізнес; Американську асоціацію юристів тощо. ОВС 
також широко використовується такими інституціями, як Міжнаро-
дна організація праці, Міжнародна торгова палата, Європейська ор-
ганізація із захисту прав споживачів та ін. 

Прагнення України до більш тісної взаємодії з державами-
членами ЄС та інтегрування до спільного ринку зумовлює необхід-
ність детального дослідження досвіду ЄС та запозичення найбільш 
ефективних та досконалих механізмів захисту прав осіб. Незважа-
ючи на контраверсійність поглядів щодо використання ІКТ та шту-
чного інтелекту у сфері вирішення спорів, неможливо заперечувати 
необхідність та надзвичайну важливість процедури ОВС для елект-
ронної торгівлі зокрема і позасудового врегулювання загалом.  

Звичайно, говорити про повноцінний перехід вітчизняної судо-
вої системи на розгляд і вирішення справ в режимі «онлайн» ще 
рано. Тим не менш, нещодавно прийнятий Закон України «Про 
електронні довірчі послуги», а також вже діючі Закони України 
«Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні докумен-
ти і електронний документообіг» демонструють вектор руху Украї-
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ни до більш широкого застосування можливостей IT-сфери в пра-
вовому полі. Тому варто якнайшвидше створити відповідну зако-
нодавчу основу і для процедур онлайн-вирішення спорів, що дасть 
їм змогу повноцінно функціонувати в Україні.  
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ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ПОШИРЕННЯ 

НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ  
 

Глобальна всесвітня мережа, що об’єднує мільйони 
комп’ютерів у транснаціональну єдину систему Інтернет відкриває 
широкі можливості спілкування та обміну інформацією. Доба інфо-
рмаційних технологій і доступність до Мережі надала суспільству 
широкі можливості для вираження своїх думок, міркувань, переко-
нань тощо. Але поява цих додаткових можливостей створила пере-
думови для зловживання, що в свою чергу призводить до порушен-
ня особистих немайнових прав.  Розповсюдження недостовірної ін-
формації через Інтернет є безконтрольним явищем, яке вже давно 
стало способом впливу або навіть заробітком для власників Інтер-
нет-ресурсів. І постає нагальне питання як захистити в такому ви-
падку свої порушенні права, як відшкодувати завдану шкоду? Саме 
ці моменти будуть розглянути у цьому дослідженні.  

Керуючись роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України, 
викладеному у постанові «Про судову практику у справах про за-
хист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фі-
зичної та юридичної особи» №1 від 27.02.2009 р. (далі – «Постано-
ва») зазначаємо, що належним відповідачем у разі поширення 
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оспорюванної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного 
інформаційного матеріалу та власник веб-сайту. Якщо автор поши-
реної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання 
(місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформа-
ція є анонімною і доступ до сайту – вільним, належним відповіда-
чем є власник веб-сайту, на якому розміщено зазначений інформа-
ційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можли-
вість та умови для поширення недостовірної інформації (п. 12 Пос-
танови) [1]. 

Отже, виходячи з цього відповідачем у справах про захист чес-
ті, гідності та ділової репутації є автор статті (якщо недостовірна 
інформація не розміщалась анонімно) і власник веб-сайту. В таких 
позовах обов’язок встановлення особи відповідача покладається на 
позивача. В разі неможливості встановлення особистих даних авто-
ра недостовірної інформації, до відповідальності притягується вла-
сник веб-сайту. За для ідентифікації власника веб-сайту достатньо 
мати посилання на веб-сайт і за допомогою протоколу  запиту / ві-
дповіді WHOIS можливо визначити власника доменної зони, IP-
адреси, або автономного системного номера в Інтернеті [2, с. 71]. 
Ще одним способом встановлення власника веб-сайту, або власни-
ка домену є веб-ресурс www.domen.com.ua (база даних доменних 
імен). Практична діяльність показує, що в деяких випадках інфор-
мація про власника, отримана при перевірці, є правдивою. Однак, 
ця інформаціє має підлягати додатковій перевірці адже в кінцевому 
результаті вона виходить від самих власників  сайтів, що зовсім не 
виключає можливості зловживанням з їх сторони. 

Дуже важливим моментом у визначенні відповідача є встанов-
лення першочергового розповсюджувача (веб-сайта) недостовірної 
інформації. Виходячи зі справи за постановою Вищого господарсь-
кого суду України від 13.05.2014 р. у справі №5011-58/15308-2012 
було скасовано постанову Київського апеляційного господарського 
суду від 12.12.2013 р. та рішення Господарського суду міста Києва 
від 18.07.2013 р., згідно з якими поширену в мережі Інтернет інфо-
рмацію було визнано недостовірною і зобов’язано відповідача ска-
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сувати її та виплатити 100 000 грн. моральної шкоди. Підставою 
для скасування рішень судів першої і апеляційної інстанцій та при-
йняття рішення про відмову в задоволенні позову стало те, що по-
зивачем не було доведено першочергове поширення спірної інфор-
мації саме відповідачем. Останнє підтверджувалось наявними у 
справі матеріалами стосовно попереднього розміщення вказаної 
інформації на інших веб-ресурсах [3]. 

Звісно ж основним способом відновлення порушення своїх 
особистих немайнових прав є звернення за захистом до суду, але 
тривалість процедури іноді не виправдовує результату. Тому варто 
в разі виникнення такого порушення звернутися до юристів за до-
помогою і спробувати відновити порушене право самостійно, шля-
хом звернення до власника веб-сайту с проханням видалити або 
спростувати недостовірну інформацію. 

В такому випадку більшість власників веб-сайтів погодяться на 
співпрацю уникаючи судових спорів, але відшкодування завданих 
збитків, відшкодування моральної шкоди варто не очікувати. 

Варто зазначити, що спростування недостовірної інформації 
має здійснюватися у такий самий спосіб, у який поширювалася ця 
інформація. У разі якщо спростування недостовірної інформації 
неможливо чи недоцільно здійснити у такий же спосіб, у який вона 
була поширена, то воно повинно проводитись у спосіб, наближений 
(адекватний) до способу поширення, з урахуванням максимальної 
ефективності спростування та за умови, що таке спростування охо-
пить максимальну кількість осіб, що сприйняли попередньо поши-
рену інформацію [1].  

Аналізуючи судову практику за останні 5 років прослідкову-
ється тенденція збільшення позовів про захист честі, гідності та ді-
лової репутація у разі розповсюдження недостовірної інформації 
саме у Мережі у 8 раз, що говорить про актуальність досліджень у 
цій сфері, та про необхідність вироблення єдиного підходу до ви-
рішення таких спорів, адже у більшості випадках суди виносять 
рішення про необхідність спростування недостовірної інформації, 
або про відмову у задоволенні позову у зв’язку з неналежним від-
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повідачем у справі і дуже рідко зобов’язують відповідача відшко-
дувати завдану шкоду позивачеві. Коли в країнах Європейського 
Союзу це направлення  має зовсім інші тенденції  вирішення зазна-
чених спорів. І кожна друга справа виноситься на користь позивача, 
при цьому відшкодовуючи йому як моральну шкоду так і відшко-
довуються завданні збитки. 

Законодавство у сфері відшкодування шкоди за розповсюджен-
ня недостовірної інформації у Інтернеті має знач¬ну кількість про-
галин, які потребують виправлення. 

Отже, для того, щоб отримати відшкодування шкоди і віднови-
ти свої особисті немайнові права особа має довести наступні обста-
вини: 

1. Що інформація була розповсюджена у Інтернеті і було дове-
дена до відома хоча б одній особі; 

2. Що розповсюджена  недостовірна інформація стосується ви-
значеної фізичної або юридичної особи, тобто позивача; 

3. Що інформація є дійсно неправдивою, тобто така, що не ві-
дповідає дійсності; 

4. Розповсюдження інформації, порушує особисті немайнові 
права, тобто спричиняє шкоду відповідним особистим немайновим 
благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє 
немайнове право. 

Також слід пам’ятати, що порушене особисте немайнове право 
можна захистити на протязі одного року з дня моменту опубліку-
вання недостовірної інформації або з дня, коли особа довідалася 
про цю інформацію. 
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НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ 
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Питання правової охорони наукового відкриття як нетрадицій-

ного об’єкта права інтелектуальної власності є надзвичайно актуа-
льним для української правової системи. Адже законодавче регу-
лювання відносин, пов’язаних зі здійсненням прав інтелектуальної 
власності на наукове відкриття залишається недостатньо чітким та 
потребує якісно нового підходу. Без сумніву, важливість деталізо-
ваного правового регулювання охорони прав на наукове відкриття 
важно переоцінити, адже розвиток науки є запорукою процвітання 
будь-якої держави, її економічної стабільності та добробуту її гро-
мадян.  

На даному етапі, єдиним, по суті, джерелом правового регулю-
вання наукових відкриттів серед актів національного законодавства 
є Цивільний кодекс України, який в статті 457 закріпив наступне 
законодавче визначення наукового відкриття: «науковим відкрит-
тям є встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих за-
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кономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вно-
сять докорінні зміни у рівень наукового пізнання»1.  

На жаль, окрім наведення визначення поняття «наукове відк-
риття», в статті 458 цього ж Кодексу законодавець обмежився лише 
короткою вказівкою на право автора наукового відкриття надати 
йому своє ім’я або спеціальну назву , а також на форму засвідчення 
такого права, а саме: диплом. Наведена норма є бланкетною і від-
силає нас до спеціального закону. Однак, на превеликий жаль, за-
конодавець так і не спромігся прийняти відповідний акт, незважа-
ючи на те, що закладених в ЦК положень , що регулюють правовий 
статус наукового відкриття, явно недостатньо. Існує лише проект 
Закону «Про охорону прав на наукові відкриття», поданий депута-
тами С.М. Ніколаєнком, І.Р. Юхновським, М.К. Родіоновим 14 гру-
дня 2004 року та прийнятий в першому читанні 14 червня 2005 ро-
ку2. Він дублює законодавче визначення наукового відкриття, по-
дане в Цивільному кодексі України, однак містить важливі поло-
ження, що стосуються регулювання процедури подачі заявки на на-
укове відкриття, проведення експертизи такої заявки та реєстрації 
прав інтелектуальної власності на наукове відкриття.  

Серед інших джерел правового регулювання варто також згада-
ти і про Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття, 
прийнятий на 34 пленарному засіданні міжпарламентської асамблеї 
держав-учасниць СНД від 7.04.2010 року3. В даному акті більш де-
тально врегульовано обсяг прав автора наукового відкриття, поря-
док ведення Реєстру наукових відкриттів; передбачено можливість 
державного стимулювання наукових відкриттів у формі присвоєння 
Вищою атестаційною комісією держави-учасниці вченого ступеня 
доктора або кандидата наук без захисту дисертації за поданням 
спеціалізованих вчених рад і за погодженням з центральним орга-

                                                             
1 Цивільний кодекс України – Електронний ресурс [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page?text=420] 
2 Проект Закону про охорону прав на наукові відкриття від 14.12.2004 р. – Електронний ре-
сурс[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6414&skl=5] 
3 Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття – Електронний ресурс 
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_m98] 
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ном виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності та президі-
єю національної академії наук держави-учасниці або наданням до-
даткової житлової площі розміром не більше 20 м², якщо це перед-
бачено національним законодавством. 

Наукове відкриття наділене низкою особливостей, притаман-
них виключно йому як нетрадиційному об’єкту права інтелектуа-
льної власності. По-перше, відкриття як об'єкт пізнання є цінним 
само по собі, незалежно від можливостей його безпосереднього ви-
користання. По-друге, відкриття є надбанням людства, у зв'язку з 
чим не може бути об'єктом виключного права певних осіб, і тому 
будь-яка особа може безоплатно використовувати його на свій роз-
суд. З огляду на вищезазначене, не у всіх державах світу наукове 
відкриття визнається об’єктом правової охорони. Разом з тим, нау-
кові відкриття, а також усі інші наукові знання у сферах пізнання 
матеріального світу включені до переліку потенційно охороносп-
роможних об'єктів права інтелектуальної власності, що міститься у 
ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуа-
льної Власності (ВОІВ), прийнятої на Стокгольмській конференції 
14 липня 1967 р1. Ця Конвенція не зобов'язує членів ВОІВ впрова-
джувати механізми правової охорони всіх без винятку результатів 
інтелектуальної діяльності, згаданих у документі, залишаючи вирі-
шення даного питання на розсуд кожної держави. 

Зважаючи на те, що наукове відкриття визнається надбанням 
усього людства, автори наукових відкриттів мають досить обмеже-
ні права на цей об’єкт права інтелектуальної власності. Зокрема, їм 
належать наступні особисті немайнові права: 

– право авторства – як честь вважатися першовідкривачем ви-
значених знань; 

– право на ім’я – як право на спеціальну назву відкриття або на 
визначену форму вказівки у відкритті імені автора: під своїм ім’ям, 
під умовним ім’ям або псевдонімом, а також анонімно; 

– право на пріоритет наукового відкриття; 

                                                             
1 Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності – Електронний 
ресурс [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_169] 
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– право вимагати зазначення імені у зв’язку з використанням 
наукового відкриття, якщо це практично можливо. 

 Що стосується майнових прав автора наукових відкриттів, 
слід зазначити, що авторами проекту Закону України «Про охорону 
прав на наукові відкриття», на реалізацію положення, передбачено-
го п. 4 ч. 1 ст. 424 ЦК, пропонувалося визначити майновим правом 
інтелектуальної власності на наукове відкриття право на матеріаль-
ну винагороду за його встановлення (абз. 1 ч. 1 ст. 6 проекту Зако-
ну1). Проте право на винагороду автор набуває одночасно з отри-
манням диплома на наукове відкриття і така винагорода завжди ро-
зглядалася науковцями як частина пільг і переваг, пов’язаних з на-
уковим відкриттям2. Так, Дозорцев В.А3., Зенін І. О.4 , Орлов А. Г5., 
Сафронов О. К6., Торкановський Є. П7. та інші наголошували, що 
винагорода авторові виплачується не за використання відкриття, а 
за визнання відкриття як такого. Одноразова винагорода та інші 
пільги, передбачені законодавством, є заохочувальними і такими, 
що засвідчують досягнуті авторами успіхи у сфері інтелектуальної 
діяльності. На думку О.А.Підопригори, главу 38 ЦК України «Пра-
во інтелектуальної власності на наукове відкриття» слід вважати 
умовною, оскільки ніяке виключне право на наукове відкриття не 
виникає8. 
                                                             
1 Проект Закону про охорону прав на наукові відкриття від 14.12.2004 р. – Електронний ре-
сурс[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6414&skl=5] 
2 Харченко В.Б. Наукове відкриття як об’єкт права інтелектуальної власності та предмет 
кримінально-правової охорони// Часопис Академії адвокатури України , №4, 2009. – С.4 
3 Дозорцев В.А. Правовые проблемы экономического стимулирования изобретательства и 
законодательство о научно-техническом прогрессе. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / В. А. 
Дозорцев – М., 1969. – 35 с. 
4 Зенин И.А. Материальное стимулирование авторов изобретений. Правовые вопросы /И. А. 
Зенин – М.: Моск. ун-т, 1974. – 162 с. 
5 Орлов А.Г. Новые формы материального сти мулирования труда работников науки / А. Г. 
Орлов // Советское государство и право. – 1974. – № 1. – С. 27-36. 
6 Сафронов А.К. Материальное стимулирование изобретательства / А. К. Сафронов // Патен-
ты и ли- цензии. – 2000. – № 12. – С. 52-54. 
7 Торкановский Е.П. Проблемы правового регулирования изобретательства и рационализа-
ции в СССР. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Е. П. Торка- новский – Куйбышев, 1965. – 
39 с. 
8 16. Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України / О. А. Підопригора // 
Право інтелектуальної власності. – 2003. – № 7. – С. 3-7. 
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Ще однією характерною рисою наукового відкриття є те, що на 
відміну від інших об’єктів права інтелектуальної власності, воно не 
є предметом кримінально-правової охорони. Зокрема, Харченко 
В.Б. зазначає, що у разі порушення особистих немайнових прав ав-
тора наукового відкриття він наділений правом звернутися в циві-
льно-правовому порядку в судові органи з позовом про відновлення 
його порушених прав, а також припинення дій осіб, які порушують 
дане особисте немайнове право та відшкодування завданої йому 
моральної шкоди. Таким чином, через недостатню суспільну небез-
пеку такого порушення необхідності встановлення охорони вказа-
них особистих немайнових прав кримінально-правовими засобами 
нема, а її запровадження лише призведе до дублювання відповіда-
льності і колізії норм цивільного та кримінального законодавства1. 

