
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису  

 

СТРОЙКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 

 

УДК 347.77 / .78 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА 

СУМІЖНИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

______________________ І.А. Стройко  

 

Науковий керівник: БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович, кандидат юридичних 

наук, професор 

 

 

Київ – 2020 



АНОТАЦІЯ 

 

Стройко І.А. Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій 

мовлення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). – Київський університет права 

Національної академії наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2020. 

 

Дисертація є комплексним науковим дослідженням актуальних проблем 

цивільно-правових охорони і захисту суміжних прав організацій мовлення, на 

підставі якого розроблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України та модернізації міжнародного регулювання у вказаній царині. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на аналізі чинного і перспективного 

законодавства України у сфері суміжних прав мовників, міжнародних і 

регіональних угод, розгалуженого і багатогранного правового поля Європейського 

Союзу, законодавства зарубіжних країн, судової практики України і судових 

рішень Суду справедливості Європейського Союзу.  

Мета і завдання дисертаційного дослідження зумовили його структуру, що 

складається із вступу, трьох розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Розділи роботи присвячені розгляду 

наступних проблемних питань: особливості розвитку суміжних прав організацій 

мовлення в умовах конвергенції аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та 

інформаційних технологій, зміст суміжних майнових і немайнових прав 

організацій мовлення та особливості цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення. 

У Вступі обґрунтовано високий ступінь актуальності теми дисертаційного 

дослідження з огляду на спричинені розвитком технологій кардинальні зміни у 

способах споживання традиційного телебачення, виникнення і стрімке поширення 

нових аудіовізуальних медіа-послуг і трансформацію бізнесових моделей в 



аудіовізуальному секторі у національному і глобальному вимірах. За таких умов 

особливої ваги набуває уніфікований на міжнародному рівні підхід до кожного 

елементу надаваної організаціям мовлення правової охорони. Актуальність теми 

дисертації також можна прослідити через призму зобов’язань України перед 

Європейським Союзом щодо модернізації національного законодавства у сфері 

суміжних прав організацій мовлення відповідно до стандартів Європейського 

Союзу. Необхідність розробки теоретичних засад щодо розуміння об’єкту охорони 

і змісту суміжних прав організацій мовлення, встановлення ефективного механізму 

захисту суміжних прав мовників, зокрема в Інтернет-середовищі, зумовлена 

сучасним революційним рівнем технологічного розвитку та випливає з практичних 

потреб забезпечення охорони прав організацій мовлення.  

У Розділі 1 «Особливості розвитку суміжних прав організацій мовлення в 

умовах конвергенції аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та інформаційних 

технологій» досліджено зміст об’єкту суміжних прав організацій мовлення з 

огляду на розвиток інноваційних технологій і конвергенцію аудіовізуальних медіа, 

телекомунікацій та ІТ-сектору. Сформульовано нове визначення поняття 

«програма організації мовлення», враховуючи появу подібних до телебачення 

аудіовізуальних медіа-послуг. Приділено увагу додатковим інтерактивним 

послугам, що суміщаються або накладаються на основний «традиційний» 

телевізійний сигнал і несуть будь-який текст, допоміжні дані, графічні елементи, 

аудіовізуальну інформацію, що передаються від телерадіоорганізації до 

конкретного телеглядача (“point-to-point”), які також повинні враховуватися при 

визначенні об’єкту охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Зроблено висновок про необхідність надання визначення поняття «програма 

організації мовлення» у новому Договорі ВОІВ про охорону організацій мовлення, 

оскільки чинні на сьогоднішній день міжнародні угоди не містять чіткої і 

зрозумілої дефініції цього терміну. 

Виявлено і обґрунтовано необхідність надання правової охорони сигналу, що 

несе програму, до моменту його публічного сповіщення (так званого “pre-broadcast 

signal”).      



У перспективному законодавстві України запропоновано прямо закріпити 

принцип охорони кодованих сигналів, що несуть програми організацій мовлення, а 

також передбачити дієвий механізм захисту технічних засобів, за допомогою яких 

здійснюється кодування і декодування програм мовників. 

Запропоновано доповнити визначення поняття «організація мовлення», 

наведене у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

організаціями, що мовлять у мережі Інтернет і по будь-яких видах 

телекомунікаційних мереж, включаючи, зокрема, мережі мобільних стільникових 

операторів зв’язку. 

Запропоновано доповнити визначення поняття «організація мовлення», 

наведене у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

організаціями, що мовлять у мережі Інтернет і по будь-яких видах 

телекомунікаційних мереж, включаючи, зокрема, мережі мобільних стільникових 

операторів зв’язку. 

Досліджено, що чинні міжнародні угоди не містять визначення поняття 

«організація мовлення», що створює складнощі у правозастосуванні. 

Запропоновано дефініцію поняття «організація мовлення» з урахуванням 

розвитку цифрових технологій мовлення, збільшення ролі Інтернет-телебачення і 

появи нових способів і форм розповсюдження програм організацій мовлення. 

Сформульовано висновок про те, що законодавство України у частині 

охорони і захисту суміжних прав на програму організацій мовлення має 

відповідати нормам Директиви (ЄС) 2019/790 Європейського парламенту і Ради від 

17 квітня 2019 року про авторське право і суміжні права в рамках Єдиного 

цифрового ринку, яка доповнює Директиви 96/9/ЄС і 2001/29/ЄС, зокрема щодо 

правового регулювання діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового 

контенту.  

Термінологія проекту Закону України «Про медіа» повинна враховувати як 

положення вищезазначеної Директиви Європейського Союзу, так і Директиви (ЄС) 

2019/789 Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 2019 року, що встановлює 

застосування положень авторського права і суміжних прав щодо окремих 



онлайнових трансляцій організацій мовлення і ретрансляції радіо- і телепрограм і 

доповнює Директиву Ради 93/83/ЄЄС, а також Рекомендації Комісії Європейського 

Союзу стосовно практичного застосування критерію «основне функціональне 

призначення» визначення терміну «послуга платформи спільного доступу до 

відео» відповідно до Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги від 2 липня 2020 

року. 

З метою уніфікації строків охорони суміжних прав у різних країнах 

запропоновано передбачити у новій міжнародній угоді про охорону організацій 

мовлення мінімальний 50-річний строк охорони суміжних прав мовників, що 

відповідатиме стандартам Європейського Союзу.  

Сформульовано висновок про те, що у випадку збільшення строку дії 

суміжних прав для виконавців і виробників фонограм строк охорони суміжних прав 

для організацій мовлення має бути пропорційно збільшений.  

З огляду на значну кількість способів використання програм мовників і 

необхідність охорони “pre-broadcast signals”, запропоновано замінити момент 

першого публічного сповіщення у формулюванні початку перебігу строку охорони 

на момент створення програми. 

Сформульовано висновок про те, що існуючий рівень міжнародної охорони 

прав організацій мовлення не відповідає сьогоденним реаліям і не може 

гарантувати ефективний механізм реалізації і захисту прав мовників. Регулювання 

суміжних прав мовників у міжнародному контексті поступається регулюванню цих 

відносин, нещодавно запровадженому в Європейському Союзі. Особлива 

небезпека ситуації полягає ще і у тому, що з розвитком Інтернету, мобільних мереж 

та інших платформ дистрибуції радіо- і телевізійного контенту піратство та інші 

порушення прав організацій мовлення починають носити транснаціональний 

характер. Саме забезпечення належного рівня міжнародно-правової охорони 

допоможе успішній боротьбі з цими негативними проявами, зважаючи на 

необхідність єдиного та уніфікованого підходу до розв’язання згаданої проблеми.     

У Розділі 2 «Зміст суміжних майнових і немайнових прав організацій 

мовлення» досліджено юридичну природу прав організацій мовлення. Зроблено 



висновок про те, що охорона прав організацій мовлення має базуватися на доктрині 

суміжних прав як на міжнародному рівні, так і у законодавчому полі окремої 

країни. Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, про 

телекомунікації і т.д. повинно відігравати допоміжну роль у цьому процесі. 

Запропонована нова редакція частини третьої статті 38 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» стосовно права на згадування вихідних даних 

телерадіоорганізації (найменування, логотипу, позивних, тощо) у зв’язку з 

використанням власної програми третьою особою. 

Встановлено, що на сьогоднішній день жодна міжнародна чи регіональна 

угода, що регулює суміжні права організацій мовлення, не регламентує немайнове 

право телерадіоорганізації на згадування найменування, логотипу, позивних або 

інших вихідних даних такого мовника у випадках публічного сповіщення або 

іншого використання програми. Запропоновано передбачити вказане немайнове 

право мовників у новому Договорі ВОІВ про охорону організацій мовлення. 

Досліджено, що законодавство України, що регулює суміжні права мовників, 

недостатньо відповідає викликам, що постають у зв’язку з розвитком новітніх 

технологій, зокрема у відношенні закріплення обсягу і змісту суміжних прав 

організацій мовлення.  

Сформульовано висновок про те, що Україна повинна імплементувати у 

національне законодавство ряд важливих положень, прямо передбачених в Угоді 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, зокрема необхідно переглянути і суттєво доповнити існуючі 

майнові повноваження телерадіоорганізацій таким чином, щоб вони відповідали 

інноваціям у сфері технологій. 

Запропоновано доповнити перелік майнових повноважень організацій 

мовлення, наведений у Законі України «Про авторське право і суміжні права», 

правом на розповсюдження програми, включаючи, у тому числі, право на 

доведення програми до відома публіки таким чином, що її представники можуть 

здійснити доступ до неї з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.  



Зроблено висновок про те, що необхідно усунути термінологічну 

неузгодженість Законів України «Про авторське право і суміжні права» і «Про 

телебачення і радіомовлення» у частині дефініцій «кабельна ретрансляція» і 

«ретрансляція». Запропоновано доповнити визначення терміну «ретрансляція» 

можливістю поширювати сигнали мовників у мережі Інтернет, що відповідатиме 

новелам правового регулювання в Європейському Союзі. 