Також особливістю наукового відкриття можна назвати те, що 
доволі часто воно не має матеріалізованої форми, і саме тому в 
проекті Закону та в статті 458 ЦК України суб’єкт, який здійснив 
наукове відкриття , називається «автором наукового відкриття». 
Особливим є також документ, який посвідчує права на наукове від-
криття – це диплом на наукове відкриття, тоді як права на більшість 
нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності засвідчу-
ються свідоцтвом. Щоправда, вже згаданий Модельний закон про 
охорону прав на наукові відкриття передбачає можливість видачі 
свідоцтва на наукове відкриття організації, де працює автор науко-
вого відкриття.2 

Слід звернути увагу на необхідність розмежування наукового 
відкриття і винаходу. Критерієм для розмежування наукових відк-
риттів та винаходів, традиційно, є наступне: наукові відкриття ві-
дображають об’єктивно існуючу дійсність, яка раніше не була ві-
дома людству, а винаходи – це речі, які до того не існували, в т.ч. 
процеси, продукти, нове застосування продукту чи процесу, при-

                                                             
1 Харченко В.Б. Наукове відкриття як об’єкт права інтелектуальної власності та предмет 
кримінально-правової охорони// Часопис Академії адвокатури України , №4, 2009. – С.4 
2 Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття – Електронний ресурс 
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_m98] 
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строї, штучно виведені штами мікроорганізмів, способи, сполуки, 
культури, клітини рослин і тварин.1  

Крім того, за законодавством більшості країн світу до винахо-
дів належать саме об’єкти технічної та технологічної творчості, в 
той же час міжнародне законодавство не відносить до об’єктів ви-
нахідництва та відкриттів досягнення гуманітарних наук (економі-
чних, правових, політичних, психологічних), що пов’язано з відме-
жуванням особистості й суспільства від природи.2  

Об’єктами наукових відкриттів є закономірності, властивості та 
явища матеріального світу,які, як випливає зі законодавчого визна-
чення, наділені сукупністю таких ознак, як світова новизна, досто-
вірність (доведеність), фундаментальність (докорінні зміни в рівні 
пізнань)3. Своєю чергою, винаходи, згідно з Законом України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 є охоро-
ноздатними за наявності таких ознак, як винахідницький рівень, 
новизна та промислова придатність.4 

Таким чином, можна зробити висновок, що питання правової 
охорони наукового відкриття як нетрадиційного об’єкта інтелекту-
альної власності залишається відкритим. Необхідно подолати існу-
ючу законодавчу прогалину у правовому регулюванні зазначених 
відносин, шляхом прийняття спеціального нормативно-правового 
акта , який створив би ефективний правовий механізм захисту прав 
на наукові відкриття, та став би ще одним рушієм розвитку україн-
ської науки.  

 
  

                                                             
1 Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності – Електронний ресурс 
[file:///C:/Users/www/Downloads/Chkup_2015_1_51.pdf] 
2 Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та при-
кладні проблеми / О. Костенко, А. Нерсесян // Віче. – 2011. – № 14. 
3 Харченко В.Б. Наукове відкриття як об’єкт права інтелектуальної власності та предмет 
кримінально-правової охорони// Часопис Академії адвокатури України , №4, 2009. – С.3 
4 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. – Елек-
тронний ресурс [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12] 
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ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ І МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ 
 
У науковій і практичній літературі доволі часто вживається два 

поняття: «цифрове середовище» і «мережа Інтернет». Тому важли-
во з’ясувати співвідношення між ними. Визначення поняття «циф-
рове середовище» у законодавстві України не наводиться, однак в 
науковій літературі вказують, що це словосполучення не тільки 
ввійшло у звичайну мову, а починає використовуватися і в юриди-
чній лексиці. Цифрове середовище відображає як цифрову форму 
об’єкта інтелектуальної власності (на противагу традиційній «ана-
логовій», зокрема письмовій, формі), так і надає новий зміст правам 
інтелектуальної власності1.  

Цифрове середовище – це ширше поняття, ніж мережа  
Інтернет. Цифрове середовище включає у себе не лише веб-сайти  
(і веб-сторінки як складові веб-сайтів), а й електронні документи, 
файли, в тому числі оцифровані об’єкти інтелектуальної власності, 
які використовуються на відповідних пристроях, що не передбача-
ють паперової форми документообігу (комп’ютери, ноутбуки, 
планшети, телефони, інші види так званих «гаджетів»). 

Отже, об’єкти інтелектуальної власності можуть мати так зване 
«цифрове вираження» – можуть бути прочитані, відтворені і пере-
дані через відповідні технічні пристрої вказані вище, зазвичай з ви-
користанням мережі Інтернет. 

Про цифрове середовище як місце здійснення прав інтелектуа-
льної власності опосередковано йдеться у Рекомендаціях для Інте-
рнет – провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлооб-
                                                             
1 Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника 
та забезпечення умов вільного використання творів. Бюлетень Міністерства Юстиції Украї-
ни. 2015. № 1. С. 87. 
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мінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного викорис-
тання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтер-
нет, що схвалені Державною службою інтелектуальної власності 
(далі – Рекомендації для Інтернет-провайдерів)1. Вказані рекомен-
дації стосуються лише використання об’єктів авторського права та 
суміжних прав у мережі Інтернет за міжнародним та національним 
законодавством.  

Міжнародними договорами, що забезпечують основу правового 
регулювання використання об’єктів авторського права і суміжних 
прав у цифровому середовищі є так звані Інтернет-договори Всесві-
тньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) від 20 
грудня 1996 року:  

– Договір ВОІВ про авторське право (чинний з 6 березня 2002 
року); 

– Договір ВОІВ про виконання і фонограми (чинний з 20 квітня 
2002 року). 

Інтернет-договори у тексті використовують поняття «цифрове 
середовище», і не вживають слово «Інтернет». Цифрове середови-
ще вживається для охоплення широкого кола комп’ютерних мереж, 
в яких можуть використовуватися такі майнові права суб’єктів ав-
торського права і суміжних прав, як право на відтворення та на 
розповсюдження серед широкої публіки, право зробити записані 
виконання та фонограми доступними. Окрім того, значна увага в 
Інтернет-договорах приділяється обов’язку їх сторін – держав за-
безпечити правову охорону та ефективні засоби правового захисту 
від обходу існуючих технічних засобів.  

Національні закони та підзаконні акти нечасто використовують 
поняття «Інтернет» як місце розміщення об’єктів права інтелектуа-
льної власності. ЦК України та практично все інше цивільне зако-
нодавство не містять згадок ні про мережу Інтернет, ні про цифрове 
                                                             
1 Рекомендації для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файло- 
обмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об'єктів авторського 
права і суміжних прав у мережі Інтернет, затв. Державною службою інтелек-туальної влас-
ності України. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://sips.gov.ua/ua/ip.html?s=print  
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середовище, в яких можуть використовуватися об’єкти права інте-
лектуальної власності. Вважаємо, що це недолік чинного законо-
давства, оскільки швидкий розвиток інформаційних технологій зу-
мовлює необхідність відповідного регулювання. Кілька норм щодо 
використання об’єктів авторського (суміжного) права в цифровому 
середовищі містяться у Законі «Про авторське право і суміжні пра-
ва» (зміни та доповнення від 23 березня 2017 року).  

Таким чином, на законодавчому рівні з’явилося визначення 
електронної (цифрової) інформації, під якою розуміється – аудіові-
зуальні твори, музичні твори (з текстом або без тексту), 
комп’ютерні програми, фонограми, відеограми, програми (переда-
чі) 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 при-
строях комп’ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет, а також про-
грами (передачі) організацій мовлення, що ретранслюються з вико-
ристанням мережі Інтернет.  

У Інтернет-договорах ВОІВ (про авторське право, про вико-
нання і фонограми) наголошено на тому, що на сьогодні розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій має значний вплив на 
створення та використання літературних і художніх творів, на ви-
робництво та використання виконань і фонограм (відеограм). Тому 
важливим є збереження балансу між правами авторів та інтересами 
широкої публіки щодо доступу до такої інформації.  

Інтернет-договори містять положення щодо виключних прав 
авторів, виконавців, виробників фонограм та відеограм дозволяти 
відтворення своїх творів, виконань, фонограм, відеограм в цифро-
вому середовищі, а також надавати доступ до своїх творів, вико-
нань, фонограм, відеограм шляхом доведення їх до загального ві-
дома через дротові та недротові засоби зв’язку, щоб будь-хто міг 
мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім 
власним вибором, очевидно, з використанням комп’ютерної або 
іншої подібної техніки, яка дозволяє здійснювати такі операції.  
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В умовах, коли практично кожен член суспільства має доступ 
до Інтернету, користуючись комп’ютером, телефоном, планшетом, 
іншим пристроєм, наявність веб-сайту стає необхідністю для кож-
ної компанії, яка бажає представити себе в Інтернет-середовищі. 
Розвиток цифрового середовища зумовлює стрімке поширення 
будь-якої інформації через мережу Інтернет. Художники, поети, 
інші автори літературних творів з метою популяризації доволі час-
то виставляють на загал свої об’єкти інтелектуальної праці або на 
власних веб-сайтах, або в соціальних мережах, або на інших досту-
пних Інтернет-сервісах.  

Така інформація доволі швидко знаходить своїх адресатів, які 
використовують розміщену інформацію для власних потреб. Самі 
ж веб-сайти, на яких розміщена відповідна інформація, користу-
ються значною популярністю. Нерідко користувачі забувають про 
наявність авторських прав (або інших прав інтелектуальної власно-
сті) на використовувані ними об’єкти чужої інтелектуальної праці, 
що призводить до масових порушень цих прав. 

У Доктрині інформаційної безпеки України, що затверджена 
Указом Президента України від 25 лютого 2017 року, зазначено, що 
елементом конституційного права громадян на інформацію є на-
дання рівних можливостей доступу кожному громадянину до інфо-
рмаційних ресурсів мережі Інтернет.  

Водночас стан правового регулювання інформаційного середо-
вища в мережі Інтернет та відносин у цифровому середовищі зага-
лом можна охарактеризувати як недостатній. Існуючі правові нор-
ми, які регулюють ці відносини, не відображають реально існуючо-
го стану та не встигають за розвитком цифрових технологій.  

Відтак відносини щодо використання інформаційних техноло-
гій, окрім правового регулювання, піддаються саморегулюванню. 
Зокрема, йдеться про Правила домену .UA, Регламент реєстрації 
доменних імен в домені .COM.UA та інші правила, що розроблені 
ТзОВ «Хостмайстер» (адміністратор адресного простору вищого 
рівня) або іншими адміністраторами доменних імен другого рівня.  
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Окрім того, застосуванню підлягають і положення Єдиної полі-
тики вирішення спорів про доменні імена (Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy) та Правил, що прийняті на її основі Кор-
порацією з управління доменами і IP-адресами (ІСАNN). Ці Прави-
ла (як українські, так і затверджені ІСАNN) застосовуються на 
практиці шляхом посилання на них в договорах, що укладаються 
між реєстрантом та реєстратором, реєстратором та адміністрато-
ром) або як звичай (якщо такого посилання в договорі немає). По-
дібну правову природу мають і вільні публічні ліцензії на викорис-
тання об’єктів авторського права та суміжних прав (ліцензії 
Creative Commons, General Public License та інші).  

Відтак регуляторами відносин щодо інформаційних технологій, 
що виникають у цифровому середовищі, є правові норми, договори, 
звичаї та інші регулятори. 

 
Тарасенко Х.Ю. 

аспірант кафедри інтелектуальної власності,  
інформаційного та корпоративного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка, виконавчий  
директор Центру дослідження інтелектуального права 

 
ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ СУБ’ЄКТИ ПРАВА  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 
 

Актуальність. Будівництво існує рівно стільки ж, скільки існує 
людство. Та разом із розумінням міжнародного співтовариства та 
окремих держав специфіки і вагомості результатів інтелектуальної 
діяльності людини, виникає необхідність надання правової охорони 
останнім як в рамках міжнародного, так і національного права. Які-
сно новий погляд законодавчих актів ХХ-ХХІ століття на права 
суб’єктів інтелектуального права, беззаперечно, вплинув на них і в 
рамках процесу будівництва. Процес будівництва – це гранично 
широка сфера діяльності людини, у якій бере участь значна кіль-
кість суб’єктів – учасників суспільних відносин, починаючи від ав-
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торів (співавторів) та винахідників співвинахідників) як первинних 
та загальноприйнятих суб’єктів прав інтелектуальної власності, аж 
до замовників, підрядників, власників (користувачів) будівель, спо-
руд, та інших громадян. Відтак, постає важливе питання у виокре-
мленні специфіки кола суб’єктів інтелектуального права у сфері 
будівництва.  

Стан дослідження в літературі. Сучасна наукова література з 
питань інтелектуальної власності торкається лише поняття, класи-
фікації та прав суб’єктів інтелектуального права в найзагальнішому 
їх розумінні. Питанням прав інтелектуальної власності у сфері бу-
дівництва присвячено праці Є.А. Грекова, Є. Ю. Гнатченка, О.П. 
Новицького та В.В. Писєвої. Тим не менш, вони не вирішують пи-
тань особливостей правового статусу суб’єктів права інтелектуаль-
ної власності, їх класифікації. Відтак, ця тема є актуальною для до-
слідження та формування власних наукових поглядів на проблема-
тику суб’єктів права інтелектуальної власності у сфері будівництва. 

Основний зміст. Перш за все, слід розрізняти «учасників сус-
пільних відносин у сфері будівництва» та «суб’єктів інтелектуаль-
ного права у сфері будівництва».  

Перше поняття є більш широким за своїм змістом та включає, 
попри суб’єктів інтелектуального права, також: замовників будів-
ництва об’єктів архітектури (фізичних або юридичних осіб, які ма-
ють у власності або у користуванні земельну ділянку, подали у 
встановленому законодавством порядку заяву щодо її забудови для 
здійснення будівництва або зміни об’єкта містобудування), проте 
не отримують в договірному порядку жодних інтелектуальних прав 
на об’єкти будівництва; підрядників на виконання проектних і бу-
дівельних робіт; власників і користувачів об’єктів архітектури; ор-
гани влади, що реалізують свої повноваження (контрольні, нагля-
дові чи розпорядчі) у сфері містобудування. Такі суб’єкти можуть 
здійснювати різноманітні організаційні, виконавчі функції, функції 
контролю за здійснюваною будівельною діяльністю, однак лише 
група суб’єктів права інтелектуальної власності є безпосередньо 
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дотичною до відносин інтелектуальної власності у сфері 
будівництва. 

«Суб’єкти інтелектуального права у сфері будівництва» є вуж-
чим поняттям та включає виключно осіб, які своєю розумовою та 
творчою діяльністю створили твір (винахід, корисну модель, які 
використовуються або створені в процесі будівництва) та (або) 
осіб, яким передбаченим законом способом передані майнові права 
на такі об’єкти. Наприклад, проектувальник дизайну фасаду торго-
вого центру може передати свої майнові права забудовнику за до-
говором про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. Або ж фізична особа-автор може внести свої майнові 
права інтелектуальної власності в статутний капітал господарсько-
го товариства або ж особа може відчужити їх як складовий елемент 
цілісного майнового комплексу тощо. 

Як випливає із вищенаведеного, виникнення прав інтелектуа-
льної власності може бути зумовлено власне самим юридичним фа-
ктом створення об’єкту інтелектуального права або ж фактом його 
набуття від суб’єкта, у якого вони виникли первинно. Власне тому, 
на нашу думку, слід виділити дві категорії «суб’єктів інтелектуаль-
ного права у сфері будівництва»: первинні та вторинні. 

Первинними суб’єктами інтелектуального права у сфері будів-
ництва є автори (винахідники), які своєю розумовою та творчою ді-
яльністю створили твори (винаходи, корисні моделі тощо), суб’єкти 
прав на комерційні позначення, - усі ті, у кого права інтелектуаль-
ної власності виникають вперше. Мова може йти і про архітектора 
унікального будинку, мосту, і про винахідника конкретного спосо-
бу влаштування фундаменту, і про власника комерційного на-
йменування, і про користувача доменного імені в мережі Інтернет. 
Власне їм первинно після створення (отримання патенту на вина-
хід, корисну модель, промисловий зразок, реєстрації торговельної 
марки, першого використання комерційного найменування тощо, – 
залежить від конкретного об’єкту інтелектуального права) нале-
жать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власнос-
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ті, якщо інше не передбачено трудовим договором, іншим догово-
ром чи законом.  

Питання про те, чи може юридична особа бути суб’єктом пер-
винного авторського (патентного) права, тобто здобути право на 
твір (винахід, корисну модель) за допомогою своїх власних дій, ба-
гато років залишалося спірним питанням. Пряма вказівка закону на 
первинне набуття прав інтелектуальної власності юридичною осо-
бою є лише стосовно організацій мовлення як суб’єктів суміжних 
прав на програми та (або) передачі мовлення. Однак, враховуючи, 
що ця сфера не торкається процесу будівництва, питання можливо-
сті юридичної особи бути первинним суб’єктом прав інтелектуаль-
ної власності сфері будівництва залишається відкритим і дискусій-
ним. 

Зокрема, Ю. Басін зазначав, що коли проект реалізує архітекту-
рні ідеї або пропозиції однієї або декількох осіб, які до того ж ви-
конують усю творчу частину його розробки, авторами проекту по-
винні визнаватися саме ці особи з одночасною вказівкою при зга-
дуванні про авторство, що проект виконаний у певній проектній 
організації. Отже, автор пропонує вважати авторами цих осіб, од-
нак з обов’язковою згадкою роботодавця (організації, від імені якої 
розроблявся проект). 

На думку інших вчених, юридична особа не може бути 
суб’єктом первинного авторського (патентного) права, її не слід 
згадувати, коли мова йде власне про творця. Вони керувались тим, 
що творити можуть тільки живі люди. Тому як би не вплинула 
юридична особа на процес створення твору, саме створення твору є 
справою окремих фізичних осіб1. 

Отже, дослідивши наведені погляди вчених, можна зробити ви-
сновок, що первинним автором (винахідником) твору (винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка), створеного в процесі будів-
ництва, може бути виключно фізична особа, творчою діяльністю 
якої створено цей твір (винахід, корисну модель). Юридична особа 

                                                             
1 Пасенко Т.А. Правовий статус суб’єктів авторського права на твори архітектури // [Елек-
тронний ресурс]. –Режим доступу : http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=326  
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може набувати лише майнових прав на такі об’єкти як роботода-
вець, замовник, тощо.  

І навіть сучасні технології не можуть оспорити класичні погля-
ди на концепції суб’єкта інтелектуального права. Отримавши мож-
ливість створювати дизайн будівель, споруд, проектувати за допо-
могою комп’ютерних програм, питання про авторство таких проек-
тів вирішується однозначно. Особа, яка створила таку комп’ютерну 
програму та передала право на її використання за ліцензійним до-
говором чи, до прикладу, публічною ліцензією, не може отримува-
ти прав інтелектуальної власності на такі об’єкти. Серед потенцій-
них суб’єктів слід розглянути працівника, який використовує таку 
комп’ютерну програму, задає вихідні дані, корегує отримані ре-
зультати, додає власні творчі ідеї (в такому випадку працюватиме 
класичне правило щодо «гегемонії» фізичної особи як первинного 
суб’єкта) або ж про об’єкт права інтелектуальної власності мова не 
йде взагалі (якщо працівником вчиняються лише технічні дії, ін-
шими словами, відсутній творчий характер такої діяльності).  

Коли мова йде про комерційні позначення в рамках будівницт-
ва, слід зазначити, що права на такі об’єкти, як от: торговельна ма-
рка, комерційне найменування, інші комерційні позначення (до-
менні імена, тощо) можуть первинно виникати власне в юридичних 
осіб.  

Відтак, кожен із об’єктів права інтелектуальної власності в 
процесі будівництва повинен розглядатись окремо, адже для кож-
ного із них притаманним буде свій специфічний суб’єктний склад.  

Автором (винахідником) твору (винаходу, корисної моделі), зо-
крема і у сфері будівництва, може бути будь-яка фізична особа, не-
залежно від статі, громадянства, віку та дієздатності.  

Окремо при цьому слід зазначити, що належність авторських 
прав (прав, що виникають з патенту) хоч і не залежить від обсягу 
дієздатності та віку творця (винахідника), однак їх здійснення (реа-
лізація) у разі, якщо творцем (винахідником) є неповнолітня, обме-
жено дієздатна, малолітня чи недієздатна особа матиме свої особ-
ливості. 



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

268 
 

Другу категорією осіб (так званих вторинних суб’єктів права 
інтелектуальної власності у сфері будівництва), складають фізичні 
та/або юридичні особи, у яких права на твір (винахід, корисну мо-
дель) виникають на підставі правочинів, інших юридичних фактів 
або за вказівкою закону. 

В рамках цієї групи суб’єктів слід розглянути : спадкоємців, як 
осіб, яким за законом або за заповітом у спадок перейшли майнові 
права інтелектуальної власності; суб’єктів створення об’єктів права 
інтелектуальної власності за замовленням, в результаті виконання 
трудових обов’язків; суб’єктів, яким за договорами про відчуження 
майнових прав інтелектуальної власності, такі майнові права пере-
дано; юридичних осіб, яким майнові права інтелектуальної власно-
сті передані як внесок до статутного капіталу; юридичних осіб, 
яким майнові права інтелектуальної власності перейшли за розпо-
дільчим (передавальним) балансом у разі реорганізації тощо. 

Згідно із нормами ч.1 ст. 1218 Цивільного кодексу України до 
складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спа-
дкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися вна-
слідок його смерті. При цьому, не входять до складу спадщини 
права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця. 
Таким чином, у спадщину переходять лише майнові права інтелек-
туальної власності в межах строків їх охорони, а у випадку із вина-
ходами і корисними моделями – у межах строку дії патенту на ви-
нахід чи корисну модель. 

Питання створення об’єкту права інтелектуальної власності в 
сфері будівництва за замовленням частково врегульоване Законом 
України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про ав-
торське право і суміжні права». Так, у разі створення об’єкту архі-
тектури за замовленням, автор у будь-якому випадку залишає за 
собою особисті немайнові права, які є невідчужуваними. Особисті 
немайнові права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського права 
належать його автору (співавторам) незалежно від умов договору 
(контракту) між автором та замовником або юридичною чи фізич-
ною собою, де або в якої він працює.  
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При цьому, майнові права на об’єкт архітектури як об’єкт ав-
торського права, створений за замовленням, належать творцеві цьо-
го об’єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено до-
говором. Отже, договором можуть врегульовуватись лише питання 
розподілу майнових прав інтелектуальної власності. 

Основні аспекти створення об’єкту права інтелектуальної влас-
ності в сфері будівництва за в результаті виконання працівником 
своїх трудових обов’язків висвітлені частково у Законі України 
«Про архітектурну діяльність» та Законі України «Про авторське 
право і суміжні права». 

Майнові права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського 
права, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, нале-
жать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фі-
зичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не вста-
новлено договором1. Отже, аналогічно, особисті немайнові права з 
огляду на невідчужуваність, належать працівникові як автору, а ро-
зподіл майнових прав визначається умовами трудового договору 
між працівником та роботодавцем.  

Наприклад, будівельна компанія, наймаючи на роботу праців-
ника за трудовим договором на посаду архітектора цієї компанії, 
може обумовити у трудовому договорі з цією особою основні пи-
тання розподілу (відчуження) майнових прав на проект будинку, 
мосту, чи іншої будівлі (споруди). 

Ще одну групу вторинних суб’єктів прав інтелектуальної влас-
ності у сфері будівництва складають особи: фізичні та юридичні, 
яким такі майнові права перейшли за договором.  

Так, прикладом може бути надання дозволу (ліцензії) правово-
лодільцем на побудову котеджів з аналогічним генеральним пла-
ном, оригінальним фасадним оформленням та ландшафтним дизай-
ном іншій компанії. Варіації таких договорів є найрізноманітніши-
ми. Контрагентами за ними у приватно-правовій сфері можуть ви-
ступати як фізичні, так і юридичні особи. 
                                                             
1 Закон України «Про архітектурну діяльність» // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал 
Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-
14/conv/print1471346331646238  
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Окрім цього, до прикладу, учасник юридичної особи може пе-
редати свої майнові права інтелектуальної власності на проект 
ландшафтного дизайну, попередньо оцінивши його, в статутний 
капітал такої юридичної особи. Відтак, юридична особа набуде мо-
жливості розпоряджатися конкретними майновими правами щодо 
цього об’єкту.  

Передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері 
будівництва може мати місце і у разі реорганізації юридичної особи 
– правоволодільця, а саме: у разі її поділу, виділу, злиття, перетво-
рення. В такому разі доля майнових прав та їх подальших набувачів 
вирішуватиметься за розподільчим балансом. Форму розподільчого 
балансу на сьогодні законодавчо не встановлено, тому він склада-
ється на розсуд підприємств, що реорганізуються. На практиці роз-
подільчий баланс готують у формі звичайного балансу на дату ви-
ділення (поділу), в якому зазначають усі активи і пасиви, що пере-
даються, з окремим доданням докладного розшифрування кожного 
рядка балансу в гривнях з копійками, для забезпечення достовірно-
сті даних, які будуть відображені на рахунках у бухгалтерському 
обліку. 

Таким чином, проаналізувавши суб’єктний склад суспільних 
відносин у сфері будівництва, виділено його специфіку розглянуто 
різноманітні його варіації починаючи із первинних суб’єктів, закін-
чуючи різними видами суб’єктів прав інтелектуальної власності, 
права яких виникли вторинно (в залежності від реалізації волевияв-
лення первинних суб’єктів).  
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У СОЦІАЛЬНИХ  
МЕРЕЖАХ 

 
Ситуація щодо порушень авторських прав в Інтернеті набагато 

ускладнюється, якщо мова йде про порушення, які мають місце в 
соціальних мережах. Більшість із нас не уявляє свого життя без 
соціальних мереж. Там ми дивимося фільми, слухаємо музику, чи-
таємо, обмінюємося інформацією, потік якої проконтролювати та 
відфільтрувати просто неможливо. 

Зокрема, в наших реаліях відслідкувати правомірність роз-
міщення творів в Інтернеті вельми складно. Основною проблемою 
захисту авторських прав в Інтернеті є неможливість встановити 
та ідентифікувати особу порушника та відповідача у справі.  

Якщо в разі порушення авторських прав на конкретному веб-
сайті українського сегменту Інтернет, дані про власника контенту 
реально отримати через адміністратора системи реєстрації та 
обліку доменних імен (принаймні у судовому порядку), то у випад-
ку неправомірного розповсюдження творів в соціальних мережах, 
встановити особу правопорушника досить важко. 

Тим паче, беручи до уваги приналежність більшості найпопу-
лярніших соціальних мереж в Україні (Facebook, Instagram, 
YouTube) до іноземного Інтернет-сегменту, то можливість вста-
новлення особи порушника та притягнення його до відповідаль-
ності виявляється ще більш організаційно складною. 

Розглянемо коротко про деякі соціальні мережі в Інтернеті. 
1. Політика Facebook базується на зацікавленості даної соціа-

льної мережі в тому, щоб допомагати користувачам і організаціям 
захищати їх права на інтелектуальну власність. Положення про 
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права та обов’язки користувачів Facebook не допускає розміщення 
матеріалів, що порушують права на інтелектуальну власність третіх 
осіб, включаючи авторські права і права на знаки для товарів і по-
слуг. 

У декларативних нормах співтовариства Facebook вже 
міститься стаття з назвою «Інтелектуальна власність», зміст якої 
звучить наступним чином: «Перш ніж публікувати матеріали на 
Facebook, переконайтеся, що маєте на це право. Дотримуйтесь ав-
торських прав, прав на торговельні марки і будь-яких інших прав». 

Слід звернути увагу на п. 1 ст. 2 Положення про права та 
обов’язки користувачів Facebook, в якому зазначається, що при 
поширенні матеріалів та інформації, користувачі повинні надати 
відповідні дозволи або глобальні ліцензії на всі матеріали, на які 
поширюються права інтелектуальної власності. Щоправда, під 
сумнівом залишається дієвість такої норми на практиці 
функціонування соціальної мережі. 

Крім того, адміністрацією сайту заздалегідь передбачені ін-
струменти для допомоги в захисті прав на інтелектуальну влас-
ність. Для отримання додаткової інформації діє спеціальна сторінка 
довідкового центру з питань порушення прав інтелектуальної влас-
ності. Активною є також форма звернення до адміністрації сайту з 
метою повідомлення про порушення авторських прав. У результаті 
розгляду такого повідомлення, адміністрація Facebook обов’язково 
повинна видалити неправомірно розміщений твір. 

До систематичних порушників, передбачено застосування 
санкції у вигляді блокування їх аккаунта. 