Сформульовано висновок про те, що на міжнародному рівні і у 

національному законодавстві України необхідно передбачити закріплення за 

телерадіоорганізаціями більшого обсягу майнових прав, ніж існує зараз: право на 

“deferred retransmission” («ретрансляцію із затримкою»), право на розповсюдження 

сигналів, що несуть програми, у мережі Інтернет (“webcasting”, або “netcasting”), 

право на фіксацію і відтворення у нематеріальній (електронній або цифровій) 

формі, “post-fixation rights” (що включають цілий комплекс прав: право на 

розповсюдження записів програм, імпорт примірників, здачу у майновий найм або 

комерційний прокат, тощо), право на публічну демонстрацію телерадіопрограм у 

місцях, доступних для публіки, з метою отримання прямої або опосередкованої 

комерційної вигоди, право на декодування сигналів, що несуть програми. 

З урахуванням сучасного рівня розвитку цифрових технологій визнано 

необхідність гармонізації виключень та обмежень суміжних прав організацій 

мовлення. За основу запропоновано взяти модель «тесту у три етапи», яка на разі 

запроваджена у Договорі ВОІВ про авторське право і Договорі ВОІВ про виконання 

і фонограми.  

Зроблено висновок про те, що Україна має рухатися у напрямку посилення 

прозорості діяльності організацій колективного управління, у тому числі у сфері 

суміжних прав, та забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та 

обліку, що відповідатиме європейським тенденціям правового регулювання. 

У Розділі 3 «Особливості цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення» досліджено види найбільш поширених порушень суміжних 

прав організацій мовлення у цифрову еру, способи цивільно-правового захисту 

суміжних прав організацій мовлення, зокрема, у сфері Інтернет. 



Запропоновано удосконалити визначення поняття «кардшейрінг», що 

використовується у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

додавши такий склад правопорушення, як діяльність з використання комерційних 

повідомлень (реклами) для промотування нелегальних пристроїв, що 

відповідатиме європейській практиці. 

Встановлено, що дефініція терміну «піратство», що надається у пункті “б” 

статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», не охоплює 

випадки незаконного поширення сигналів до моменту їхнього публічного 

сповіщення (“pre-broadcast signals”). Україна повинна передбачити належний 

захист у відношенні сигналів, що несуть програму організації мовлення, до 

моменту їхнього публічного сповіщення. 

Сформульовано висновок про необхідність адаптації Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» до статей 6 «Зобов’язання щодо технологічних 

заходів» і 7 «Зобов’язання щодо інформації про управління правами» Директиви 

Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про 

гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві, що прямо передбачено у статтях 176 і 177 Угоди про 

асоціацію. 

Запропоновано закріпити у Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» за аналогією із законодавством деяких країн Європи обов’язок сторони, що 

програла у справі, компенсувати витрати на публікацію у засобах масової 

інформації даних про допущені порушення суміжних прав організацій мовлення та 

судові рішення щодо цих порушень. 

Обґрунтовано необхідність налагодження тісної співпраці щодо погодження 

механізму взаємодії українських правовласників, у тому числі організацій 

мовлення, з представниками ВОІВ щодо надання інформації до бази даних “WIPO 

ALERT” про веб-ресурси і застосунки, що порушують авторське право і суміжні 

права в Україні і світі. 

Встановлено, що у законодавстві України питання охорони і захисту 

суміжних прав організацій мовлення за допомогою технології блокчейн жодним 



чином поки що не врегульовано. Беручи до уваги актуальність цієї проблематики і 

стрімкий розвиток різноманітних аудіовізуальних медіа-сервісів в Україні і світі, 

Україна має подбати про удосконалення національного законодавства і 

передбачити імплементацію найкращих взірців правового регулювання, що будуть 

застосовуватися у країнах Європейського Союзу і міжнародній практиці. 

На підставі проведеного дослідження обґрунтована необхідність внесення 

змін до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» і Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

підготовлені пропозиції про внесення змін і доповнень до проекту Закону України 

«Про медіа». 

 

Ключові слова: програма організації мовлення; сигнал, який несе програму; 

сигнал до моменту його публічного сповіщення; організація мовлення; провайдер 

платформи спільного доступу до відео; суміжні права; публічне сповіщення; 
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управління; захист суміжних прав; Інтернет; інформація про управління 
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ANNOTATION 

 

Stroyko I. Civil Protection of the Related Rights of Broadcasting 

Organizations. – Qualifying scientific work on the manuscript. 

Dissertation research for the scientific degree of PhD in specialty 081 “Law” (08 – 

Law). – Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine; V.M. 

Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv, 2020. 

The dissertation is a complex scientific research of the challenging issues of the 

civil legal protection and enforcement of the related rights of broadcasting rights, on the 

basis of which the propositions on the improvement of the current legislation of Ukraine 

and modernization of international regulation in the indicated field have been formulated.  

The dissertation research is based on the analysis of the current and prospective 

legislation of Ukraine in the sphere of the related rights of broadcasters, international and 

regional treaties, enhanced and comprehensive law of the European Union, legislation of 

foreign countries, judicial practice of Ukraine and court decisions of the European Court 

of Justice. 

The purpose and objectives of the dissertation research determine its structure, 

which consists of the introduction, three sections, which contain eleven subsections, 

conclusions, list of sources used and supplements. The sections of the thesis work are 

devoted to consideration of the following problematic issues: peculiarities of the 

development of the related rights of broadcasting organizations in the context of 

convergence of audiovisual media, telecommunications and information technologies, 

content of the related proprietary and non-proprietary rights of broadcasting organizations 

and special aspects of civil law enforcement of the related rights of broadcasting 

organizations.  

In the Introduction the high extent of actuality of the subject matter of the 

dissertation research is substantiated in view of crucial changes in the means of usage of 

the traditional television, appearance and onrushing advent of audiovisual media services 

and transformation of business models in the audiovisual sector at national and global 



dimension as caused by the advancements in technology. Under such circumstances the 

unified approach at the international level to each element of the legal protection granted 

to broadcasting organizations takes on greater importance. The actuality of the subject 

matter of the dissertation may also be observed from the perspective of the obligations of 

Ukraine before the European Union in relation to the modernization of the national 

legislation in the sphere of the related rights of broadcasting organizations in accordance 

with the standards of the European Union. The necessity of the development of theoretical 

framework on the notion of the object of protection and content of the related rights of 

broadcasting organizations, determining of the effective mechanism of enforcement of 

the related rights of broadcasters, including in particular in the Internet network, is 

contingent on the contemporary revolutionary level of the technological development and 

comes to light due to practical requirements of ensuring of protection of rights of 

broadcasting organizations. 

In the Section 1 “Peculiarities of the development of the related rights of 

broadcasting organizations in the context of convergence of audiovisual media, 

telecommunications and information technologies” the notion of the object of the related 

rights of broadcasting organizations is explored in view of the development of innovative 

technologies and convergence of audiovisual media, telecommunications and IT sector. 

The new definition of the term “programme of a broadcasting organization” is formulated 

taking into consideration emergence of television like audiovisual media services. 

Attention is given to value added interactive services, which are integrated or overlaid on 

the main “traditional” television signal and carrying any text, additional data, graphical 

elements, audiovisual information, transmitted from TV and radio organization to a 

particular TV viewer (“point-to-point”) that should also be taken into account, while 

defining the object of protection of the related rights of broadcasting organizations. 

The conclusion is drawn with regard to the necessity of giving of definition to the 

term “programme of a broadcasting organization” in a new WIPO Treaty on the 

Protection of Broadcasting Organisations, since international treaties being currently in 

force don’t contain the explicit and comprehensible definition of this term.   



It is revealed and proved that legal protection should be given to programme-

carrying signal before its broadcast (so called “pre-broadcast signal”).   

It is proposed to expressly entrench the principle of protection of encoded signals 

carrying the programmes of broadcasting organizations in the prospective legislation of 

Ukraine as well as to provide for the effective mechanism of protection of technical 

devices, by means of which the programmes of broadcasters are coded and decoded.    

It is proposed to amend the definition of the term “broadcasting organization” as 

set forth in the Article 1 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” by 

adding of organizations broadcasting via Internet and any types of telecommunication 

networks, including in particular networks of mobile cellular communication operators.  

It is explored that international treaties in force don’t contain the definition of the 

term “broadcasting organization”, the fact of which leads to complications in the 

application of law. 

The author proposes the definition of the term “broadcasting organization” with 

consideration of the development of digital broadcasting technologies, increase of the 

value of Internet television and occurrence of new manners and forms of distribution of 

the programmes of broadcasting organizations. 

The conclusion is made that the legislation of Ukraine in part of protection and 

enforcement of the related rights in the programme of a broadcasting organization should 

correspond to the norms of the Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and 

of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single 

Market and amending Directives 96/9/EС і 2001/29/EС, in particular with regard to the 

legal regulation of activities of online content-sharing service providers.   

The terminology of the draft Law “On Media” should take into consideration not 

only the provisions of the above mentioned EU Directive, but the norms o the Directive 

(EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying 

down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online 

transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio 

programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC as well as Guidelines on the 

practical application of the essential functionality criterion of the definition of a ‘video-



sharing platform service’ under the Audiovisual Media Services Directive dated 2nd July 

2020. 

With the purpose of unification of the duration of protection of the related rights in 

different countries, it is proposed to stipulate for the minimum 50-year term of protection 

of the related rights of broadcasters in the new treaty on protection of broadcasting 

organisations being in conformity of the standards of the European Union.    

The conclusion is made that in the case of the enlargement of the duration of 

protection of the related rights of performers and phonogram producers the term of the 

protection of the related rights of broadcasting organizations should be increased on a 

pro-rata basis. 

In view of significant number of manners of the exploitation of the programmes of 

broadcasters and necessity of protection of pre-broadcast signals, the author proposes to 

substitute the moment of the first broadcast with the moment of the production of the 

programme in the formulation of the beginning of the duration of protection. 

It is concluded that the existing level of international protection of the rights of 

broadcasting organizations doesn’t correspond to today's realities and cannot guarantee 

the effective mechanism of realization and enforcement of the rights of broadcasters. The 

regulation of the related rights of broadcasters in the international context is way below 

the regulation of this relationship as recently introduced in the European Union. The 

specific danger of the situation is also related to the fact that with the development of 

Internet, mobile networks and other platforms of distribution of radio and television 

content the piracy and other violations of the rights of broadcasting organizations have 

become of transnational character. Specifically ensuring of the appropriate level of the 

international legal protection will assist in the successful combating of these negative 

circumstances taking into account the necessity of the single and unified approach to 

settlement of the mentioned problem. 

In Section 2 “Content of the related proprietary and non- proprietary rights of 

broadcasting organizations” the author explores the legal nature of the rights of 

broadcasting organizations. The conclusion is made that the protection of rights of 

broadcasting organizations should be based on the doctrine of the related rights at the 



international level as well as in the legislative environment of a particular country. The 

unfair competition legislation, telecommunication legislation, etc. should have an 

ancillary character in this process.   

The author proposes the new wording of the third part of the Article 38 of the Law 

of Ukraine “On copyright and related rights” with regard to the right to indicate opening 

data of a TV and radio organization (name, logotype, station identification letters, etc.) in 

connection with the exploitation of its own programme by the third party. 

It is established that at the moment neither international nor regional treaty 

regulating the related rights of broadcasting organizations doesn’t provide for the non-

proprietary right of a TV and radio organization to mention the name, logotype, station 

identification letters or other opening data of such broadcaster in cases of broadcast or 

other exploitation of the programme. It is proposed to stipulate for the named non-

proprietary right of broadcasters in the new WIPO Treaty on the Protection of 

Broadcasting Organisations. 

It is explored that the legislation of Ukraine regulating the related rights of 

broadcasters insufficiently corresponds to challenges that have arisen in connection with 

the development of new technologies, in particular with regard to determining of the 

scope and content of the related rights of broadcasting organizations.   

The conclusion is made that Ukraine is obliged to implement some important 

provisions into its national legislation as directly provided in the Association Agreement 

between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the 

other part, in particular it is necessary to essentially revise and supplement the existing 

proprietary rights of TV and radio organizations in order to correspond to innovations in 

the sphere of technologies. 

It is proposed to amend the list of proprietary rights of broadcasting organizations 

as determined in the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” by adding of 

the right to distribute the programmes, including in particular the right to communicate 

the programme to the public in such a way that members of the public may access it from 

a place and at a time individually chosen by them. 



The author makes a conclusion on the necessity of elimination of terminological 

inconsistency of the Laws of Ukraine “On Copyright and Related Rights” and “On 

Television and Radio Broadcasting” in part of definitions of the terms “cable 

retransmission” and “retransmission”. It is proposed to amend the definition of the term 

“retransmission” by adding of opportunity to distribute the signals of broadcasters via 

Internet network that corresponds to the novels of the legal regulation in the European 

Union. 

It is concluded that at the international level and in the national legislation of 

Ukraine the larger scope of the proprietary rights should be allocated to TV and radio 

organizations, comparing with existing rights, namely: the right to deferred 

retransmission, right to distribute the programme-carrying signals via Internet 

(“webcasting”, or “netcasting”), right to fixation and reproduction in non-material 

(electronic or digital) form, post-fixation rights (including the entire complex of the 

rights: right to distribute the fixations of programs, right to import copies, lending or 

rental right, etc.), the right to demonstration of TV and radio programmes in places 

accessible to public for the purpose of receipt of direct or indirect commercial benefit, the 

right to decode the programme-carrying signals.  

Taking into consideration the modern level of the development of digital 

technologies, the author recognizes the necessity of harmonization of exceptions and 

limitations of the related rights of broadcasting organizations. It is proposed to take the 

“three stages test” model as a basis that is currently implemented in the WIPO Copyright 

Treaty and WIPO Performances and Phonograms Treaty.  

The conclusion is made that Ukraine should lean toward strengthening of 

transparency of activities of organizations of collective management, including in 

particular in the sphere of related rights, and ensuring of functioning of electronic 

registration and reporting system that corresponds to the European tendencies of the legal 

regulation. 

In Section 3 “Special aspects of civil law enforcement of the related rights of 

broadcasting organizations” the author explores the types of the most widespread 

violations of the related rights of broadcasting organizations in the digital era, methods 



of civil law enforcement of the related rights of broadcasting organizations, including in 

particular in the sphere of Internet.  

It is proposed to improve the definition of the term “card sharing” used in the 

Article 1 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” by adding of such 

set of elements of violation as activities on the use of the commercial announcements 

(advertising) for the purpose of promotion of illegal devices that corresponds to the 

European practice. 

It is revealed that the definition of the term “piracy” as set forth in Section “b” of 

the Article 50 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” doesn’t cover 

the cases of unlawful distribution of pre-broadcast signals. Ukraine should provide for 

the adequate enforcement in relation to the broadcaster’s programme-carrying signals 

before their broadcasts. 

The author makes a conclusion on the necessity of the adaptation of the Law of 

Ukraine “On Copyright and Related Rights” in accordance with the Article 6 “Obligations 

as to technological measures” and Article 7 “Obligations concerning rights-management 

information” of the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council 

of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in 

the information society, as directly set forth in the Articles 176 and 177 of the Association 

Agreement. 

It is proposed that the obligation of the losing party to compensate the expenses on 

the publication of data on committed violations of the related rights of broadcasting 

organizations and court decisions with regard to these violations should be set forth in the 

Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” by analogy with the legislation of 

some European countries. 

The author gives grounds for the necessity of building of tight cooperation in 

relation to agreeing of the mechanism of coordinated actions between Ukrainian rights 

holders, including in particular broadcasting organizations, and WIPO representatives 

with regard to submitting of information on web-resources and applications violating 

copyright and related rights in Ukraine and worldwide to WIPO ALERT database.  



It is determined that the legislation of Ukraine doesn’t regulate in any way the issue 

on the protection and enforcement of the related rights of broadcasting organizations by 

means of the blockchain technology just yet. Taking into consideration the actuality of 

this agenda and rapid development of various audiovisual media services in Ukraine and 

worldwide, Ukraine should pay attention to the modernization of the national legislation 

and provide for the implementation of the best patterns of legal regulation as applied in 

the countries of the European Union and international practice.  

On the basis of the conducted research the necessity of making changes to the 

current legislation of Ukraine, including in particular Law of Ukraine “On Copyright and 

Related Rights” and Law of Ukraine “On Television and Radio Broadcasting”, is 

substantiated, the proposals on making changes and amendments to the draft Law “On 

Media” have been prepared by the author. 

 

Key words: programme of a broadcasting organization, programme-carrying 

signal, pre-broadcast signal, broadcasting organization, video-sharing platform provider, 

related rights, broadcast, retransmission, post-fixation rights, exceptions to and 

limitations on related rights of broadcasting organisations, collective management, 

enforcement of related rights, Internet, Digital Rights Management (DRM), blockchain 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Брюссельська конвенція – Конвенція про розповсюдження сигналів, що 

несуть програми і передаються через супутники, від 21 травня 1974 року 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності 

Директива ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги – Директива (ЄС) 

2018/1808 Європейського парламенту і Ради від 14 листопада 2018 року, що 

доповнює Директиву Ради 2010/13/ЄС про координацію певних положень, 

встановлених законом, постановою або адміністративною дією у Державах-

учасницях стосовно надання аудіовізульних медіа-послуг (Директива про 

аудіовізуальні медіа-послуги) з огляду на ринкові реалії, що змінюються  

Директива ЄС щодо Єдиного цифрового ринку – Директива (ЄС) 2019/790 

Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 2019 року про авторське право і 

суміжні права в рамках Єдиного цифрового ринку, яка доповнює Директиви 

96/9/ЄС і 2001/29/ЄС 

Директива ЄС щодо онлайнових трансляцій – Директива (ЄС) 2019/789 

Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 2019 року, що встановлює 

застосування положень авторського права і суміжних прав щодо окремих 

онлайнових трансляцій організацій мовлення і ретрансляції радіо- і телепрограм і 

доповнює Директиву Ради 93/83/ЄЄС 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» – Закон України 

«Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (у 

редакції Закону України № 2627-III від 11 липня 2001 року) 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» – Закон України «Про 

телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року № 3759-XII (у редкцції 

Закону України від 12 січня 2006 року № 3317-IV) 

Римська конвенція – Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року 

Угода про асоціацію – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року 
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Угода ТРІПС – Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

від 15 квітня 2004 року 

ЦК України – Цивільний кодекс України 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Протягом останніх років медіа-

ландшафт в Україні і світі змінюється революційним чином. Перехід на цифрові 

стандарти мовлення, поява і бурхливий розвиток нових конвергентних 

аудіовізуальних медіа та IP-мовлення, запуск мереж нового покоління 5G, що 

дозволяють надшвидко передавати великі обсяги інформації, стрімкий розвиток 

приймаючих пристроїв та інші новітні технологічні зміни справляють 

визначальний вплив на систему охорони суміжних прав організацій мовлення.  

Все більшої ваги для споживачів набирають послуги платного телебачення, 

різноманітні сервіси з поширення відеоконтенту, що пропонуються IPTV-

мережами і ОТТ-платформами. Власні відеосервіси запускають глобальні 

технологічні компанії (наприклад, сервіс “Apple TV+” від ІТ-гіганту “Apple”, 

доступний споживачам з 1 листопада 2019 року, відеосервіс “Tangi” від “Google”, 

представлений у лютому 2020 року, тощо) і великі голлівудські мейджерські студії 

(наприклад, стрімінговий сервіс “Disney+”, запущений у США з 12 листопада 2019 

року, та інші). 9 серпня 2017 року про запуск власної відеоплатформи “Facebook 

Watch” оголосила соціальна мережа “Facebook”, маючи на меті створення 

конкурента відеосервісу “YouTube”.  

Окреслені процеси призводять до появи нових гравців на світовому ринку 

аудіовізуальних медіа, що потребує модернізації правового регулювання на всіх 

рівнях: міжнародному, регіональному і національному. 

Зростання популярності нелінійних аудіовізуальних послуг («відео-на-

замовлення») потребує переосмислення терміну «програма організації мовлення».  

Також зростає роль організацій мовлення у розвитку культури, формуванні 

та вільному вираженні поглядів кожного громадянина. Аудіовізуальні, музичні та 

інші твори, виконання улюблених артистів і ведучих можуть бути ефективно 

доведені до споживача саме завдяки телерадіомовленню. З огляду на значні 

організаційні, технічні, фінансові та інші ресурси, що витрачаються на створення 

телерадіопрограми, організація мовлення повинна мати належну охорону своїх 

суміжних прав. Творча складова затрачених зусиль на програму мовлення полягає 



 7 

у пошуку, підборі та вистроюванні сітки мовлення або каталогу передач, що 

пропонується телеглядачу або радіослухачу, таким чином, щоб найкраще 

задовольнити смаки і побажання телерадіоаудиторії.  