Варто зазначити, що правилами Facebook передбачено також 
право порушників, які вважають, що їх матеріали неправомірно бу-
ли видалені з причини порушення авторських прав третіх осіб, на 
оскарження таких дій адміністрації сайту. 

2. Instagram – соціальна мережа, що базується на обміні фото-
графіями, дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати 
до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку 
інших соціальних мереж.  



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

273 
 

У правилах Instagram зазначено, що дана соціальна мережа 
може надати доступ до перегляду, обробки та збереження інформа-
ції про осіб на тривалий термін, якщо вона буде предметом юриди-
чного запиту або зобов’язання, розслідування державними органа-
ми або розслідування на предмет можливих порушень наших умов 
або політики, а також в інших випадках для запобігання шкоди. 

3. Захист авторського права – важливий аспект діяльності всієї 
спільноти YouTube, де передбачена наявність та функціонування 
спеціального центру із захисту авторських прав. 

Один із принципів Співтовариства YouTube проголошує: «До-
тримуйтесь авторських прав. Завантажуйте тільки створені Вами 
відео і ті ролики, на використання яких у Вас є дозвіл». 

Крім того, на сервісі Youtube наявний механізм для можли-
вості контролю своїх авторських прав на контент, за допомогою 
якого можна здійснити наступні дії: 1) відправити повідомлення 
про передбачуване порушення авторських прав; 2) подати зустрічне 
повідомлення; 3) відправити запит на видалення контенту, в якому 
незаконно використовуються чужі матеріали; 4) відправити запит 
на відновлення, помилково видаленого відео; 5) відправити запере-
чення; 6) відкликати претензію, скаргу, тощо. 

Майже в усіх розглянутих соціальних мережах наявні превен-
тивні саморегулятивні заходи для запобігання порушенням прав 
інтелектуальної власності та механізми підтримки. 

Стосовно відповідальності, то жодна соціальна мережа не бе-
реться відповідати за порушення, що сталися на їх просторах. По-
стачальники послуг звільняються від відповідальності за порушен-
ня авторських прав, що відбулося шляхом передачі об’єктів ав-
торських прав за допомогою таких послуг. Наприклад, інтернет-
провайдер не несе відповідальності за порушення авторських прав 
шляхом несанкціонованої передачі через його мережу об’єктів ав-
торського права. Також відповідальність не несуть і сервіси, існую-
чі на основі користувальницького інформаційного матеріалу, такі 
як соціальні мережі (Facebook, Twitter, LinkedIn), сервіси відео-
хостингу (Youtube, Vimeo) [1]. 
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Однією з додаткових умов для обмеження відповідальності є 
необізнаність таких ресурсів про те, що розміщена інформація по-
рушує авторські права третіх осіб. Крім того, соціальні мережі та 
інформаційні сервіси не отримують безпосередньої матеріальної 
вигоди від дій, що порушують чужі авторські права. 

В Україні згідно зі ст. 40 Закону України «Про телеко-
мунікації» оператори, провайдери телекомунікацій не несуть 
відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами. 
Подібні норми власники соціальних мереж та файлообмінників 
прописують у своїх правилах. Відповідальність за таку інформацію 
несуть користувачі, які її розміщують [2]. 

Хоча загальне розуміння щодо недоцільності відповідальності 
інтернет-провайдерів та реєстраторів доменних імен за порушення 
авторських прав при використанні їх послуг, поки не поширило 
свою сферу дії на такі веб-сервіси, як відеохостінги, форуми, 
соціальні мережі.  

Чітка позиція держави щодо даного питання відображена в п. 
13 Інформаційного лист Вищого господарського суду України 
«Про деякі питання практики застосування господарськими судами 
законодавства про інформацію» в якому зазначається: «у разі роз-
міщення інформації в мережі Інтернет у вигляді, доступному для 
публічного ознайомлення, особа, чиї права та законні інтереси по-
рушені її поширенням, може подавати відповідні позовні вимоги до 
власника веб-сайту, на якому розміщена ця інформація» [3]. 

Відповідно до п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду 
України  «Про застосування судами норм законодавства у справах 
про захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня 2010 р. 
№ 5, при вирішенні спорів, пов’язаних з незаконним розміщенням 
творів в Інтернеті, суд повинен установити, чи перебуває веб-сайт 
та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій 
пред’явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт по-
рушення нею авторського права [4]. 

Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані 
відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу 
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України в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних 
назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет. 

Щодо соціальних мереж за аналогією довгий час взагалі засто-
совувався підхід, визначений у постанові Пленуму Верховного Су-
ду України «Про судову практику у справах про захист гідності та 
честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридич-
ної особи» від 27 лютого 2009 року № 1, яка встановлює 
відповідальність власника веб-сайту поряд з автором. Так, 
відповідно до п. 12 даної Постанови, належним відповідачем у разі 
поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор 
відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи 
яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві. 
Якщо ж автор поширеної інформації невідомий або його особу 
та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встанови-
ти, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта – віль-
ним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому роз-
міщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він 
створив технологічну можливість та умови для поширення недо-
стовірної інформації [5].  

Слід пам’ятати, що соціальні мережі хоч і не несуть 
відповідальності за інформацію, розміщену його користувачами, 
але в силу своїх технічних можливостей здатні припинити пору-
шення прав інтелектуальної власності. 
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ЄДИНА СУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА: ПЕРЕВАГИ  

ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ  
 

Проектом № 6232 Закону України «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, Цивільного проце-
суального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинст-
ва України та інших законодавчих актів» (ст. 14 ЦПКУ, ст. 6 ГПКУ, 
ст. 13 КАСУ) [1], який прийнятий Верховною Радою України 03 
жовтня 2017 року, передбачено запровадження Єдиної судової ін-
формаційно-телекомунікаційної системи (надалі – Єдина судова 
система). 

Закріплення норми про Єдину судову систему є свідченням 
проникнення новітніх інформаційних технологій у сферу судочинс-
тва та подальше послідовне запровадження електронного правосу-
ддя в Україні. Це в повній мірі відповідає завданням, що поставлені 
у Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015-2020 роки. [2] 
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Безумовно, впровадження Єдиної судової системи не є чимось 
абсолютно новим для українського судочинства. Чинні на даний 
момент процесуальні кодекси уже містять норму про Автоматизо-
вану систему документообігу суду (ст. 11-1 ЦПКУ, ст. 2-1 ГПКУ, 
ст. 15-1 КАСУ) [3;4;5].  

Проте, якщо порівняти норми проектів та чинних процесуаль-
них кодексів, то можна одразу помітити не тільки текстуальну, а й 
змістовну відмінність.  

Єдина судова система містить як елементи електронного пра-
восуддя, що уже функціонують, як от: реєстрація документів, що 
надходять до суду; розподіл справ між суддями, тобто визначення 
судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної 
справи, так і нові елементи, зокрема: подання документів в елект-
ронній формі; надсилання повісток не тільки у паперовій формі; 
електронні докази тощо. Єдина судова система також увібрала й 
зафіксувала ті елементи електронного правосуддя, які на даний час 
використовувалися як експеримент в окремих судах України, зок-
рема обмін документами між судом та учасниками процесу. 

Запропонована проектом Єдина судова система є ширшою за 
змістом та колом її користувачів. Автоматизована система докуме-
нтообігу суду стосується лише документообігу в межах конкретно-
го суду і доступ до неї мають лише судді та працівники апарату су-
ду (про це прямо зазначено у відповідних нормах чинних процесу-
альних кодексів). Через Єдину судову систему відбувається участь 
в цьому процесі уже ширшого кола осіб - не лише працівників суду, 
а й інших учасників (сторони, представники тощо). Єдина судова 
система повинна стати свого роду інформаційним майданчиком 
/платформою для усього масиву документообігу в судах. 

Таке розширення свідчить про певні напрацювання у впрова-
дженні ІТ технологій у сферу судочинства, зокрема наявності дос-
віду в її адмініструванні та використанні з боку потенційних корис-
тувачів будь-то судді чи інших суб’єктів процесуальних правовід-
носин.  
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Однак, запровадження ІТ технологій в судочинство містить й 
певні потенційні ризики/загрози, які пов’язані з можливістю досту-
пу третіх осіб (сторонніх) до цієї системи.  

Перший ризик, це повне або часткове знищення інформації, що 
міститиметься у Єдиній судовій системі. Думаю багато хто добре 
пам’ятає про «хакерські атаки» на різні українські державні органи, 
зокрема Державну фіскальну службу України, у червні 2017 року 
[6] або елементи енергетичної інфраструктури, зокрема ПАТ «При-
карпатобленерго».[7] В цьому аспекті важливим є створення нале-
жного захисту інформації, що міститиметься у Єдиний судовій сис-
темі наприклад, шляхом копіювання інформації на додатковий сер-
вер, або запозичення досвіду НБУ по захисту Системи електронних 
платежів в Україні.  

Другий потенційний ризик, потрапляння інформації про учас-
ників процесу стороннім особам (імена, адреси тощо), тобто те що 
згідно законодавства становить персональні дані фізичної особи.  

Чи існують інші проблеми/ризики електронного правосуддя? 
Так, наприклад, Кушакова-Костицька Н.В. вказує на таку проблему 
як відсутність «комп’ютерної грамотності». [8, с. 105] Інші автори 
називають серед проблем: брак коштів та дисонанс інформаційних 
технологій та процесуальних правил [9, с. 20], Але, вважаємо, що з 
кожним роком зазначені проблеми будуть поступово зменшувати-
ся/зникати.  

А от, зникнення значного масиву інформації про судові справи, 
потенційно мають більш масштабний і загрозливий характер. Важ-
ливість захисту інформації є настільки значущим питанням, що у 
Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект закону 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (реєстра-
ційний номер 2126а) [9] Відповідно до цього проекту (ч. 1 ст. 5) 
«об’єктами кіберзахисту є об’єкти критичної інформаційної інфра-
структури та інші інформаційно-телекомунікаційні системи, в яких 
здійснюється обробка державних інформаційних ресурсів або інфо-
рмації, вимога щодо захисту якої встановлена законом». Вважаємо, 
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що Єдина судова система у повній мірі повинна бути об’єктом кі-
берзахисту. 

Отже, впровадження Єдиної судової системи у правосуддя є 
об’єктивним явищем та відповідає вимогам часу. Проте для її пов-
ноцінної роботи необхідно прийняти відповідне Положення, де бу-
де детальніше та чіткіше порівняно з процесуальними кодексами 
врегульовано усі аспекти (процесуальні, технічні тощо) пов’язані з 
її функціонуванням. При цьому варто продумати систему безпеки 
даної Єдиної судової системи з метою захисту персональних даних 
та унеможливлення знищення всіх даний як таких взагалі у випадку 
«хакерських атак».  
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патентної фірми «Черкашин і партнери», 

судовий експерт Міністерства Юстиції України 
 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРУШНИКІВ ПРАВ IP  
В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВСТУПУ В ЄС 

 
Під правами ІР розуміються права на об’єкти права інтелектуа-

льної власності / далі - ОПІВ / з переліку ст. 420 ЦКУ. ( 12 назв )  
Зрозумілий процес взаємовведення згаданих 12 об’єктів права 

інтелектуальної власності / ОПІВ України / у цивільний обіг Євро-
союзу і навзаєм, введення подібного списку творчих продуктів кра-
їн Євро Союзу у обіг України значно активізувався після відомого 
приєднання України до співпраці.  

По суті забезпечення інтересів патентовласників від майбутніх 
порушень прав ІР в географічних зонах високого ризику порушень 
( контрафакції ) або високої конкуренції планується, на початко-
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вих стадіях охорони і захисту ОПІВ, переважно,зразу при наро-
дженні значущих творчих ідей. 

Мanagement /управління патентно-правовими операціями по 
темі /встановлює наступні показники: 

- якість, географію і силу патентування,  
- доцільність валютних витрат на процедуру та повірених,  
- ризики і висновки експертиз щодо рівня ліквідності творчого 

продукту на ринку (оцінка Drafts Total ), 
- доцільності патентування по вибраних країнах,прецедентні 

світові ліцензії,політичні чинники, тощо, що досліджуються негай-
но, з огляду на ринкову вимогу власників «кому це потрібно ?» «to 
whom it should it?». 

На початкових рівнях «патентно-ліцензійних заходів теми» са-
ме плануванням закладається ефективність очікуваних патентно- 
правових результатів по реалізації теми. 

Регулювання за ЄПК. 
Європейська Патентна Конвенція закріпила основи тради-

ційного патентного регулювання Євросоюзу за винятком деяких 
особливостей ЄПВ. Процедура отримання Європейського пате-
нту регулюється згаданою Конвенцією ЄПК, що ратифікована 
на нині у 38 європейських країнах.  

EURO Patent – охоронний документ, видаваний Європейською 
Патентною Організацією (European Patent Organization – ЕРО) на 
основі Європейської Патентної Конвенції. Місцезнаходження ЕРО 
– Мюнхен (Німеччина), та трьох відділеннях ЕРО.  

Дія Європейського патенту поширюється впродовж 20 років на 
європейські країни – сучасн.иці Європейської Патентної Конвенції 
( ЕПК). Зареєстрований EURO Patent має силу національного па-
тенту на території кожної з зазначених в ньому європейських країн. 

Європейське патентне законодавство закріпило перелік 
неохороноздатних для ЕРО творчих продуктів : 

o комп'ютерні програми, бази даних;  
o методи терапевтичного і / або хірургічного лікування лю-

дини і / або тваринного;  
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o  методи діагностики, які можна здійснюватися безпосере-
дньо на організмі людини або тварини;  

o породи тварин,  
o на сорти рослин і / або на способи виведення рослин і / 

або тварин. 
Заявка на Європейський Патент з України в Європейське Па-

тентне Відомство (ЄПВ) Європейської Патентної Організації може 
бути оформлена і подана з використанням пріоритету первинної 
національної заявки, /у т.ч. України, / і / або на основі міжнарод-
ної патентної заявки, відповідно до Договору про Патентну Коопе-
рацію (РСТ), за яким Європейський патент може видаватися шля-
хом введення в Європейську регіональну фазу вищевказаної між-
народної патентної заявки РСТ. 

EURO Patent діє на територіях країн в Європі: Німеччині, 
Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії та Вели-
кобританії. Для затвердження Європейського Патенту в інших єв-
ропейських країнах необхідна нескладна процедура його валіда-
ції (затвердження).  

Власник EURO Patents отримує в країнах Європи і в країнах 
Євросоюзу « status independent », який означає, що в разі визнання 
недійсним (анулювання або припинення дії з якихось причин) па-
тенту в одній з країн Європи, дія EURO Patents та інших 
«independent patents » буде збережено в інших країнах Європи. 

Зважаючи на зростання вартості патентних процедур та держз-
борів оптимізація валютних витрат вимагає стислого розуміння пе-
реваг міжнародних процедур. 

Перевага процедури оформлення, отримання та реєстрації Єв-
ропейського патенту подібні до переваг міжнародної охорони 
Patent Cooperation Treaty: - подається одна заявка, в одне відом-
ство – а саме : Європейське Патентне Відомство, на одній мові.  