Недостатня правова визначеність на ринку як традиційних, так і нових 

аудіовізуальних медіа-послуг, спричиняє значні перешкоди у використанні 

економічного потенціалу програм організацій мовлення. 

З огляду на викладене вище, сьогодні є нагальна потреба створити чітке, 

стабільне і гармонійне правове поле для охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення в Україні, врахувавши новітні тенденції розвитку технологій, 

позитивний досвід зарубіжних країн, новели міжнародного регулювання.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується, зокрема, 

тим фактом, що у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

сьогодні ведеться активна робота з розробки уніфікованого нормативно-правового 

документу – Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (the “WIPO Treaty 

on the Protection of Broadcasting Organizations”).  

Україна обрала шлях до політичної асоціації та економічної інтеграції з 

Європейським Союзом – саме тому зміни, які відбулись у 2019 році у 

Європейському Союзі у царині регулювання суміжних прав організацій мовлення, 

мають вирішальне значення для нашої держави. 

Теоретичну базу дослідження становлять наукові праці у сфері авторського 

права і суміжних прав таких відомих вітчизняних і зарубіжних учених, як: 

В.М. Алієва-Барановська, О.С. Анікін, Б.С. Антімонов, К.О. Афанасьєва, 

Ю.Л. Бошицький, І.Е. Василенко, І.І. Ващинець, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, 

В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко, Е.П. Гаврилов, Л.Й. Глухівський, М.В. Гордон, 

І.І. Дахно, Р.О. Денисова, В.І. Єременко, О.В. Кохановська, Д. Ліпцік, П.Б. Меггс, 

С.А. Петренко, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, О.Д. Святоцький, 

М.В. Селіванов, О.П. Сергєєв, І.В. Тарасова, К.А. Флейшиць, О.І. Харитонова, 

Г.В. Чурпіта, Т.М. Шевелева, Ю.С. Шемшученко, Р.Б. Шишка, А.С. Штефан, Chris 

Barlas, Daniel Gervais, Dorien Verhulst, Doris Long, Jeffrey P. Cunard, Frederick 
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Mostert, Karol Jakubowicz, Keith Hill, Kevin Werbach, Lucie Guibault, Margaret 

Mikyung Lee, Natali Helberger, Patricia Ray, Remy Chavannes, Roy Melzer та інші. 

Комплексного дослідження цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення з огляду на триваючі процеси цифровізації і конвергенції 

аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та IT-сектору вченими не проводилось, у 

зв’язку з чим залишаються невирішеними питання визначення поняття програми 

організації мовлення, суб’єктів суміжних прав у сфері традиційного 

телерадіомовлення і нелінійних аудіовізуальних медіа-послуг, змісту суміжних 

прав мовників, а також захисту суміжних прав організацій мовлення, особливо у 

мережі Інтернет. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Київського університету 

права Національної академії наук України «Державно-правове регулювання 

суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та 

міжнародні реалії» (номер державної реєстрації U11U004745). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розробці теоретичних засад цивільно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення, внесенні пропозицiй щодо удосконалення чинного законодавства 

України у сфері суміжних прав організацій мовлення, у тому числі у рамках послуг 

платного телебачення, і розробці методичних та практичних рекомендацій із 

вдосконалення механізмів захисту зазначених прав. 

Досягнення даної мети вимагає вирішення ряду важливих завдань: 

1) дослідити історію становлення і розвитку інституту суміжних прав на 

програму організації мовлення з огляду на міжнародні і регіональні угоди у 

цій царині, законодавство Європейського Союзу;  

2) визначити поняття «програма організації мовлення», «організація мовлення», 

«трансляція», «ретрансляція», нещодавно введених у правове поле 

Європейського Союзу термінів «провайдер послуги з поширення 

онлайнового контенту» і «провайдер платформи спільного доступу до відео»; 
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3) з’ясувати зміст суміжних майнових і немайнового права на програму 

організації мовлення, у тому числі специфіку суміжних майнових прав у 

цифрову еру;  

4) визначити підстави, порушників, суб’єктів захисту суміжних майнових прав 

організацій мовлення, способи цивільно-правового захисту вказаних прав, 

адекватні рівню розвитку новітніх технологій;  

5) проаналізувати цивільно-правове регулювання застосування технічних 

засобів захисту суміжних прав організацій мовлення, а саме: кодування, 

шифрування та інші способи обмеження доступу до програм організацій 

мовлення, системи управління цифровими суміжними правами організацій 

мовлення, тощо; 

6) провести порівняльний аналіз законодавства України у сфері цивільно-

правових охорони і захисту суміжних прав організацій мовлення із 

законодавством Європейського Союзу, ряду зарубіжних країн, 

міжнародними нормами, виявити прогалини у правовому регулюванні 

цивільно-правових охорони і захисту відповідних прав; 

7) розробити науково-практичні та методичні рекомендації із вдосконалення 

законодавства і правозастосування України у сфері цивільно-правових 

охорони і захисту суміжних прав організацій мовлення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу 

реалізації суміжних прав організацій мовлення, зокрема з урахуванням 

технологічних інновацій і поширення програм мовників в Інтернет-середовищі. 

Предметом дослідження є цивільно-правова охорона суміжних прав 

організацій мовлення. 

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладений 

комплексний підхід до аналізу проблем цивільно-правової охорони і захисту 

суміжних прав організацій мовлення в Україні, на міжнародному і регіональному 

рівнях.  

Під час дослідження використані філософські, загальнонаукові та 

приватнонаукові методи пізнання правових явищ. 
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З позицій матеріалістичної діалектики інститут суміжних прав організацій 

мовлення розглядається у розвитку, в конкретній історичній обстановці та у 

взаємозв’язку з явищами соціально-економічної дійсності.  

При визначенні понять «програма організації мовлення», «організація 

мовлення», «трансляція», «ретрансляція» та інших термінів були використані 

загальнофілософський метафізичний метод та сугубо юридичний формально-

правовий метод.  

За допомогою методу аналізу і синтезу поняття «програма організаії 

мовлення» і «організація мовлення» було поділено на складові частини, а потім з 

окремого інтегровано ціле.  

Системний метод дозволив вивчити об’єкт дослідження як єдине ціле, 

виявити різноманітні типи зв’язків у ньому й об’єднати їх у теоретичних 

положеннях.  

Історичний метод використано при виявленні особливостей становлення 

інституту суміжних прав організацій мовлення. Аналіз практики застосування 

законодавства України у сфері захисту суміжних прав оранізацй мовлення та 

виявлення існуючих проблем правозастосування проведено за допомогою 

статистичного та конкретно-соціологічного методів. Порівняльно-правовим 

методом досліджувалися нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, 

законодавство Європейського Союзу, міжнародні та регіональні угоди, що 

стосуються цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав мовників. 

Прогностичний метод був використаний у розробці пропозицій щодо 

вдосконалення правового регулювання суміжних прав організацій мовлення в 

Україні і на міжнародному рівні.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних досліджень цивільно-правової охорони та захисту 

суміжних прав організацій мовлення з урахуванням розвитку новітніх технологій. 

У результаті здійсненого дослідження було сформульовано наукові позиції, 

що мають ознаки новизни та виносяться на захист: 

вперше: 
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1) визначено поняття «програма організації мовлення» з огляду на розвиток 

інноваційних технологій і появу нових подібних до телебачення аудіовізуальних 

медіа-послуг: це – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність об’єктів 

авторського права та/або суміжних прав, яка має постійну назву і транслюється 

організацією мовлення за певною сіткою мовлення або каталогом, встановленим 

організацією мовлення. Зроблено висновок про те, що дефініція терміну 

«програма» має враховувати сучасний розвиток інноваційних технологій і 

виникнення аудіовізуальних медіа-послуг на замовлення (“on-demand audiovisual 

media services”). 

2) обґрунтовано необхідність врахування при визначенні об’єкту охорони 

суміжних прав організацій мовлення додаткових інтерактивних послуг, що можуть 

нести будь-який текст, графічні елементи, аудіовізуальну інформацію, тощо 

(наприклад, інтерактивні послуги у телетексті); 

3) доведено, що сигнали, які несуть програми, до моменту їхнього публічного 

сповіщення (так звані “pre-broadcast signals”) також повинні підлягати охороні 

суміжними правами як у національному законодавстві, так і на міжнародному 

рівні; 

4) зроблено висновок про те, що з урахуванням існуючого рівня розвитку 

технологій визначення терміну «організація мовлення» у законодавстві України та 

Договорі ВОІВ про охорону організацій мовлення повинне охоплювати організації 

кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв’язку, інших 

операторів телекомунікаційних мереж у випадку створення і розповсюдження 

ними власних програм. Потрібно встановити чітку різницю між власне 

організацією мовлення і кабельним оператором, оператором супутникових DTH-

платформ, Інтернет-провайдером, іншою особою, яка здійснює виключно 

ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій; 

5) доведено, що з розвитком нових технологій і впровадженням стандартів 

цифрового мовлення здійснювати мовлення зможе не тільки юридична, але і 

фізична особа-підприємець, що потрібно передбачити у міжнародному документі; 
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6) обґрунтовано, що у законодавстві України необхідно передбачити 

закріплення за телерадіоорганізаціями більшого обсягу прав, ніж існує зараз: право 

на “deferred retransmission” («ретрансляцію із затримкою»), право на 

розповсюдження сигналу, що несе програму, у мережі Інтернет (“webcasting”, або 

“netcasting”), право на фіксацію і відтворення у нематеріальній (електронній або 

цифровій) формі, “post-fixation rights” (що включають цілий комплекс прав: право 

на розповсюдження записів програм, імпорт примірників, здачу у майновий найм 

або комерційний прокат, тощо), право на публічну демонстрацію телерадіопрограм 

у місцях, доступних для публіки, з метою отримання прямої або опосередкованої 

комерційної вигоди, право на декодування сигналів, що несуть програми; 

7) зроблено висновок про те, що для ефективного здійснення своїх прав у 

цифрову еру організації мовлення повинні користуватися цивільно-правовим 

захистом від обходу технічних засобів захисту у відношенні сигналів, що несуть 

їхні програми, та від зміни та/або вилучення інформації про управління правами 

(включаючи, зокрема, “DRM”). На міжнародному рівні і у національному 

законодавстві необхідно передбачити мінімальні гарантії охорони технічних 

засобів захисту і інформації про управління правами щодо організацій мовлення та 

їхніх програм, що мають бути співставні з тими, що встановлені у Договорі ВОІВ 

про авторське право (статті 11 і 12) і Договорі ВОІВ про виконання і фонограми 

(статті 18 і 19); 