Вибрані країни патентування означає що дію отриманого Єв-
ропейського патенту можливо поширити на всі вибрані країни - 
учасниці Європейської Патентної Конвенції (ЄПК) і країни - не 
учасниці ЄПК, на які цей патент поширюється.  
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Start of Infringement notice  
Початком переслідування вважаються значимі юридичні дії 

за змістом вимог « ifrigement notice”,що складаються на піставі 
об’єктивних доказів про факт порушення. Збирання таких ІР дока-
зів про порушника в Україні, довгий і найскладніший етап, оскіль-
ки порушник/и ніколи не визнає своєї вини, і/або приховує факти, 
як доказову базу. За нашою практикою / PROCTER& Gamble проти 
Уряду України /стало зрозуміло, що іновласнику бренду не вдасть-
ся довести масовий в Україні і Росії випуск і збут детергенту 
“Arial” через “bazar”/. 

Самі порушники, здебільшого орієнтуються про обсяг та зміст 
власного порушення проти прав власника на ОПІВ і добре підгото-
вані на випадок переслідування з боку власника, за допомогою низ-
ки правозахисних органів.  

Порушники, озброєні видатними адвокатами, свідомі тактики і 
лінії захисту від переслідування зрозуміло назбирують псевдопра-
вові докази власної «добросовісності»,користуючись нашим непро-
зорим законодавством або прогалинами у правозастосуванні  

При цьому піратські випадки побудовані на новітніх рафінова-
них формах нападу на добросовісних правовласників і користувачів 
ОПІВ. Тут, в частині товарних знаків поширені імітація, троллізм, 
посилання на новітні доктрини «вичерпання прав» і «визнання NN 
Знаків добре відомими». 

Сучасна наша практика знає також випадки порушення прав ІР 
під маскою так,званого «добросовісного» передкористування,що 
дає порушникам правовий тунель для без виплатного використання 
чужих майнових прав ІВ. Все разом ставить завдання правового 
виховання соціуму « штурмом», через практичне реформування па-
тентної системи України, приведення її до існуючих вимог ЄС. 

Перед обличчям патентної практики Євросоюзу ми вимушені 
тепер провадити серйозну патентно- правову кваліфікацію право-
порушення,степінь комерційних загроз, визначати ціну пересліду-
вання та його наслідки для репутації для обох сторін. Це старанно 
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вивчається з огляду на Європейську патентно – правову культуру 
країни, і особливу практику судочинства у галузі ІР Євросоюзу. 

Старт переслідування випадків порушень проти прав власни-
ків IP,наприклад контрафакції, забезпечується переважно плану-
ванням, ефективною патентно-правовою аналітикою,станом охоро-
ни ОПІВ « де факто», доцільністю витрат переслідування та ризи-
ками щодо результату патентування та доцільністю захисту. Слід 
додати, що широкого застосування здобула практика позасудового 
вирішення спорів,оскільки наше судочинство характеризується ви-
сокою степінню непередбачених законом витрат. 

«Огорожування» майнових права ІВ? 
Стан охорони ОПІВ при виникненні спору кардинально впли-

ває на результат правового захисту в майбутньому,тому, що саме 
патентна робота забезпечує наступний захист,силу,якість та своє-
часність охорони ІР прав власника, за принципом пріоритету : 
«Нема охорони – нема прав ІР – нема захисту власності від без-
дозвільного використання».  

Захист власників «голих ідей, незахищених результатів» при-
речений на провальні судові процеси і чергові висновки про недо-
лугих адвокатів.  

Планування. Як не дивно, але раніше, правова охорона ОПІВ в 
Україні планувалася. Нонсенс планування творчості полягає у 
тому,що творчість і супутна правова охорона творчості – не плану-
ється за визначенням. На практиці ж, США і Великобританія, Ні-
меччина, інші, за нашими тривалими спостереженнями нині пла-
нують міжнародне патентуваня, а головне його фінансування. Фір-
ма «Черкашин і Партнери» брала участь у довгостроковому плану-
ванні патентування результатів / графіків правової охорони/ важли-
віших дослідницьких тем, що мали міжнародно – стратегічний ха-
рактер для галузі бізнесу. Первинними заходами згаданих графіків 
визначалися «конфіденційність» і «цензура» і «комплексність». 

o Конфіденційність вимагається під забезпечення міжна-
родного принцип PRIORITY / «непорочна» новизна на дату подан-
ня заявки /  
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o Цензура, як зворотня сторона конфіденційності присутня 
тут як імперативна ознака. 

o Комплексність ( Drafts) правової охорони,що передба-
чає щільність охорони по всіх ОПІВ, коли до теми включається 
весь «портфель результатів»,що спостерігаються по темі ( винахо-
ди, дизайн, знаки,ноу-хау, авторські права ІТ – все разом ) 

Плани патентування синхронізуються з графіками фінансуван-
ня виконання дослідницьких робіт наукових відділів НДР, супро-
водом суміжних міністерств та відомств країни у власній компете-
нції /виробництво, транспорт, торгівля /.  

Загроза справі виразно спостерігається у бюрократії видачі та 
відмови « refuse “ рішень про відмову, або про згоду видачі патен-
ту,коли стисле планування строків правової охорони важливіших 
тематик, руйнувалися невизначеністю « видачноі» політики Націо-
нальних Патентних Відомств.  

Прискорення та отримання патенту за хабар не передбачалося. 
Офіційність, підконтрольна державі, значно піднімала визначе-
ність і якість підготовки заявочних процедур: стандартизації, но-
рмоконтролю, цензури,патентних досліджень (пошуків) по темі, 
маркетологічно- кон’юнктурних і супутних досліджень, висновків, 
патентної «чистоти» новітнього виробу чи способу,тощо. 

За філософією Патентного Відомства Євросоюзу тепер слід 
самовиховуватися до ЄВРО патентної культури разом з їхніми ви-
тратами на патентну справу, якістю та електронізованою патент-
ною системою. 

Що таке Патентний ЄВРОСОЮЗ по суті теперішніх відносин 
ЄС – Україна ? 

1. Це патентний Союз Європи  
2. Астрономічна в порівнянні з нашою електронізація про-

вадження  
3. Жорстка, прозора, дорога і невблаганна регламентація  
4. Вимога випереджаючих доказів про доцільність ЄВРО 

патентування  
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Прогнозуючи єврореформацію в Україні слід усвідомити, що 
було і що стало після недавньої «мертівської « реформи патентної 
системи 2016 р.. 

На прикладі схем процедури охорони промислової власності у 
бувшому Держпатенті України / по 7 ОПІВ / на фоні непрозорого 
національного законодавства, можна здогадатися про складність 
бувшого паперового провадження в цілому. 
 

СХЕМА 1 - « БУЛО»  
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З 2016 р. розпочато реформу і на місці Держслужби становить-
ся Національний ОФІС Інтелектуальної власності – НОІВ, виразно 
скороченої структури, яку можна порівняти зі старою.  

Схема 2 « СТАЛО»  

 

 

 

 

 

 

 

 За Інтернетом встановлено, що в Департаменті ІР працює кілька осіб  

 
Директор департаменту 
ЖАЛДАК Валерій Олександрович (044) 200-45-25 
 
Заступник директора департаменту - начальник управління 
ПАДУЧАК Богдан Михайлович (044) 200-28-73 
МАЛИШ Антоніна Анатоліївна 
Загальні контакти департаменту 
 
Довідка (044) 596-67-54 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України -> 

Структура центрального апарату Мі... 
http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=cca853f6-
5358-4c06-8593-e5d19ed2f5eb  

 
Переслідування порушників в перехідний період готується на-

ми під стиль та методи ЄПВ з допомогою єврофахівці, які не дуже 
охоче спілкуються з Україною – не союзною державою. Чиновниц-

                                           Міністерство    Економіки  РТ                                               
                   Департамент інтелектуальної власності МЕРТ 
 
 

                                         НОІВ        Укрпатент      / ПІДПРИЄМСТВО / 

        УАПП           Відділ інновацій     НТ експертиза    ………… ……………… 

 

Кабінет  Міністрів 
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тво ЄПВ неохоче слухає нас, відсилаючи нас до WIPO або НОІВ 
сучасного МЕРТ.  

Відомо,що товарний та експорт послуг починається і забезпе-
чується міжнародними двома патентно-правовими операціями. 

 Охорона експорту. 
 Торгівля ОПІВ через ліцензії 
Експортери та інвестори найбільш цікавляться перспективами 

патентно – правової безпеки в Україні, дієвих монопольних режи-
мах в країнах поставок і дієвому переслідуванні контрафакції. 

Наша двадцятирічна практика в ЄПВ виявила прийоми достатні 
і необхідні для співпраці з клієнтами для виховання приорітетної 
поваги до інтересів власників ІР серед розгалуженої і реальної кон-
трафакції. 

При всякій бурхливій дискусії в патентній галузі, масмедіа і Ін-
тернеті сьогодні спостерігаються деякі виразні тренди характерні 
для модернізації відносин з ЄС: 

1. Регулювання відносин в галузі інтелектуальної власності 
адаптується саме до вимог ЕВРОСОЮЗУ, а не навпаки до україн-
ського. Так наприклад, Закон про геопозначення не витримав життя 
і лишився по суті не витребуваним.  

2 Права ІР є – права нема. Кращим рецензентом для нашого 
законодавства в галузі ІВ є корупційна практика, яка зовсім не бен-
тежить державу з її організованими правоохоронними органами.. 

3. Існування наших «омертвілих» об»єктів ІВ нешкідливих 
для практики по суті, як таких,що неповністю відповіли на вимоги 
реального забезпечення інтересів суспільства і правовласників : ві-
дкриття,рацпропозиції, сорти рослин,породи тварин,географічні за-
значення, комерційні найменування,тощо. 

4. Покроковий реальний спосіб входження до ЄС спільноти, 
а не романтично-концептуальний. Фінансова,а не декларативна 
адаптація макро і мікрочинників України до європейських цивіліс-
тичних цінностей,закріплених ЦКУта ГКУ. 

5.За спільною думкою інформаційно-технологічної спільно-
ти необхідно в першу чергу відпрацьовувати те, що можливо за-
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безпечити саме технічними рішеннями /коди, технічні схе-
ми,спец.програми, тощо /, а не соціально – правовими.  

6. Створення дієвої патентно – правої охорони інтересів пі-
дприємців для венчурних проектів, інноваційних інвестицій / у 
т.ч. протокольних пільг/  

Слід додати,що прямий перенос євроцінностей в Україну нараз 
неможливий через історичні формати свідомості споживання і різ-
ницю базових умов країн. 

Висновки. 
Новелізація ІР системи України, її правова реформа, охорона і 

захист об’єктів ІВ супроводжується характерними заходами : 
 Перепідпорядкуванням Держпатенту України і реформою 

системи права. 
 Динамічна системна співпраця з ЄС.  
 Виявлення і оцінка об’єктів ОІВ, годних для патентуван-

ня в національних і міжнародних системах. 
 Новітніми системами захисту прав власни-

ків,переслідування порушників, вирішення колізій подвійного ре-
гулювання. 

 Гармонізації до законодавства ЄПВ і судоустрою країн 
Союзу. 

 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 
Європейським Співтовариством, Угода ТРІПС, оновлення Кодексів 
задекларували українську концепцію охорони ОІВ по кількох важ-
ливих напрямках:  

- Вдосконалення власної державної патентної системи режиму 
найбільшого сприяння для операцій з цінною інтелектуальною вла-
сністю, 

- Перепідготовки фахівців,патентних судів та альтернативних, 
незалежних судово – патентних і експертиз українських 
єврофахівців. 
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ПРАВО НА ЛІТЕРАТУРНІ ТА ХУДОЖНІ ТВОРИ У РИМСЬ-
КОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 
У сучасному світі проблема захисту авторського права на літе-

ратурні художні та інші твори є надзвичайно гострою та актуаль-
ною. Сьогодні діє низка міжнародних договорів у цій сфері (до 
яких приєдналась значна кількість держав), права авторів та інших 
суб’єктів авторського права врегульовуються нормами національ-
ного законодавства та можуть бути захищені у судовому порядку. 
Однак навіть у таких умовах механізми захисту авторського права 
не завжди працюють належним чином. 

Ідея правової охорони права інтелектуальної власності на літе-
ратурні та художні твори, яка знайшла відображення у сучасному 
авторському праві, зародилась у давньоримській державі. Так, на 
думку американського вченого Крега Деллона (Крайтонський уні-
верситет, США) правові засади, що стали основою сучасного ав-
торського права, були закладені ще у римському приватному праві 
[1, c.369]. Хоча воно, загалом, не містило норм авторського права 
[2, c.522], проте у Стародавньому Римі юристи засуджували плагі-
ат. Вони також розуміли, що оприлюднення та використання твору 
зачіпає особисті права автора, тому йому надавалась можливість 
приймати рішення щодо оприлюднення твору [3, с.39]. 
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Професор Рассел ВерСтіг (Університет Конектікуту, США) за-
значає, що римське право визнавало деякі важливі інститути, які є 
характерними й для сучасного права – призначену для загального 
використання немайнову власність (аналог сучасного інституту су-
спільного надбання), право на окремі види авторських робіт (тво-
рів), можливість передання (відчуження) немайнових цінностей, 
роботу у співавторстві та ін. [2, с.530-550]. 

Права на літературні та художні твори реалізовувались на підс-
таві норм, котрі врегульовували право власності. Зокрема, римське 
право визначало, що майно можна було отримати шляхом приєд-
нання, коли об’єднуються два окремих об’єкти.  

Внаслідок цього, один із предметів поглинається іншим (голов-
на річ та приналежність). Відтак, власник головного предмету 
отримує у власність і поглинутий предмет. Ці положення застосо-
вувались як до речей, так й до творів.  

Як приклад можемо навести письмові роботи виконані на чу-
жому пергаменті чи папері, картини виконані на чужому дереві або 
полотні. Таким чином, римське право визнавало не лише право 
власності, але й можливість існування права інтелектуальної влас-
ності на твір. Однак, що саме вважалося головною річчю (твір чи 
матеріал, на якому він виконаний) залежало від їхньої цінності.  

Зокрема, в «Інституціях Юстиніана» зазначалось, що твір «на-
віть якщо він виконаний золотими літерами», є частиною пергаме-
нту чи паперу «як приєднуються до землі будівлі або засіяне в неї 
насіння». Відтак, вважає автор Інституцій, «якщо Тит написав піс-
ню або оповідання на вашому папері або пергаменті, то не Тит, а ви 
будете власником» [1, с.370] (у тексті ймовірно йдеться про римсь-
кого історика та автора історико-філософських діалогів Тита Лі-
вія  (лат. Titus Livius) (59 до н. е. — 17 н. е.) ). Як бачимо, письмові 
літературні твори у римському праві цінувались значно менше, 
аніж матеріал, на якому вони виконувалися. 

Що стосується творів образотворчого мистецтва, то робота ху-
дожника могла значно переважати у вартості матеріал, на якому 
вона була виготовлена. У тих же «Інституціях Юстиніана» зазнача-
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лось, що «якщо якась людина малює на чужій дощі, то одні вважа-
ють, що дошка приєднується до картини, а інші вважають, що кар-
тина, якою б вона не була, приєднується до дошки. Ми, однак, схи-
льні вважати, що дошка приєднується до картини, бо буде безглуз-
до, якщо картина Апеллеса або Парасія шляхом приєднання стане 
частиною дешевої дошки (Апеллес та Парасій були відомими гре-
цькими художниками, перший з яких жив приблизно 330 років, а 
другий – 400 років до н.е. Їхні роботи не дійшли до наших днів). 