удосконалено: 

7) положення, що стосуються виключень та обмежень суміжних прав 

організацій мовлення – за основу може бути прийнята модель «тесту у три етапи», 

яка на разі запроваджена в Інтернет-Договорах Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. На додаток до цього, логічним та виправданим було би 

встановити перелік виключень та обмежень суміжних прав мовників, які повинні 

враховувати сучасний розвиток цифрових технологій; 

9) дефініцію поняття «кардшейрінг» з урахуванням практики незаконного 

поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, призначеної 

сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелегального обладнання 
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та/або програмного забезпечення, що використовується для обходу технічних 

засобів захисту; 

10) цивільно-правовий механізм захисту суміжних прав організацій 

мовлення, зокрема у мережі Інтернет; 

набули подальшого розвитку: 

11) положення щодо уніфікації строків охорони суміжних прав у різних 

країнах шляхом встановлення у новій міжнародній угоді про охорону організацій 

мовлення мінімального 50-річного строку охорони суміжних прав мовників, 

співставного із законодавством Європейського Союзу; 

12) позиція про посилення прозорості діяльності організацій колективного 

управління, у тому числі у сфері суміжних прав, та забезпечення функціонування 

електронної системи реєстрації та обліку, що відповідатиме європейським 

тенденціям правового регулювання; 

13) положення щодо необхідності обмеження випадків використання 

процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown Procedure”) і 

встановлення прямої відповідальності Інтернет-провайдерів за порушення 

суміжних прав організацій мовлення у випадку розповсюдження контенту, у тому 

числі такого, що генерується користувачем, без дозволу правовласника. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що сформульовані у дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень і розробок 

актуальних проблем цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення; 

– правотворчій діяльності – для удосконалення чинних та розробки нових 

нормативно-правових актів у царині суміжних прав організацій мовлення та у сфері 

регулювання аудіовізуальних медіа-послуг, зокрема, з метою розробки нової 

редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», проекту Закону 

«Про медіа», тощо; 
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 – правозастосовній діяльності – в єдності розуміння та застосування 

нормативно-правових норм щодо цивільно-правової охорони суміжних прав 

організацій мовлення; 

– навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників, при викладанні курсу цивільного права і права 

інтелектуальної власності в навчальних закладах України. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертаційного дослідження обговорювались на: круглому столі «Актуальні 

проблеми розвитку інформаційного законодавства в Україні», що проводився у 

рамках щорічних днів науки у Національному університеті «Києво-Могилянська 

Академія» (м. Київ, 29 січня 2010 року); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «III Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича 

Корецького», що проводилась під егідою Київського університету права НАН 

України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ, 

18 лютого 2010 року); на XV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми інтелектуальної власності», організованій Державним 

департаментом інтелектуальної власності спільно з Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності та Європейським патентним відомством (м. Свалява,      

22 - 26 лютого 2010 року); на XX Міжнародній науково-практичній конференції 

«Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у 

вищій школі» (м. Кошице, Словаччина – м. Мішкольц, Угорщина, 11 - 14 травня 

2010 року); на XXII Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація 

європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу» (м. Кошице, 

Словаччина – м. Мішкольц, Угорщина, 17 - 20 травня 2011 року); на VII Щорічній 

правничій конференції Асоціації правників України (м. Харків, 9 - 11 червня 2011 

року); на правовому форумі “TMT” (“Technology. Media. Telecommunications”), 

організованому видавництвом «Юридична практика» (м. Київ, 6 грудня 2016 року); 

на міжнародному семінарі «Актуальні питання права інтелектуальної власності», 

організаторами якого виступили Всесвітня організація інтелектуальної власності 

(м. Женева, Швейцарія) спільно з Київським університетом права НАН України, 



 15 

“ONO Academic College” та Університет Тель-Авіва (Ізраїль) (м. Женева, 

Швейцарія, 27 - 29 листопада 2017 року); на міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми права інтелектуальної 

власності в Україні та Європі», співорганізатором якої виступила Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (м. Женева, Швейцарія) (м. Київ, 21 грудня 

2018 року); на XI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні питання 

європейської цивілістики: досвід Угорщини та України» (м. Дебрецен, Угорщина, 

24 - 25 квітня 2019 року); на Міжнародному форумі з питань інтелектуальної 

власності «Виклики щодо права інтелектуальної власності у цифрову еру: 

Міжнародні і національні перспективи» (“The Challenges of International Property 

Laws in the Digital Era: International and National Perspectives”) Київського 

університету права НАН України спільно з “Ono Academic College” (м. Тель-Авів, 

Ізраїль) під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (м. Кір’ят-Оно 

(Ізраїль), 17 - 21 грудня 2019 року); на VII Міжнародному форумі з інтелектуальної 

власності (“Intellectual Property Forum”, або “IPF”), що проводився Видавництвом 

«Юридична практика» (м. Київ, 25 листопада 2020 року); на Міжнародній науково-

практичній конференції «Права людини та їх реалізація в Україні та світі», 

організованій Київським університетом права НАН України (м. Київ, 10 грудня 

2020 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 16 наукових публікаціях, з яких 11 – статті у фахових виданнях 

України, 2 – у зарубіжних виданнях, 3 – тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 259 

сторінок, з яких список використаних джерел – на 35 сторінках (243 найменування), 

додатки – на 13 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУМІЖНИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ 

МОВЛЕННЯ В УМОВАХ КОНВЕРГЕНЦІЇ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МЕДІА, 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1. Поняття програми організації мовлення як об’єкту суміжних прав 

Поняття об’єкту суміжних прав організацій мовлення належить до найбільш 

дискусійних та мало досліджених питань у царині права інтелектуальної власності. 

Завдання дати визначення цьому поняттю значно ускладнюється з огляду на 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, процес 

впровадження цифрового телерадіомовлення, триваючу конвергенцію 

інформаційних і медіа послуг, телекомунікаційних мереж і засобів, а також 

посилення тенденцій глобалізації в останні роки. 

Як зазначається у Політичній декларації Першої конференції Ради Європи на 

рівні Міністрів з питань медіа та комунікаційних послуг «Нове поняття медіа?», що 

проводилась у Рейк’явіку 28-29 травня 2009 року, медіа-послуги або подібні до 

медіа послуги зв’язку набули транскордонного значення. [1, c. 9 - 10] 

За словами польського академіка Кароля Якубовича (Karol Jakubowicz), з 

технологічної точки зору конвергенція змінила традиційні мас-медіа та 

послугувала чинником появи нових форм та моделей комунікації. [2, c. 6] 

На рівні Європейського Союзу, 3 січня 2008 року було схвалено 

Повідомлення Комісії Європейських Співтовариств Раді, Європейському 

Парламенту, Комітету з економічних і соціальних питань і Комітету регіонів 

«Щодо креативного онлайнового контенту на єдиному ринку» (“On Creative 

Content Online in the Single Market”), яким передбачено впровадження ряду заходів, 

направлених на підтримку транскордонної доставки онлайнового контенту. [3, c. 5] 

Відповідно до Гранадської міністерської декларації, зусилля країн-учасниць 

ЄС повинні зосередитися на утвердженні поваги авторського права і суміжних прав 

у мережі Інтернет шляхом спрощення процедури ліцензування, розрахованої на 

багато територій (“multiterritorial licensing”). [4, c. 2] 
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У вересні 2016 року Європейська комісія запропонувала модернізувати 

законодавство Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав у 

рамках Стратегії Цифрового єдиного ринку для Європи. 

Як зазначається у Повідомленні Комісії для Європейського парламенту, 

Ради, Європейського економічного і соціального комітету і Комітету регіонів 

розвитку «Стратегія Цифрового єдиного ринку для Європи», згадана Стратегія 

стосується трансформації європейського суспільства і забезпечення впевненого 

погляду у майбутнє. [5, c. 19] 

Відповідно до пункту 2.4 Повідомлення Комісії, Європа має потребу у більш 

гармонізованому режимі охорони авторського права і суміжних прав, що 

стимулюватиме творчість і інвестиції, дозволяючи транскордонні трансляцію і 

споживання контенту, спираючись на європейське культурне розмаїття.  

7 червня 2019 року набрали чинності дві важливі Директиви Європейського 

Союзу у сфері авторського права і суміжних прав: 

1) Директива (ЄС) 2019/789 Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 

2019 року, що встановлює застосування положень авторського права і 

суміжних прав щодо окремих онлайнових трансляцій організацій 

мовлення і ретрансляції радіо- і телепрограм і доповнює Директиву Ради 

93/83/ЄЄС (надалі – «Директива ЄС щодо онлайнових трансляцій») [6]; 

2) Директива (ЄС) 2019/790 Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 

2019 року про авторське право і суміжні права в рамках Єдиного 

цифрового ринку, яка доповнює Директиви 96/9/ЄС і 2001/29/ЄС [7]. 

Країни - члени Європейського Союзу повинні імплементувати положення 

двох вищевказаних Директив у національне законодавство з питань авторського 

права і суміжних прав протягом 2 (двох) років (до 7 червня 2021 року). 

Україна, маючи зобов’язання за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у перспективі буде 

зобов’язана адаптувати власне законодавство до положень законодавства 

Європейського Союзу. [8] 
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Обидві Директиви Європейського Союзу мають за мету суттєву 

модернізацію правового регулювання у сфері авторського права і суміжних прав у 

контексті настання цифрової ери і стрімкого поширення Інтернет-технологій, а 

також посилення боротьби з різноманітними проявами Інтернет-піратства. 

Зважаючи на розвиток технологій, кардинально змінюється структура попиту 

на аудіовізуальні сервіси – користувачі прагнуть до того, щоб мати доступ не лише 

до програм організацій радіо- і телевізійного мовлення, але і до послуг-на-

замовлення (“On-Demand Services”). При цьому використовуються не лише 

традиційні канали розповсюдження інформації, як-от: цифрові і аналогові ефірні 

системи, кабельні мережі і супутник, але і онлайнові послуги.  

Для прикладу, аналітична компанія “GlobalData” прогнозує, що у 2020 році 

кількість користувачів послуги “відео-на-замовлення за підпискою” (“Subscription 

Video-On-Demand” (“SVOD”) сягне у світі відмітки понад 1 (один) мільярд. [9, c. 2] 

За даними компанії “Strategy Analytics”, у третьому кварталі 2020 року ринок 

“SVOD” показав рекордне зростання: кількість абонентів становила 769,8 

мільйонів, порівнюючи з 552,1 мільйонів підписників роком раніше. [10, c. 1] 

Більшість дослідників схиляються до думки про подальше загострення 

конкуренції між такими гравцями на ринку аудіовізуальних послуг, як “Netflix”, 

“Disney Plus”, “Amazon Prime Video”, “Hulu”, “HBO Max” і “CBS All Access”. 

14 грудня 2020 року соціальна мережа “TikTok” оголосила про запуск 

відеосервісу для телебачення з підтримкою формату “High Definition” на території 

країн Європи. [11, c. 1] Отже, у боротьбу за телеглядача включаються також 

соціальні мережі. 

Організації мовлення у свою чергу, крім трансляції телерадіопрограм, 

розвивають такі додаткові сервіси, як одночасна передача власних програм у 

мережі Інтернет (так званий “simulcast”) і послуга “Catch-Up TV”. 

У теперішній час ми є свідками еволюції організації мовлення шляхом її 

перетворення у мультимедійну організацію, яка забезпечує телеглядачу розширені 

лінійні і нові нелінійні аудіовізуальні медіа-послуги і яка є присутньою на 

різноманітних платформах дистрибуції аудіовізуального контенту. [12, c. 179] 
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Директива ЄС щодо онлайнових трансляцій надає визначення терміну 

«допоміжна онлайнова послуга» (“ancillary online service”), що слід розуміти як 

онлайнову послугу, яка полягає у наданні публіці телерадіопрограм під контролем 

і за умови відповідальності організації мовлення одночасно з трансляцією або 

протягом визначеного періоду часу після трансляції організацією мовлення, а 

також будь-який матеріал, який є допоміжним щодо такої трансляції. [6] 

Зазначимо, що чинне законодавство України не містить визначення даного 

терміну. Більше того, таке поняття не зустрічається ні у Законі України «Про 

авторське право і суміжні права» [13], ні у Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення» [14], що свідчить про застарілість норм обох Законів і необхідність 

їхньої модернізації відповідно до вимог часу. 

Оператори телекомунікацій, основну діяльність яких складають послуги з 

ретрансляції (“retransmission services”), що займаються пакетуванням програм 

радіо- і телевізійного мовлення і одночасною передачею таких програм у 

незмінному вигляді до глядача, використовують різні технології ретрансляції, у 

тому числі через кабель, супутник, цифровий ефір, мобільні технології, закриті 

системи IPTV і мережу Інтернет у її відкритому вигляді.  

4 червня 2020 року на 13-му пленарному засіданні Група європейських 

регуляторів з питань аудіовізуальних послуг (“European Regulators Group for 

Audiovisual Media Services”, або “ERGA”) обговорила майбутні напрями 

регулювання європейських медіа в контексті нового Закону про цифрові послуги в 

Європейському Союзі. [15, c. 13 - 14]  

Члени Групи прийняли Позиційний документ “ERGA” стосовно Закону про 

цифрові послуги (підгрупа 1 – «Контроль дотримання»). “ERGA” вказує, що 

оновлена редакція так званої Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги 

(“Audiovisual Media Services Directive”) [16], як і Директива ЄС щодо Єдиного 

цифрового ринку, визнає ключовий вплив найбільших онлайнових контент-

платформ на європейський медійний ландшафт. Відповідно до Позиційного 

документу, обидва інструменти значно збільшили відповідальність Інтернет-
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ресурсів, що відіграють активну роль в управлінні і контролі за неправомірним або 

шкідливим контентом. 

З розвитком Інтернету, мобільних мереж та інших платформ дистрибуції 

радіо- і телевізійного контенту піратство та інші порушення прав організацій 

мовлення починають носити транснаціональний характер. Саме забезпечення 

належного рівня міжнародно-правової охорони допоможе успішній боротьбі з 

цими негативними проявами, зважаючи на необхідність єдиного та уніфікованого 

підходу до розв’язання згаданої проблеми. 

Як вказується у Повідомленні Комісії Європейських Співтовариств Раді, 

Європейському Парламенту, Комітету з економічних і соціальних питань і 

Комітету регіонів «Щодо прискорення переходу від аналогового до цифрового 

мовлення» від 24 травня 2005 року, для споживача переваги від цифрового 

телебачення, порівнюючи з аналоговим, включають: 

- кращий вибір через зростання кількості радіо- і телевізійних каналів; 

- посилення реалізму того, що відбувається на екрані, завдяки 

удосконаленню якості телевізійного зображення і кращому звуку; 

- більша свобода руху завдяки більш якісному портативному та мобільному 

прийому; 

- покращені інформаційні послуги, що веде до більшої участі у 

телерадіопередачах завдяки інтерактивності. [17, c. 6 - 7] 

Перехід на цифрові стандарти мовлення забезпечує унікальну можливість 

для використання преміальної частини радіочастотного ресурсу для конвергентних 

послуг, поєднанні мобільної телефонії і наземного телебачення і для інших нових 

транснаціональних електронних телекомунікаційних послуг. [18, c. 397] 

Цифрове мовлення забезпечує телеглядачу не тільки кристально чисті 

телевізійні зображення і звук, але і можливість використовувати додаткові послуги, 

пов’язані з традиційним, лінійним телебаченням (наприклад, послугу управління 

контентом за допомогою “EPG” (“Electronic Program Guide” – «Електронний 

програмний гід»), можливість запису програми на PVR (“Personal Video Recorder” 

– «Персональний Відеорекордер»). Більше того, цифрові технології спричиняють 
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виникнення і зовсім нових аудіовізуальних послуг на замовлення, так званих 

нелінійних послуг (наприклад, “Pay-Per-View”, відео на замовлення (“Video on 

Demand”), тощо).  

Поряд з впровадженням цифрового мовлення, серед головних технічних 

інновацій, які сприяють розвитку аудіовізуального сектору, можна також назвати: 

1) винайдення плоских екранів; 

2) телебачення високої чіткості (“High Definition Television” (“HDTV”); 

3) інтерактивне телебачення. [19, c. 5] 

Впровадження цифрових та інших інноваційних технологій мовлення 

спричиняє кардинальні зміни у сфері телебачення і радіомовлення, що потребує 

негайного перегляду регуляторної політики як з боку окремої держави, так і 

запровадження нових стандартів охорони прав організацій мовлення на рівні 

міжнародних і регіональних угод. На жаль, доводиться констатувати, що існуючий 

рівень міжнародної охорони прав організацій мовлення не відповідає сьогоденним 

реаліям і не може гарантувати ефективний механізм реалізації і захисту прав 

мовників.   

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення, вчинена у місті Рим 26 жовтня 1961 року, яка 

адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, (так звана 

«Римська конвенція») [20] визначає термін «телерадіомовлення» (“broadcasting”) 

як передачу звуків або зображень і звуків бездротовими засобами для приймання 

публікою. Зміст програми (телерадіопрограми) як об’єкту охорони суміжних прав 

організацій мовлення у Римській конвенції не розкривається, а тому об’єкт охорони 

суміжних прав організацій мовлення залишається незрозумілим. 

Як зазначають деякі спеціалісти, у випадку, коли охороні підлягає передача 

тільки зображень та/або звуків, не врахованими залишаються текст та дані, що 

також можуть передаватися організацією мовлення, у тому числі за допомогою 

додаткових сигналів [21, c. 8]. На наш погляд, тут потрібно розрізняти текст та дані, 

які передаються в рамках основного сигналу (наприклад, титри, накладені на фільм 

чи телерадіопередачу), які підлягають охороні за Римською конвенцією, і такий 
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текст і дані, які являють собою додаткову послугу для телеглядача (наприклад, 

телетекст, “EPG”, тощо). З розвитком цифрових технологій передачі даних роль 

додаткових інтерактивних послуг, що суміщаються або накладаються на основний 

«традиційний» телевізійний сигнал, буде тільки зростати, оскільки телеглядач буде 

зацікавлений в отриманні довідкової інформації про фільм, телепередачу, акторів, 

задіяних у зйомках, телеведучих та т.п., обирати зручну мовну версію телепередачі, 

фільму з декількох представлених на екрані, брати участь в інтерактивних 

голосуваннях, рейтингуванні, конкурсах і вікторинах, тощо. При цьому, щоб 

забезпечити справжню інтерактивність, тобто дієвий зворотній зв’язок з 

телеглядачем, дані послуги повинні надаватися у режимі реального часу, а отже, 

для їхнього надання потрібно буде задіяти окремий сигнал. Зрозуміло, що згадані 

додаткові інтерактивні послуги, які можуть нести будь-який текст, допоміжні дані, 

графічні елементи, аудіовізуальну інформацію, що передаються від 

телерадіоорганізації до конкретного телеглядача (“point-to-point”), також повинні 

братися до уваги при визначенні об’єкту охорони суміжних прав організацій 

мовлення. Саме в ці послуги телерадіокомпанії будуть вкладати з часом найбільші 

інвестиції, і в їхньому правильному підборі та суміщенні з конкретним програмним 

продуктом буде полягати творча складова, яка виправдовує надання їм охорони в 

якості об’єкту суміжних прав.            

Стаття 13 Римської конвенції при визначенні обсягу мінімальних прав 

організацій мовлення виходить з права дозволяти або забороняти певні дії у 

відношенні “broadcast”, які можна перекласти з англійської мови як програма 

(телерадіопрограма) або власне публічне сповіщення. Для прикладу, стаття 1304 

Частини IV Цивільного кодексу Російської Федерації від 18 грудня 2006 року 

№ 230-ФЗ, що вступила в силу 1 січня 2008 року, [22] в якості об’єкту суміжних 

прав визнає, зокрема, сповіщення передач організацій ефірного або кабельного 

мовлення, у тому числі передач, створених самою організацією ефірного або 

кабельного мовлення або за її замовленням за рахунок її коштів іншою 

організацією. На наше переконання, сповіщення не можна вважати об’єктом 

охорони суміжних прав, воно не розкриває природи таких прав, а лише вказує на 
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окремий вид діяльності телерадіоорганізації і по суті є одним з багатьох способів 

використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав. 