Критерії оцінки вартості картини у загальних рисах визнача-
лись в «Інституціях Юстиніана». У них стверджувалося, що у разі 
розпису по дереву потрібно визначити, що є дорожчим. Відтак, як-
що вартість роботи художника перевищує ціну дерева, то дерево 
переходить у власність автора. Римське право також передбачало 
добру волю сторін (автора та власника матеріалу), при якій той, чия 
власність приєднувалась у такий спосіб до власності іншої сторони, 
отримував компенсацію [1, с.370].  

У випадку з працею скульптора, який перетворює чужу бронзу 
на статую, суперечностей було ще більше, адже римські юристи 
відзначали, що статуя була насправді новою річчю (лат. nova 
species).  

Дві видатні у той час юридичні школи Сабіанів (Sabinians) та 
Прокуліанів (Proculians) дотримувались різних правових позицій з 
приводу права власності на скульптуру. Сабіани вважали, що влас-
ником скульптури є власник матеріалу, а Прокуліани – творця nova 
species. Третій підхід (media sententia) до визначення власника ску-
льптури був визначений Юстиніаном: на його думку, якщо нову річ 
можна було б повернути до початкового стану, тоді власник мате-
ріалу вважався власником нової речі, але якщо це було неможливо 
зробити – власником нової речі був скульптор. Окрім цього, якщо 
скульптор зробив свій внесок будь-якою частиною матеріалу, то 
нова річ повинна належати йому [2, с.537]. 

Отже, як справедливо зазначає Крейг Деллон, хоча зазначені 
приклади й не вказують на правове регулювання прав автора у 
римському приватному праві, однак вони демонструють наявність 
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розуміння того, що письменники, художники та інші автори мають 
щось подібне до права власності на свої роботи. При цьому, у ви-
падку з художником чи скульптором, це право переважало над пра-
вом власника матеріалу [1, с.370]. Таким чином, римське право ви-
знавало наявність різниці між нематеріальним об’єктом (твором) та 
фізичним об’єктом, в якому цей твір втілений. Один лише факт во-
лодіння фізичним об’єктом не обов’язково мав наслідком виник-
нення права власності на твір, що у ньому зафіксований. Цей прин-
цип, на думку Рассела Вер Стіга, застосовується й у сучасному пра-
ві та полягає у розмежуванні права власності на матеріальний 
об’єкт та права інтелектуальної власності на результат нематеріа-
льної (творчої) праці автора [2, с.537]. 

Загалом, римське приватне право визнавало за авторами право 
на результати його творчості, але не у всіх випадках їх захищали. 
Найменш захищеними, як бачимо з вищенаведеного, були права на 
літературні твори. Хоча римляни й визнавали цінність авторського 
рукопису, однак авторам часто платили лише з морально-етичних 
міркувань, або ж через відмову надати свій твір. Автор отримував 
одноразову винагороду від торговця, якому передавав свій твір, 
проте при цьому залишав за собою право вільно дублювати та про-
давати свої книги. 

Разом з цим, авторського права у сучасному розумінні тоді не 
існувало, тож заможні люди та торговці навчали копіюванню книг 
рабів, або ж наймали для цього копіювальників, котрі переписували 
рукописи з метою створення їхніх копій на продаж. Існують згадки 
про залучення величезної кількості рабів, які писали під диктовку і 
могли виготовлювати до тисячі копій творів невеликого обсягу за 
день. Тож, як тільки рукопис продавався або передавався автором 
іншій особі, його можна було вільно копіювати без його згоди. Ав-
тор не мав права встановлювати жодні обмеження на використання 
твору, додаткову винагороду чи компенсацію [1, с.371-372]. 

Ще однією проблемою, яка є актуальною сьогодні, а корінням 
сягає Стародавнього Риму, є плагіат. Це поняття походить від ла-
тинського слова «plagio» — краду — і в римському праві означало 
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продаж у рабство вільної людини, відповідно за що передбачалося 
бичування (ad plagas). Лише в XVІІ ст. воно почало застосовува-
тись до поняття літературної крадіжки. Так, давньоримський пись-
менник Амвросій Феодосій Макробій, який народився близько 400 
р. до н. е., у шостій книзі своїх «Сатурналій» згадує про подібну 
практику з боку римського поета Публія Вергілія Марона. Деякі ві-
рші останнього були «запозичені» в інших давньоримських митців 
— у Лукреція та Еннія. На звинувачення Макробія Вергілій відпо-
вів, що він «лише винайшов кілька перлин у гною Лукреція та Ен-
нія» [4, с.267-268]. 

Отож, хоча римське приватне право й не містило поняття ав-
торського права, проте розрізняло право власності на річ та право 
на результати творчості. Воно, як вважаємо, стало основою для 
процесу формування системи охорони авторського права у ХVІІІ 
сторіччі, знайшло своє відображення у перших законодавчих актах 
того періоду (зокрема, у Статуті королеви Анни 1710 р., декретах 
Національних зборів Франції 1791 та 1793 рр. тощо) та суттєво 
вплинуло на зміст сучасного законодавства.  
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СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ  

МАЙНОВИХ ПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ 

 
У цивілістиці захист права інтелектуальної власності визнача-

ється як: сукупність примусових заходів, що їх застосовує суд або 
інший уповноважений державний орган, чи його посадова особа, 
спрямованих на поновлення або визнання права інтелектуальної 
власності та захист інтересів його суб’єктів при їх порушенні або 
оспорюванні [1, с. 80]; діяльність особи (суб’єкта права інтелектуа-
льної власності) та компетентних органів державної влади щодо за-
стосування до правопорушника у встановленому законом порядку 
правоохоронних заходів примусового впливу з метою припинення 
правопорушення, відновлення порушеного чи визнання оспорюва-
ного права, а також вплив на правопорушника [2, с. 39]. 

У свою чергу, під способами захисту права інтелектуальної 
власності розуміються закріплені законом матеріально-правові за-
соби примусового характеру, за допомогою яких поновлюються 
(визнаються) порушені (оспорені) права і вчиняється вплив на пра-
вопорушника [1, с. 82].  

На сьогодні вкрай важливим є побудова системи способів су-
дового захисту майнових прав у сфері інтелектуальної власності, 
формування якої розпочалося із прийняттям у 2003 році ЦК 
України.  

На думку І. Коваля, система способів захисту права інтелектуа-
льної власності складається з трьох груп способів захисту: загальні 
способи захисту цивільних прав (ст. 16 ЦК України); способи захи-
сту права інтелектуальної власності (ст. 432 ЦК України); способи 
захисту прав на окремі об’єкти інтелектуальної власності, встанов-
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лені нормами спеціальних законів (наприклад, усунення з товару, 
його упаковки незаконно використаного знаку, або позначення, 
схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (ст. 20 Закону 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг) [3, с. 
384]. 

Поділяючи наведену точку зору, О. Кот зазначає, що у законо-
давстві України захист прав інтелектуальної власності для приват-
ноправових відносин закріплено у трирівневій системі норм. Сто-
совно цього вчений зауважує таке. Передбачені у ст. 16 ЦК України 
загальні способи захисту можуть застосовуватися до прав інтелек-
туальної власності такою ж мірою, як і до багатьох інших 
суб’єктивних прав. 

 У ст. 432 ЦК України визначено, по суті, перелік способів за-
хисту через вказівку на те, які рішення може постановити суд у разі 
звернення уповноваженої особи за захистом права інтелектуальної 
власності. Погоджуючись із рішенням Пленуму Верховного Суду 
України, який кваліфікує способи захисту, передбачені у ст. 432 ЦК 
України як спеціальні [4], вчений вказує, що у такому випадку спо-
соби захисту, закріплені в аналізованій статті ЦК України, є спеціа-
льними стосовно саме матеріально-правових вимог, визначених у 
ст. 16 цього Кодексу, водночас О. Кот наголошує, що встановлені у 
ст. 432 ЦК України способи захисту можуть розглядатися як зага-
льні для захисту суб’єктивних прав інтелектуальної власності зага-
лом, незалежно від об’єкта й особливостей цих прав. У свою чергу, 
приписами спеціальних законів передбачено низку способів захис-
ту окремих суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальні власності. 
Відтак, робить висновок вчений, визначені у ст. 432 ЦК України 
способи захисту можуть кваліфікуватися як спеціальні щодо ст. 16 
ЦК України та загальні щодо способів захисту, передбачених зако-
нами і присвяченими правовому регулюванню суспільних відносин 
з приводу окремих результатів інтелектуальної чи творчої діяльно-
сті [5, с. 351, 352]. 

Отже, згідно з ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право 
звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної влас-
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ності відповідно до ст. 16 цього Кодексу, у якій передбачено зага-
льні способи захисту цивільних прав, що можуть бути застосовані 
судом і включають: визнання права, визнання правочину недійс-
ним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, 
яке існувало до порушення, примусове виконання обов’язку в на-
турі, зміна правовідношення, припинення правопорушення, відш-
кодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди, визнання незакон-
ними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу 
влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самовря-
дування, їхніх посадових і службових осіб. 

У ч. 2 ст. 432 ЦК України передбачено, що суд у випадках і в 
порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокре-
ма, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання пору-
шенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних 
доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України това-
рів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інте-
лектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, 
виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням пра-
ва інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилу-
чення з цивільного обороту матеріалів і знарядь, які використову-
валися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 
інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матері-
алів і знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення за-
мість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається ві-
дповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, 
що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової ін-
формації відомостей про порушення права інтелектуальної власно-
сті та зміст судового рішення щодо такого порушення. 

За результатами аналізу положень наведеної вищої статті О. 
Кот звертає увагу на те, що вона носить декларативний характер і 
багато в чому позбавлена можливості практичного застосування. 
Підстава для такого висновку, як зазначає автор, міститься у само-
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му формулюванні ч. 2 ст. 432 ЦК України, а саме: «Суд у випадках 
та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, 
зокрема, про…».  

Подібна диспозиція норми свідчить про те, що правові можли-
вості дій суду, що містяться у вказаній статті ЦК України, можуть 
бути реалізовані ним лише у випадку, якщо така можливість буде 
встановлена в законі, і, очевидно, це має бути не ЦК України, а 
який-небудь інший закон. Відступити від зазначеного правила суд 
не може, оскільки він обмежений дією ст. 19 Конституції України, 
згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України [6, с. 138]. 

Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності за-
кріплено у відповідних нормах спеціальних законів, що регулюють 
цю сферу суспільних відносин, а саме у: ст. 52 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права»; ст. 35 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі»; ст. 27 Закону України 
«Про охорону прав на промислові зразки»; ст. 21 Закону України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; ст. 25 Закону 
України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; ст. 
22 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем»; у ст.ст. 53, 54, 55 Закону України «Про охорону прав 
на сорти рослин». Однак у законах, пов’язаних зі сферою промис-
лової власності, способи захисту безпосередньо не розкрито. 
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ПУБЛІЧНИЙ ЗБІР БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ ЗА ДОПО-
МОГОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 
 
Відносно новим законним механізмом публічного збору благо-

дійних пожертв став збір коштів за допомогою телекомунікаційно-
го повідомлення (так звана СМС-благодійність). Яскравими прик-
ладами успішних кампаній з публічного збору благодійних пожертв 
у вигляді СМС-повідомлень у світі стали, зокрема, перекази на до-
помогу постраждалим від землетрусу на Гаїті 2010 р. (43 млн дол. 
США), для підтримки населення Пакистану, що зазнало негативних 
наслідків повені 2010 р. (близько 64 млн фунтів стерлінгів).  

Така модель збору благодійних пожертв через дзвінки та СМС-
повідомлення не є новою для України і вже неодноразово була за-
стосована на теренах нашої держави. Наприклад, у 2006 року під 
час проведення збору коштів на проект «Лікарня майбутнього» за-
вдяки текстовим повідомленням за три місяці було зібрано 3 млн 
600 тис. грн. Влітку 2008-го року жителі України активно брали 
участь у такому зборі пожертв на подолання наслідків повені в За-
хідній Україні. Практичність та дієвість цього інструменту в Украї-
ні вкотре була доведена і у 2014 році, коли за допомогою дзвінків 
на єдиний короткий мобільний номер «565» було перераховано 
близько 40 млн гривень на підтримку Української армії. 

Однак, слід звернути увагу на те, що перераховані вище прак-
тики впровадження в Україні такого інструменту благодійності, як 
СМС-пожертви, були радше винятком із правила і завжди вводили-
ся в дію на підставі чітких вказівок та нормативних документів 
уряду. Розробка ж комплексного акта, який би дозволив вивести 
благодійність на якісно новий рівень із використанням новітніх 
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прогресивних способів пожертвування коштів, затягнулася на роки. 
Необхідність його прийняття тривалий час обговорювалась серед 
правників, представників благодійних організацій та операторів те-
лекомунікацій. Основна проблема в розробці та погодженні поло-
жень законопроекту була пов’язана з потребою забезпечити макси-
мальний рівень контролю над прозорістю та підзвітністю відправки 
благодійних повідомлень, а також використанням зібраних таким 
чином коштів.  

Не менш суттєвим також було питання оподаткування операцій 
оператора телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг у 
частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлен-
ня на благодійні цілі. Адже з кожної такої операції раніше стягува-
лося ПДВ в розмірі 20%, 18% - податку на прибуток і 7,5% збору до 
Пенсійного фонду України, що значно зменшувало розмір благо-
дійної пожертви, що надходила до бенефіціара порівняно з тією, що 
перераховувалася благодійником. Така практика абсолютно не від-
повідала жодним міжнародним стандартам благодійності: абсолю-
тна більшість європейських країн (Франція, Італія, Великобританія, 
Чехія, Болгарія та ін.), як і США, Канада та Австралія, давно відмо-
вилася від оподаткування благодійних СМС-повідомлень. 

Таким чином, лише у жовтні 2016 року було прийнято Закони 
України № 1664-VIII «Про внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо створення сприятливих умов для впровадження благодій-
них телекомунікаційних повідомлень» та № 1665-VIII «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприя-
тливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних 
повідомлень», покликані врегулювати особливості публічного збо-
ру благодійних пожертв з використанням благодійного телекомуні-
каційного повідомлення. Вказані документи звільнили відповідні 
операції від сплати ПДВ, збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування та визначили безоплатність надання оператором пос-
луг з публічного збору і перерахування благодійних пожертв, 
отриманих з використанням благодійного телекомунікаційного по-
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відомлення, що виключило необхідність сплати оператором подат-
ку на прибуток. 

На відміну від створених в Європі протягом останнього десяти-
ліття різних мобільних платформ (JustGiving, Mobile Commons, 
Mobile Accord, mGiving, LikeCharity, DMS), що виступають посере-
дниками між операторами мобільного зв’язку та благодійними ор-
ганізаціями, в Україні публічний збір благодійних пожертв з вико-
ристанням благодійних пожертв здійснюється напряму оператором 
телекомунікацій на підставі договору, укладеного з неприбутковою 
організацією, у тому числі благодійною (крім політичних партій і 
кредитних спілок) або територіальною громадою. При цьому вида-
ча довіреності оператору не вимагається. 

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року (далі – 
Закон) благодійне телекомунікаційне повідомлення – це ініційоване 
з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, 
набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які 
зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний 
номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У 
разі направлення (здійснення) абонентом благодійного телекомуні-
каційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний 
перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не викорис-
тані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах неви-
користаного залишку відповідній неприбутковій організації (крім 
політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді 
на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно до умов, визна-
чених договором. 

При цьому в Законі істотними умовами такого договору, укла-
деного між оператором та неприбутковою організацією, у тому чи-
слі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних 
спілок) чи територіальною громадою, визначено: 
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1) зобов’язання відповідної організації чи територіальної гро-
мади оприлюднювати на своєму веб-сайті звіти про використання 
коштів та документи (або їх засвідчені копії), що їх підтверджують; 

2) строки оприлюднення зазначених вище відомостей та до-
кументів, а також відповідальність за їх недотримання. 

Окрім чітко встановленої на законодавчому рівні вимоги щодо 
опублікування на веб-сайті неприбуткової організації або територі-
альної громади відповідної інформації та документів, що підтвер-
джують використання зібраних завдяки благодійним повідомлен-
ням коштів, новоприйнятими змінами до Закону передбачено також 
право оператора телекомунікацій здійснювати контроль цільового 
використання коштів, зібраних з використанням благодійних теле-
комунікаційних повідомлень. Важливо наголосити на тому, що цілі, 
на які можуть бути спрямовані відповідні кошти, передбачені дого-
вором між оператором та неприбутковою організацією чи територі-
альною громадою. Думається, що у такому договорі також 
обов’язково повинен бути визначений строк, протягом якого здійс-
нюється публічний збір коштів оператором, та відповідальність 
сторін за порушення умов договору. 

Із аналізованих нами вище норм виникає питання щодо інших 
способів оприлюднення благодійною організацією звітності щодо 
використання благодійних пожертв, зібраних за допомогою теле-
комунікаційних повідомлень, окрім опублікування на веб-сайті. 
Очевидно, виходячи із формування норм Закону, навіть публікація 
у засобах масової інформації відомостей та документів про викори-
стання коштів вважатиметься недотриманням законодавчих поло-
жень щодо звітності благодійної організації. Більше того, благодій-
ні організації, що не мають власного веб-сайту, також матимуть 
проблеми з практичною реалізацією даних приписів. Відтак, вважа-
ємо, що хоча вимога щодо підзвітності організації, яка отримала від 
оператора кошти, зібрані за допомогою благодійних телекомуніка-
ційних повідомлень, є неодмінно важливою, але прозорість та відк-
ритість звітності може бути забезпечена й іншими методами, зок-
рема і через ЗМІ. Тому, на нашу думку, питання способу оприлюд-
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нення відомостей та документів, що вимагаються Законом при ви-
користанні механізму благодійного телекомунікаційного повідом-
лення, повинні визначатися угодою між оператором та неприбутко-
вою організацію чи територіальною громадою, а не на норматив-
ному рівні. 

Цільове використання пожертв, зібраних завдяки благодійним 
телекомунікаційним повідомленням, підкріплюється також законо-
давчою забороною їх спрямування на фінансування адміністратив-
них та інших витрат благодійної організації, що не передбачені до-
говором. Таким чином, на рівні Закону розроблений механізм, який 
максимально виключає можливість привласнення зібраних благо-
дійних пожертв будь-яким суб’єктом (перш за все благодійною ор-
ганізацією), залученим до процесу публічного збору та передачі 
бенефіціару пожертв через благодійні телекомунікаційні повідом-
лення. З іншого боку, дана норма є своєрідним винятком із загаль-
ного правила, що дозволяє благодійній організації використовувати 
до 20 відсотків доходу у поточному році на адміністративні витрати 
(ч. 3 ст. 16 Закону). Така позиція законодавця, на нашу думку, є до-
сить неоднозначною, адже виходить, що благодійні пожертви зіб-
рані завдяки телекомунікаційним повідомленням, є більш захищені 
з точки зору цільового використання та направлення повної суми 
пожертви бенефіціару, ніж інші публічно зібрані благодійні пожер-
тви. Тобто, благодійна організація вправі використати частину зіб-
раних у благодійні скриньки пожертв на забезпечення власної дія-
льності в межах встановленого Законом розміру. Тоді як кошти, що 
надійшли від операторів після публічного збору з використанням 
благодійного телекомунікаційного повідомлення, повинні бути пе-
редані в повному обсязі бенефіціару. Ми притримуємось думки, що 
оскільки благодійна пожертва – це кошти та інше майно, які пере-
даються для досягнення чітко визначеної мети, то навіть їх частко-
ве використання як адміністративних витрат є порушенням догово-
ру про благодійну пожертву, відтак є неприпустимим. Крім того ві-
дповідна норма в законодавстві України не лише дає можливість 
для значних зловживань зі сторони благодійної організації, але й не 
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стимулює останніх до розвитку та пошуку інших джерел збільшен-
ня власних активів, окрім збору благодійних пожертв. 

Отже, прийняття Законів України, що регламентують публіч-
ний збір благодійних пожертв за допомогою телекомунікаційних 
повідомлень, було важливим для як спільноти благодійників, так і 
для потенційних бенефіціарів. Водночас, вважаємо доцільно закрі-
пити в Законі заборону благодійним організаціям використовувати 
на покриття адміністративних витрат кошти та інше майно, отри-
мані як благодійні пожертви. 

 
Щербина Б.С. 

аспірант кафедри цивільного права, Київський національний  
університет імені Тараса Шевченка 

 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК  
АБСОЛЮТНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО: ДОСВІД ЄС 

 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає гармоні-

зацію українського законодавства з правом ЄС у багатьох сферах 
правового регулювання. Звертаємо увагу на те, що однією з частин 
економічного блоку Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є 
глава 9 «Інтелектуальна власність», що присвячена гармонізації на-
ціонального законодавства України з правом ЄС в цій частині. Це 
одна п’ята частина Угоди, що, безумовно, вказує на актуальність 
проблематики, пов’язаної з посиленням правової охорони та захис-
ту прав інтелектуальної власності. Майже 100 статей Угоди (статті 
157 – 252) визначають стандарти, що стосуються прав інтелектуа-
льної власності, і які повинні бути впроваджені в Україні.  

Реформи щодо інтелектуальної власності в Україні загальмува-
лися на загальнодержавному рівні, оскільки широко обговорюється 
не змістовне реформування суті правових інститутів (авторське 
право, патенти, використання в цифровому середовищі і т.д.), а ре-
організація і зміна назви органів державної влади, які здійснюють 
політику у цій сфері. Кабінетом Міністрів України схвалено Кон-



________________________________________________________________________________________________________ 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА», м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

308 
 

цепцію реформування державної системи правової охорони інтеле-
ктуальної власності в Україні1. Окрім того, в систему судоустрою 
введено Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який розг-
лядатиме як суд першої інстанції справи цієї категорії.  

Положення щодо інтелектуальної власності в Угоді є різнопла-
новими та багатосторонніми, – вони виходять за межі виключно 
правових аспектів, а стосуються і економічних аспектів (оцінка ва-
ртості прав інтелектуальної власності та їх митне оформлення, рух 
технологій та інновацій через кордон), і технологічних аспектів, 
зумовлених розвитком Інтернету (роль провайдерів, спрощення ін-
формаційних потоків тощо), і виховних аспектів – виховання пова-
ги до чужої інтелектуальної власності, неприпустимість порушення 
прав інтелектуальної власності, поступове розуміння у громадян 
України та державних і недержавних інституцій необхідності до-
тримання прав інтелектуальної власності.  

Це особливо актуально з огляду на те, що в Україні масово по-
рушуються права інтелектуальної власності, а Україна є чи не най-
більшим порушником прав інтелектуальної власності у світі, про 
що свідчать численні публікації в засобах масової інформації2. На 
нашу думку, з статті 252 Угоди вбачається, що Україна взяла на се-
бе обов’язки щодо пропагування та розповсюдження інформації 
стосовно прав інтелектуальної власності, серед ділових кіл та в 
громадянському суспільстві; щодо забезпечення широкої поінфор-
мованості споживачів і власників прав інтелектуальної власності. 
Більше того, далі в цій статті йдеться про те, що Україна здійсню-
ватиме активне сприяння поінформованості та освіченості широкої 
громадськості та ЗМІ щодо напрямів реалізації прав інтелектуаль-

                                                             
1 Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелекту-
альної власності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 р. № 
402-р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ 
cardnpd?docid=249086258  
2 Україна – найбільший порушник авторського права. // Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/05/130501_ukraine_us_trade_it; Україна позбу-
лася статусу найбільшого порушника прав інтелектуальної власності. // Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/1/7066524/  
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ної власності. Однак починаючи від часу підписання Угоди цього 
не зроблено. 

Таким чином, такому абсолютному цивільному праву як право 
інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію присвячено досить 
багато положень, що свідчить про пріоритетність реформ у цій 
сфері (йдеться про гармонізацію українського законодавства з пра-
вом ЄС). 

 Водночас Угода про асоціацію між Україною і ЄС фактично не 
окреслює шляхів адаптації українського законодавства з правом ЄС 
в частині таких абсолютних цивільних прав як право власності, 
особисті немайнові права, спадкові права тощо. Звичайно, Угода 
про асоціацію не спрямована на звичайну гармонізацію права Укра-
їни з правом ЄС, а має на меті радше економічні аспекти – запрова-
дити умови для посилених економічних та торговельних відносин, 
які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього 
ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоп-
люючої зони вільної торгівлі.  

У науковій літературі з цього приводу вказують, що сутність 
адаптації правової системи України до правової системи ЄС поля-
гає у сприйнятті Україною європейської концепції права взагалі та 
концепції приватного права, зокрема, враховуючи при цьому що 
останнє за походженням та ідеологією є суто європейським конце-
птом. Разом із тим, йдеться не про адаптацію «приватного права 
України» до «приватного права Європи», а про адаптацію вітчиз-
няної концепції цивільного права і положень українського цивіль-
ного законодавства до засад європейського права, і на такій основі 
відбувається й адаптація вітчизняного законодавства до європейсь-
кої концепції права1. Погоджуємося з такою позицією, адже справді 
йдеться насамперед про зближення концептуальних засад приват-
ного права України і ЄС. Особливе місце в цьому процесі посіда-
ють засади функціонування правових інститутів, які визначають 
зміст абсолютних цивільних прав таких як право власності (основа 
                                                             
1 Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС : навчальний 
посібник / [авт. кол.] ; за заг. ред. Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт. — Одеса : Юридична літера-
тура, 2017. – С. 43. 
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економічного розвитку), особисті немайнові права людини (як ос-
нова фізичного існування та соціального буття), права інтелектуа-
льної власності (як основа творчого потенціалу та науково-
технічного прогресу).  

Цивільне законодавство Німеччини та Франції містить окремі 
законодавчі акти, які врегульовують відносини, пов’язані з інтелек-
туальною власністю. Зокрема, у Франції прийнято Кодекс інтелек-
туальної власності. Фактично цей нормативно-правовий акт систе-
матизував всі законодавчі положення щодо інтелектуальної власно-
сті. Критики французького Кодексу інтелектуальної власності вка-
зують, що це швидше проста інкорпорація, причому не кращої яко-
сті, яка не вирішує питань глибокої і всебічної систематизації1.  

Загалом слід відзначити, що станом на сьогодні законодавство 
країн ЄС перебуває під впливом права ЄС, адже директиви і регла-
менти, які приймаються для всього ЄС, врегульовують досить бага-
то аспектів здійснення окремих цивільних прав, в тому числі і щодо 
інтелектуальної власності, особистих немайнових прав тощо. Така 
законотворчість в межах ЄС певною мірою спрямовує національне 
законодавство у цих сферах, але і водночас залишає окремі можли-
вості для власного законотворення.  

Цивільні кодифікації інших країн ЄС, які були прийняті пізні-
ше, вже більш повно врегульовують відносини, пов’язані із абсо-
лютними цивільними правами. Водночас віднесення норм права ін-
телектуальної власності до цивільного кодифікованого законодав-
ства не є характерним для більшості країн Європи, на що наголо-
шують і в науковій літературі2. Наприклад, у ЦК Італії містяться 
норми про авторське право, суміжні права, патенти, корисні моделі, 
торговельні марки тощо3. У науковій літературі, аналізуючи коди-
                                                             
1 Бочарова Н.В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної власності в країнах Європи 
(порівняльно правовий аналіз) / Н.В.Бочарова. // Українсько грецький міжнародний науковий 
юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження». – 2009. - № 2. – С.119. 
2 Бочарова Н.В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної власності в країнах Європи 
(порівняльно правовий аналіз) / Н.В.Бочарова. // Українсько грецький міжнародний науковий 
юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження». – 2009. - № 2. – С.118. 
3 Цивільний кодекс Італії від 19.04.1942 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2508  
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фікації країн ЄС щодо закріплення відповідних норм про право ін-
телектуальної власності, відзначають наступне. Найбільш автори-
тетними і юридично довершеними в Європі вважаються саме пате-
нтні закони (а не кодекси) таких країн як Австрія (1970 р.), Німеч-
чина (1981 р.), Франція (як частина Кодексу інтелектуальної влас-
ності), Швейцарія (1952 р.). Також в якості законів та декретів були 
видані відповідні Кодекси промислової власності Іспанії та Порту-
галії, а у Нідерландах досі точаться гострі юридичні дискусії щодо 
термінологічної і змістовної складових поняття «право інтелектуа-
льної власності», що спричинило неприйняття частини 9 (Право ін-
телектуальної власності) ЦК Нідерландів1. Такий підхід до право-
вого регулювання зумовлений наявністю Європейської патентної 
конвенції, яка діє з 1973 р., і на виконання якої країни ЄС приймали 
відповідні патентні закони (кодекси), які є досить уніфікованими, 
але, безумовно, кожен з них має певні особливості.  

З аналізу даних, які містяться на сайті Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності вбачається, що більшість країн ЄС мають 
чимало спеціальних законів, які врегульовують відносини інтелек-
туальної власності. Для прикладу, в Іспанії таких законів – понад 
110,2 в Австрії – близько 603 (з яких більшість – це федеральні за-
кони), в Бельгії – понад 404 (окремі положення про інтелектуальну 
власність містяться в Кодексі економічних прав), в Німеччині та 
Греції – понад 505, в Нідерландах – близько 306 тощо.  
                                                             
1 Бочарова Н.В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної власності в країнах Європи 
(порівняльно правовий аналіз) / Н.В.Бочарова. // Українсько грецький міжнародний науковий 
юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження». – 2009. - № 2. – С.118-120. 
2 Іспанія: закони щодо інтелектуальної власності // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=ES  
3 Австрія: закони щодо інтелектуальної власності // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=AT  
4 Бельгія: закони щодо інтелектуальної власності // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=BE  
5 Німеччина: закони щодо інтелектуальної власності // Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=DE; Греція: закони щодо інтелектуальної 
власності // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipolex/ru 
/profile.jsp?code=GR  
6 Нідерланди: закони щодо інтелектуальної власності // Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=NL  
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Тому з викладеного вище вбачається, що цивільні кодифікації 
більшості країн Європи, на відміну від українського ЦК, зазвичай 
не містять норм про таке абсолютне цивільне право, як право інте-
лектуальної власності. Натомість на рівні законів ці відносини вре-
гульовані досить детально, і окрім того, ці відносини врегульовано 
також на рівні Директив та Регламентів ЄС, які є обов’язковими 
для застосування в країнах ЄС. 