Зазначимо, що Постійний комітет з авторського права і суміжних прав 

(Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) при Всесвітній 

організації інтелектуальної власності за результатами тридцять дев’ятої сесії, що 

проходила у місті Женева 21 - 25 жовтня 2019 року, підтвердив свій намір 

продовжити роботу над уніфікованим міжнародним документом щодо охорони 

прав організацій мовлення, базуючись на необхідності охорони сигналу, що несе 

програму, (“program-carrying signal”) як об‘єкту суміжних прав. [23, c. 5 - 6] 

Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються 

через супутники, від 21 травня 1974 року (далі – «Брюссельська конвенція») надає 

наступне визначення терміну «сигнал»: це створювана за допомогою електронних 

засобів несуча частота, здатна передавати програми (“an electronically-generated 

carrier capable of transmitting programmes”). [24]  

На наш погляд, дане визначення є дуже вдалим, оскільки воно вказує на таку 

специфічну рису сигналу як здатність «нести», тобто передавати, програму. Тобто 

під охорону підпадає не будь-який сигнал, а тільки той, що несе програму. 

Згідно зі статтею 1 Брюссельської конвенції, термін «програма» означає 

сукупність матеріалів, отримуваних безпосередньо або у запису, що складаються з 

зображень, звуків або зображень і звуків,  що  передається  через  сигнали  з  метою 

наступного розповсюдження.  

Аналогічним визначенням оперує проект Договору ВОІВ про охорону 

організацій мовлення (проект 1.0 від 8 березня 2007 року) [25, c. 8]. Відповідно до 

статті 5 проекту Договору, поняття «програма» потрібно розуміти як матеріал, 

отримуваний безпосередньо або у запису, що складається із зображень, звуків або 

зображень і звуків разом. Вказані визначення є не зовсім вдалими, оскільки не 

дають відповіді, чим сигнали телерадіоорганізацій відрізняються від будь-яких 

інших сигналів, що можуть поширюватися третьою особою. 
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Частково ця незрозуміла ситуація прояснюється у визначенні терміну 

«публічне сповіщення» (“broadcast”), що надається у підпункті «а» статті 5 проекту 

Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення.  

Відповідно до вказаних положень проекту Договору, поняття «публічне 

сповіщення» (“broadcast”) означає сигнал, що генерується в електронному вигляді 

і транслюється через бездротові засоби і несе відібрані і впорядковані програми для 

прийому загальною публікою. При цьому такі сигнали, що транслюються через 

супутник, також є публічним сповіщенням. Термін «публічне сповіщення» 

охоплює також сигнали, які є закодованими, якщо засоби для декодування надані 

публіці організацією мовлення або за її згодою. Поняття «публічне сповіщення по 

кабелю» (“cablecast”) повинне означати те саме, що і публічне сповіщення, але як 

таке, що відбувається по кабелю, і яке не охоплює трансляції через супутник. 

Як випливає з аналізу поняття, у згаданому визначенні робиться наголос на 

те, що сигнал несе програми, які є відібраними і впорядкованими певним чином. 

Тобто програма – це не довільний набір зображень та/або звуків, а певна їхня 

система, де фільми, телерадіопередачі та інші об’єкти авторського права та/або 

суміжних прав добираються і розміщуються у певній послідовності 

телерадіоорганізацією. 

Протягом обговорень при Постійному комітеті ВОІВ з питань авторського 

права і суміжних прав висловлювалася точка зору, що правова охорона повинна 

бути надана організаціям мовлення у відношенні їхніх сигналів незалежно від 

контенту, що передається за допомогою цих сигналів. Зауважимо, що такий підхід 

є надто технічним та не враховує творчу складову охорони суміжних прав 

організацій мовлення, тобто не дає чіткої відповіді, чому саме такі сигнали повинні 

охоронятися. Більше того, якщо виходити з такої позиції, то можна дійти висновку, 

що охороні підлягають будь-які сигнали, що передаються телекомунікаційними 

мережами, як-от: сигнал, що забезпечує передачу телефонної розмови, сигнал, за 

допомогою якого передається SMS, електронна пошта, тощо. Таким чином, не 

відмовляючись від необхідності охорони сигналу, пропонуємо зосередитися, 

передусім, на програмі, яку несе такий сигнал.  
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Підпункт «в» пункту 1 статті 35 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» визначає в якості об’єкту суміжних прав передачі (програми) 

організацій мовлення. Цей Закон не містить визначення терміну «передача 

(програма) організації мовлення». Термін «сигнал» вживається у частині другій 

пункту 1 статті 41 Закону, відповідно до якої організація мовлення має право 

забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із 

супутника, що несе її програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал 

із супутника не призначався. Тобто, незважаючи на той факт, що Україна досі не 

приєдналася до Брюсельської конвенції, у Законі України «Про авторське право і 

суміжні права» знайшли відображення положення частини першої статті 2 

Брюсельської конвенції. 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» у статті 1 надає 

визначення терміну «програма (телерадіопрограма)», відповідно до якого це – 

поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка 

має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою 

мовлення. 

Поняття «передача (телерадіопередача)», відповідно до Закону, потрібно 

розуміти як змістовно завершену частину програми (телерадіопрограми), яка має 

відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана 

незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний 

продукт.  

Тобто Закон України «Про телебачення і радіомовлення» виокремлює два 

об’єкти:  

1) передачу як об’єкт авторського права;  

2) програму як об’єкт суміжних прав.  

На наш погляд, потрібно усунути існуючу термінологічну неузгодженість 

між двома Законами України «Про авторське право і суміжні права» і «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки це може призвести до серйозних труднощів 

у правозастосуванні. Пропонуємо вказати у підпункті «в» статті 35 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», що одним з об’єктів суміжних прав, 
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незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є програма 

організації мовлення. 

У визначенні терміну «програма» український законодавець пішов 

прогресивним шляхом і виділив такі ознаки програми як об’єкту суміжних прав: 

1) це – певна сукупність об’єктів авторського права та/або суміжних прав 

(фонограм, відеограм і зафіксованих у них виконань); 

2) дана сукупність не є довільною, а поєднана творчою ідеєю, 

концепцією;  

3) об’єкти, що включаються у програму, відібрані організацією мовлення 

і розміщені за певною сіткою мовлення.  

На наше переконання, визначення поняття «програма (телерадіопрограма)» 

у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» є вдалим і точно відображає 

характер суміжних прав організацій мовлення. Більше того, воно дає чітку 

відповідь, чому саме телерадіопрограма має охоронятися як об’єкт суміжних прав, 

у чому саме є творчий елемент, що вноситься організацією мовлення, і у чому 

полягає раціональність такої охорони. [26, c. 249] 

Питання охорони програми організації мовлення в якості об’єкту суміжних 

прав досліджувалося у працях вітчизняних і зарубіжних правознавців, зокрема: 

В.М. Алієвої-Барановської [27], Ю.Л. Бошицького [28], І.Е. Василенко [29], 

Е.П. Гаврилова [30], І.І. Дахно, В.С. Дроб’язка [31], Р.В. Дроб’язка, В.І. Єременка 

[32], П.Б. Меггс, О.А. Підопригори [33], О.Д. Святоцького, Т.М. Шевелева, Doris 

Long (Доріс Лонг), Patricia Ray (Патриції Рей) та інших. 

Американська теорія, що пояснює походження програми організації 

мовлення, відштовхується від здатності телерадіокомпанії здійснювати акт 

публічного сповіщення програми. Саме ця спроможність, на думку представників 

теорії, надає організації мовлення право на охорону прав на сигнал.  

Для прикладу, Закон про авторське право і пов’язані закони Сполучених 

Штатів Америки, що містяться у Розділі 17 Кодексу Сполучених Штатів Америки, 

передбачають повноваження станцій мовлення, а також їхніх ліцензіатів або 
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правонаступників, ініціювати справи про порушення прав проти кабельних систем 

або інших провайдерів, що незаконно ретранслюють їхні сигнали. [34] 

Під час тридцять сьомої сесії Постійного комітету ВОІВ з авторського права 

і суміжних прав, що проходила у місті Женева 26 - 30 листопада 2018 року, 

делегація Сполучених Штатів Америки презентувала власну Пропозицію відносно 

обсягу і реалізації прав у проекті Договору ВОІВ про охорону прав організацій 

мовлення, згідно з якою до Розділу ІІІ проекту Договору слід додати положення 

про те, що організації мовлення користуються виключним правом дозволяти 

ретрансляцію для публіки свого сигналу, що несе програму, будь-якими засобами. 

[35, c. 2] 

Європейська теорія виходить з того, що охороні підлягає програма 

організації мовлення як певна сукупність об’єктів авторського права та/або 

суміжних прав, що була відібрана мовником і розташована за певною системою.  

Наприклад, відповідно до Розділу VI Кодексу інтелектуальної власності 

Франції, об’єктом охорони суміжних прав виступає програма підприємства 

аудіовізуального мовлення (“program of the audiovisual communication enterprise”). 

Так, стаття L216-1 Кодексу передбачає необхідність отримання дозволу 

підприємства аудіовізуального мовлення для будь-якого відтворення його 

програми, надання у користування публіці шляхом продажу, здавання у майновий 

найм або обміну, трансляції і демонстрації публіці у місці, до якого публіка 

отримує доступ за умови здійснення оплати за вхід. [36] Під програмою потрібно 

розуміти послідовність звуків або звуків і зображень, що пропонуються увазі 

публіки під час ефірної трансляції або розповсюдження у кабельній мережі, 

призначену для того, щоб бути почутою або побаченою широкою публікою або 

частиною останньої, у залежності від кожного випадку. [37] 

На наш погляд, саме європейський підхід, реалізований у Законі України 

«Про телебачення і радіомовлення», є більш вдалим і повною мірою відповідає 

інтересам мовників. Таким чином, охороні суміжними правами повинна підлягати 

програма організації мовлення або, якщо сформулювати іншим чином, сигнал, що 



 28 

несе програму. Сам по собі сигнал у відриві від програми телерадіокомпанії не 

вказує на природу суміжних прав організації мовлення. 