У науковій літературі висловлена думка, що слід взяти за осно-
ву кодифіковані акти провідних європейських держав, таких, як 
Франція, Австрія, однак із врахуванням особливостей вітчизняної 
правової системи, та зосередити всі правові норми та правила, що 
стосуються охорони права інтелектуальної власності в одному за-
конодавчому акті, оскільки це полегшило б користування законо-
давством про інтелектуальну власність1. Вказана позиція, на наше 
переконання, заслуговує на увагу, однак, вважаємо, що запозичува-
ти можна кращі положення правового регулювання не лише із за-
конодавчих актів Франції та Австрії, а й з відповідних законів ін-
ших країн. Водночас запозичувати слід лише те, що справді може 
вдосконалити регулювання цих абсолютних цивільних прав в Укра-
їні. Щодо зосередження всіх норм щодо регулювання інтелектуаль-
ної власності в одному законодавчому актів вважаємо, що той під-
хід, який зараз обрано законодавцем (наявність Книги 4 в ЦК Укра-
їни та відповідних спеціальних законів), є оптимальним для регу-
лювання відносин інтелектуальної власності. Адже, ЦК України 
визначає загальні положення щодо інтелектуальної власності 
(суб’єкти, об’єкти, зміст прав, основні засади всіх інститутів тощо), 
а спеціальне законодавство деталізує положення ЦК України. Тому 
механічна систематизація або інкорпорація законів у цій сфері не 
внесе якісно нових змін до регулювання цих відносин. 

 
  

                                                             
1 Шаповол Р.В., Шпак А.П. Адаптація чинного законодавства України до вимог європейсько-
го щодо захисту прав інтелектуальної власності / Р.В.Шаповал, А.П.Шпак // Право та інно-
вації. – 2015. – № 2 (10). – С.34. 
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ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ 
СТВОРЕННЯМ ВИНАХОДІВ 

 
Пріоритетними питаннями розвитку цивільно-правового обо-

роту об’єктів промислової власності, як і будь-яких об’єктів циві-
льних правовідносин, є питання виникнення, зміни і припинення 
договірних відносин. Економічно вигідніше застосовувати договір-
ні форми, ніж витрачатися на примусові заходи досягнення тих са-
мих матеріальних чи процесуальних результатів.  

Держава використовує договір як усередині країни, так і в між-
народних відносинах. Договірні форми мають різне значення в дія-
льності держави: врегулювання й стабілізація відносин усередині 
країни та у відносинах з іншими державами; результат або процес 
вирішення конфліктів, захист прав та інтересів самої держави й ін-
ших суб’єктів1. 

Цивільний договір є підставою виникнення відповідних догові-
рних зобов’язань, формою зовнішнього виразу волі його сторін. Це 
документ, у якому воля сторін фіксується як взаємні чи односто-
ронні права та обов’язки. Права та обов’язки сторін є змістом дого-
вору, який регулює їхні відносини. 

У літературі висловлені погляди про те, що договір не обмежу-
ється тільки тим, що впливає на динаміку цивільних правовідносин, 
а й відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, 
вимог розумності і справедливості, визначає зміст конкретних прав 
та обов’язків учасників договірного зобов’язання. У цьому розу-
                                                             
1 Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері 
промислової власності. Проблеми права інтелектуальної власності. Часопис Київського 
університету права 2/2011. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/184.pdf  
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мінні договір є засобом договірного регулювання поведінки сторін 
у цивільних правовідносинах1. Договірне регулювання є самостій-
ним правовим способом організації конкретних індивідуальних до-
говірних зв’язків суб’єктів господарювання, який існує поряд з но-
рмативно-правовою регламентацією. Договірне саморегулювання 
набуває базового значення для розвитку в умовах ринкової еконо-
міки майнового обороту, а відтак, для розвитку сучасного цивіль-
ного права2. У договірній сфері Цивільний кодекс відсуває закон на 
друге місце, віддаючи перевагу договірному регулюванню3.  

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелекту-
альної власності - це група договорів у сфері інтелектуальної влас-
ності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових 
прав на об'єкти інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1107 
ЦК України існують такі види договорів:  

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної влас-
ності;  

2) ліцензійний договір;  
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта 

права інтелектуальної власності;  
4) договір про передання виключних майнових прав інтелекту-

альної власності;  
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами ін-

телектуальної власності. 
Наведений перелік договорів не є вичерпним, оскільки законо-

давчо не можна передбачити всю різноманітність договірних відно-
син у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших, чи тих, 
що прямо не передбачені законодавцем, можна віднести договір 

                                                             
1 Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: 
Юрінком Інтер, 2001. – 15 с. 
2 Шевченко Л.И. Об экономической и социальной ценности гражданско-правового договора 
в условиях рыночной экономики. Сб. Цивилистические исследования, Выпуск первый: 
Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, 
Д.О. Тузова. – М.: Статут, 2004. – С. 111-124.  
3 Ромовська З.В. Проблеми загальної теорії права у проекті ЦК України // Кодифікація ци-
вільного (приватного) права України. – К., 2000. – 42 с. 
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про передання ноу-хау, договір між винахідниками про здійснення 
прав на винахід, договір між роботодавцем і працівником.  

Договори у сфері інтелектуальної діяльності відіграють подвій-
ну роль. Вони виступають юридичною формою, яка у найповнішій 
мірі дозволяє творцю реалізувати комплекс належних йому прав. 
Разом з тим, вони є способом забезпечення потреб суспільства у 
продуктах духовного та фізичного виробництва, знаряддям руху 
інтелектуального результату від творця до кінцевих споживачів ін-
телектуального досягнення.  

Як і більшість цивільно-правових договорів, договори щодо ро-
зпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають 
консенсуальний, двосторонній та оплатний характер. Такі договори 
мають бути укладені у письмовій формі.  

Чинне законодавство передбачає реєстрацію таких договорів, 
якщо ними передаються права на об'єкти, чинність прав на які за-
лежить від їх державної реєстрації (ч. 2 ст. 1114 ЦК України).  

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі" закріплює право власника патенту передавати на підставі дого-
вору право власності на винахід та право надати дозвіл (ліцензію) 
на використання винаходу на підставі ліцензійного договору. Поді-
бні різновиди договірних конструкцій використовуються законода-
вцем також у сфері інших об'єктів промислової власності (щодо 
знаків для товарів і послуг - ст. 16 Закону України "Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг", топографій інтегральних мікро-
схем - ст. 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інте-
гральних мікросхем" тощо).  

Ліцензія на використання об’єкта права промислової власності 
є окремим різновидом правочину щодо передачі прав на викорис-
тання об’єкту промислової власності. Відповідно до цього право-
чину, ліцензіар (особа, яка має виключне право промислової влас-
ності) може надати ліцензіату письмове повноваження, яке надає їй 
право на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері. 

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій 
стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелек-
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туальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 
згодою сторін, з урахуванням вимог чинного законодавства Украї-
ни. Ліцензійний договір може передбачати можливість укладення 
субліцензійного договору. У ліцензійному договорі має бути визна-
чено: вид ліцензії, сферу використання об'єкта інтелектуальної вла-
сності, розмір, порядок та строки виплати плати за використання 
об'єкта та інші умови, які встановлені сторонами.  

У разі, якщо винахід створено спільною інтелектуальною, тво-
рчою діяльністю кількох людей, – ці особи визнаються винахідни-
ками (співвинахідниками). Питання здійснення майнових прав ін-
телектуальної власності на винахід, визначення вкладу кожного із 
винахідників (співвинахідників) може визначатись відповідним до-
говором між ними. 

Так, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» лише в кількох статтях згадує про можливість укладення 
договору між винахідниками (співвинахідниками) про здійснення 
прав на винахід. Зокрема, відповідно до ст. 28 цього Закону, взає-
мовідносини при використанні винаходу, патент на який належить 
кільком особам, визначаються угодою між ними. Вважаю доречним 
укладення договору між співвинахідниками, як майбутню гарантію 
забезпечення здійснення взаємних прав та обов’язків.  

За договором про створення за замовленням та використання 
об'єкта інтелектуальної власності, одна сторона (виконавець) зобо-
в'язується створити об'єкт інтелектуальної власності відповідно до 
вимог другої сторони (замовника) в установлений строк. 

Особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власно-
сті, може передати їх частково або в повному обсязі за договором 
про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. 

Завдяки принципу свободи договору роль та значення договору 
значно зросли, що дає підстави стверджувати про регламентацій-
ний вплив договору на відносини його сторін. Договір набуває 
ознак нормативного акту індивідуальної дії. Сторони мають право 
врегулювати в договорі, який передбачений актами цивільного за-
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конодавства, свої відносини, які не є врегульовані цими актами. 
Виконання договору забезпечується примусовою силою держави. 
Положення договору є обов’язковими для його сторін. Їх недотри-
мання має наслідком застосування відповідних договірних санкцій, 
так і санкцій, встановлених нормами права. Його положення є 
обов’язковими не тільки для сторін договору, а й для судових орга-
нів при вирішенні спору між сторонами та для інших державних 
органів1. 

Отже, дослідження стану і наповнення законодавчої бази Укра-
їни щодо охорони прав власності в сфері інтелектуальної праці сві-
дчать про наявність деяких прогалин у вітчизняному законодавстві, 
які негативно відображуються на розвитку інтелектуального потен-
ціалу країни, конкурентоспроможності національної економіки, а 
також на ефективності загальної стратегії інноваційного розвитку 
держави. Створена нормативно-правова база вирішує питання, що 
пов’язані з використанням винаходів. Разом із тим, цілий ряд по-
ложень чинного законодавства в даній галузі ще не врегульований 
до кінця. У зв’язку з цим, необхідними є систематизація, розроб-
лення і прийняття спеціального кодифікованого законодавства у 
сфері права інтелектуальної власності, зокрема, щодо використання 
винаходів.  

 
 
 
 

  

                                                             
1 Інтелектуальне право України/ за заг. ред. проф. О.С.Яворської – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2016. – С. 81-82. 
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КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпо-

ративного права була створена у 2015р. згідно наказу Ректора 
Львівського національного університету імені Франка від 
08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського 
національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (прото-
кол № 40/4). Завідувачем кафедри було призначено професора, док-
тора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну. 

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисцип-
лін: інтелектуальна власність, інформаційне право, ІТ право корпо-
ративне право для студентів денної та заочної форми навчання, а 
також курсів за магістерськими спеціалізаціями: «Інтелектуальна 
власність», «Корпоративне право»: договірні зобов’язання у сфері 
інтелектуального права; правова охорона прав інтелектуальної вла-
сності в мережі Інтернет; авторське право і суміжні права; патентне 
право; проблеми застосування Цивільного та Господарського коде-
ксів України; медіа право; право інтелектуальної власності на ко-
мерційні позначення; право інтелектуальної власності на результа-
ти селекційних досягнень; захист права промислової власності; 
охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва; особ-
ливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності; право 
інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних; 
правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС; пра-
вове регулювання інноваційної діяльності; припинення господарсь-
ких товариств; правовий режим майна господарських товариств; 
кооперативне право; правове регулювання спільного інвестування; 
акціонерне право; право власності; правове регулювання 
господарської діяльності корпорацій; правове регулювання обігу 
цінних паперів; здійснення та захист корпоративних прав держави; 
правові аспекти злиття та поглинання господарських корпорацій; 
рекламне право. 
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На даний час на кафедрі інтелектуальної власності, інформа-
ційного та корпоративного права працюють два доктори юридич-
них наук: професор Яворська О.С., професор Ромовська З.В. Нау-
ково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюється 
доцентами Мартином В.М., Тарасенком Л.Л., Довгань Г.В., канди-
датами юридичних наук Самагальською Ю.Я., Гладьо Ю.О., асис-
тентами Дюкарєвою К.Ю., Гринчак І.В.  

Науковці кафедри працюють над дослідженням різних тематик: 
проф. Яворська О.С. – щодо проблем ІТ права, інформаційного 
права, договірних зобов’язань у сфері інтелектуального права, про-
блем авторського права, акціонерного права, обігу цінних паперів; 
проф. Ромовська З.В. – щодо проблем теорії цивільного права, осо-
бистих немайнових прав, проблем застосування ЦК України; доц. 
Мартин В.М. – щодо правової охорони комерційних позначень та 
результатів селекційних досліджень, господарської діяльності кор-
порацій; доц. Тарасенко Л.Л. – щодо проблем ІТ права, інформа-
ційного права, патентного права, охорони прав інтелектуальної 
власності в мережі Інтернет; доц. Довгань Г.В. – щодо особливос-
тей судового захисту прав інтелектуальної власності та корпорати-
вних прав, правового регулювання інтелектуальної власності в кра-
їнах ЄС; к.ю.н. Самагальська Ю.Р. – щодо здійснення та захисту 
суміжних прав, прав інтелектуальної власності на комп’ютерні про-
грами та бази даних, рекламного права; к.ю.н. Гладьо Ю.О. – щодо 
проблем спільного інвестування, припинення господарських това-
риств; Дюкарєва К.Ю. – щодо проблем ІТ права, інформаційного 
права, співавторства; Гринчак І.В. – щодо проблем інформаційного 
права, медіації.   

Науковцями кафедри підготовлено підручники «Інтелектуальне 
право України» (2016), ІТ ПРАВО (2017), а також кілька моногра-
фій, навчальних посібників з проблематики наукових досліджень. 
Викладачі кафедри є авторами актуальних публікацій з тематики 
інтелектуального, інформаційного, корпоративного та ІТ права 
України у наукових та зарубіжних періодичних виданнях.   
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Вісім аспірантів кафедри результативно працюють за обраними 
напрямами наукових досліджень. Успішно захистили дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук аспіранти 
кафедри Полянська І.Я., Чернілевська О.І. 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпо-
ративного права співпрацює з органами державної влади, підпри-
ємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність 
у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права.  

 
ПРО ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПРАВА 
 
Центр дослідження інтелектуального права – це громадська ор-

ганізація, яка об’єднує зусилля науковців та практиків у сфері інте-
лектуального права (права інтелектуальної власності), інформацій-
ного та ІТ права. 

В рамках своєї діяльності Центр організовує проведення науко-
вих та науково-практичних досліджень у сфері інтелектуальної 
власності, тренінгів, семінарів, конференцій, симпозіумів, допові-
дей, лекцій та інших заходів навчально-прикладного характеру. 

Окрім цього, Центр забезпечує надання кваліфікованої право-
вої оцінки конкретних правових питань, організовує та допомагає у 
проведенні судових експертиз. 

Одним із напрямків діяльності Центру є різностороннє наукове 
та практичне дослідження сфери авторського права, суміжних прав, 
патентного права, прав щодо засобів індивідуалізації учасників ци-
вільних відносин, товарів, послуг, сфери договірного права, ІТ пра-
ва тощо.  

Члени Центру – це високоосвічені професіонали своєї справи із 
досвідом та науковими здобутками у царині інтелектуального 
права. 
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