На сьогоднішній день в Україні триває робота над проектом Закону «Про 

медіа», що був повторно зареєстрований у Верховній Раді України групою 

народних депутатів 2 липня 2020 року під № 2693-д. [38] 

Стаття 1 законопроекту визначає програму організації мовлення (програму 

мовлення) як поєднану єдиною творчою концепцією сукупність програм та іншої 

інформації, яка транслюється радіомовником чи телемовником за розкладом 

програм.  

При цьому проект Закону оперує терміном «програма», під яким слід 

розуміти аудіальну чи аудіовізуальну інформацію, що має визначений 

хронометраж та є самостійним елементом розкладу чи каталогу програм, зокрема 

програма новин, фільм, інший аудіальний чи аудіовізуальний твір, рекламна 

інформація, тощо.  

Як видно з цих визначень, поняття «програма організації мовлення» 

збігається за змістом з терміном «програма (телерадіопрограма)», що вживається 

Законі України «Про телебачення і радіомовлення».  

Таким чином, у проекті Закону «Про медіа» реалізований європейський 

підхід до розуміння природи програми організації мовлення. Проте наявність у 

законопроекті окремого поняття «програма», що є схожим за визначенням на 

термін «передача (телерадіопередача)» Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», створить серйозні складнощі у правозастосуванні, оскільки 

терміни «програма» і «програма організації мовлення» легко сплутати. 

Згідно з працею «Соціально-економічний вимір незаконного використання 

сигналів – Частина III: Дослідження соціальних і економічних впливів 

запропонованого Договору про охорону організацій мовлення», підготовленого до 

двадцять першої сесії Постійного комітету з авторського права і суміжних прав, що 

проходила у м. Женева з 8 по 12 листопада 2010 року, першопричина для охорони 

сигналів телерадіоорганізацій полягає у тому, що мовники повинні мати 

можливість захистити інвестиції у розповсюдження контенту своїх програм серед 
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публіки та інвестиції, зроблені у придбання прав і ліцензій на використання 

об’єктів авторського права та/або суміжних прав, а також відшкодувати понесені 

експлуатаційні витрати і забезпечити свою спроможність щодо накопичення 

доходів. [39, c. 4] 

Організації мовлення вкладають кошти, зокрема, у виробництво, придбання 

та вистроювання у певній послідовності фільмів та іншого програмного продукту. 

Хоча складові частини контенту, що містяться у сигналах телерадіоорганізацій, 

захищаються за допомогою інших засобів, сучасні незаконні способи використання 

сигналів ускладнюють використання повною мірою мовниками дорогого контенту, 

включаючи, зокрема, спортивні події та концерти, що транслюються у прямому 

ефірі, оскільки незаконне використання сигналів підриває інвестиційну 

привабливість мовників та робить неможливим окупність витрат та отримання 

прибутку.   

В останні роки особливої популярності у телеглядача набрали програми 

організацій мовлення з інтерактивним елементом. Термін «інтерактивний», як 

правило, означає, що є зворотній зв’язок між телеглядачем і телерадіоорганізацією. 

Іншими словами, програма транслюється для сприймання широкою публікою 

(“point-to-multipoint”), а окремий глядач має змогу відправити індивідуальний 

запит до телерадіоорганізації через зворотній канал (“back channel”), наприклад, за 

допомогою телефону або відсилання у мережі Інтернет. Тобто відбувається 

зворотня передача інформації «точка-у-точку» (“point-to-point”) шляхом організації 

окремого каналу зв’язку для телеглядача. Цим характеризується, наприклад, 

послуга «відео-на-замовлення». Постає закономірне питання, чи повинна послуга, 

що передбачає передачу даних по індивідуальному каналу для споживача, 

підпадати під дію суміжних прав організацій мовлення і, якщо так, то у чому 

полягає необхідність такої охорони.  

19 грудня 2018 року вступила у силу Директива (ЄС) 2018/1808 

Європейського парламенту і Ради від 14 листопада 2018 року, що доповнює 

Директиву Ради 2010/13/ЄС про координацію певних положень, встановлених 

законом, постановою або адміністративною дією у Державах-учасницях стосовно 
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надання аудіовізульних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги) 

з огляду на ринкові реалії, що змінюються (так звана Директива ЄС про 

аудіовізуальні медіа-послуги). [40] 

Зауважимо, що до 19 вересня 2020 року положення Директиви мали бути 

імплементовані у національне законодавство всіх 27 держав-членів Європейського 

Союзу. Проте станом на 19 вересня 2020 року жодна країна Європейського Союзу 

не спромоглася зробити цього. [41, c. 1] 

Директива про аудіовізуальні медіа-послуги вперше в історії правового 

регулювання телебачення та подібних до телебачення послуг надала визначення 

терміну «аудіовізуальна медіа-послуга на замовлення» (“on-demand audiovisual 

media service”), тобто нелінійної аудіовізуальної медіа-послуги. Відповідно, це – 

аудіовізуальна медіа-послуга, що надається провайдером медійної послуги для 

перегляду програм у момент, обраний користувачем, і за його індивідуальним 

запитом на основі каталогу програм, обраного провайдером медіа-послуги. 

Нелінійна аудіовізуальна послуга протиставляється традиційному телебаченню, 

тобто лінійній аудіовізуальній медіа-послузі, яка є сукупністю передач, що 

транслюється телерадіокомпанією за сіткою мовлення. Тобто у визначенні терміну 

«лінійна аудіовізуальна медіа-послуга» («телевізійне мовлення») підкреслюється, 

що програма надається саме за сіткою мовлення. 

Підпункт “b” статті 1 оновленої 14 листопада 2018 року редакції Директиви 

про аудіовізуальні медіа-послуги містить нове визначення терміну «програма», що 

являє собою сукупність рухомих зображень із звуком або без звукового супроводу, 

що становлять індивідуальний елемент, незалежно від його тривалості, у рамках 

сітки мовлення або каталогу, встановленого провайдером медіа-послуги, 

включаючи художні фільми, відеокліпи, спортивні події, комедійні серіали, 

документальні передачі, дитячі передачі та оригінальні драматичні серіали. 

У цьому визначенні наголошується, що певна сукупність об’єктів 

авторського права та/або суміжних прав, що становить програму, відбираються не 

лише за сіткою мовлення (що є характерним для традиційного телебачення, або 

лінійних аудіовізуальних медіа-послуг у термінології вищезазначеної Директиви), 



 31 

але і відповідно до каталогу (що є елементом послуг «відео-на-замовлення» 

(“Video-on-Demand”, або “VOD”), або нелінійних аудіовізуальних медіа-послуг). 

Творча складова внеску провайдера нелінійної аудіовізуальної медіа-послуги 

полягає у доборі аудіовізуального контенту і вистроюванні різноманітних об’єктів 

авторського права і суміжних прав у певний каталог, що пропонується споживачу. 

На наш погляд, саме цей каталог, тобто певне розташування програмного продукту, 

і має охоронятися суміжними правами. Розвиток нових аудіовізуальних медіа-

послуг потребує значних інвестицій, затрат творчого, адміністративного і 

організаційного характеру, тому провайдери цих послуг мають користуватися 

належною охороною своїх прав. Вважаємо, що саме інститут суміжних прав 

забезпечить ефективний захист нелінійних аудіовізуальних медіа-послуг, у тому 

числі тих, що розповсюджуються провайдерами послуг з поширення онлайнового          

контенту. [26, c. 250] 

З огляду на запропоновані визначення і беручи до уваги розвиток 

інноваційних технологій і появу нових подібних до телебачення аудіовізуальних 

медіа-послуг (послуг на замовлення – “on-demand services”), можна дати наступне 

визначення терміну «програма»: це – поєднана єдиною творчою концепцією 

сукупність об’єктів авторського права та/або суміжних прав, яка має постійну назву 

і транслюється організацією мовлення за певною сіткою мовлення або каталогом, 

встановленим організацією мовлення. 

Відразу потрібно звернути увагу на те, що Закон України «Про телебачення 

і радіомовлення» встановлює жорсткі вимоги щодо регулювання діяльності 

телерадіоорганізацій, включаючи необхідність отримання ліцензій на мовлення, 

квоти національного продукту, вживання мови в інформаційній діяльності, тощо. 

Тому при існуючому законодавчому полі в Україні нелінійні аудіовізуальні медіа-

послуги повинні бути виключені зі сфери регулювання Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» і підпадати під дію Закону України «Про авторське 

право і суміжні права». Звичайно, Директива про аудіовізуальні медіа-послуги 

прирівнює нелінійні аудіовізуальні медіа-послуги до традиційного телебачення, 

але при цьому вона встановлює недискримінаційні вимоги щодо їхнього 
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регулювання. Якщо український законодавець піде тим же шляхом, то такий підхід 

може бути у майбутньому відображений і в українському законодавстві. 

Повертаючись до питання створення індивідуального каналу трансляції 

програми для споживача при використанні ним нелінійних аудіовізуальних медіа-

послуг, на наш погляд, тут потрібно виходити з того, що первісний каталог програм 

пропонується широкій публіці і саме з цього каталогу робить свій вибір 

індивідуальний споживач. Таким чином, тут немає протиріччя з принципом 

сприйняття програми необмеженим колом осіб. При цьому охороні суміжними 

правами, на нашу думку, повинний підлягати як загальний сигнал, що несе каталог 

аудіовізуальних медіа-послуг, так і окремий сигнал, що створюється 

телерадіокомпанією для індивідуального споживача. 

Окремо слід зазначити, що проект Договору ВОІВ про охорону організацій 

мовлення в якості об’єкту охорони виділяє сигнал, що несе програму, до моменту 

його публічного сповіщення (так званий “pre-broadcast signal”). Цьому присвячена 

окрема стаття 9 проекту Договору.  

Потрібно зауважити, що Римська конвенція, Брюссельська конвенція і 

Європейська угода про захист телерадіомовлення від 22 червня 1960 року не 

передбачають охорони сигналів організацій мовлення до моменту їхнього першого 

публічного сповіщення.  

Виключно Рада Європи у Рекомендації Rec (2002) 7 Комітету Міністрів 

країнам – членам стосовно заходів щодо посилення охорони суміжних прав 

організацій мовлення від 11 вересня 2002 року зазначає про те, що держави – члени 

повинні розглянути необхідність вживання заходів для забезпечення належної 

охорони сигналів організацій мовлення до моменту їхнього першого публічного 

сповіщення. [42, c. 109] 

Під “pre-broadcast signal” маються на увазі випадки, коли, наприклад, сигнал 

телерадіоорганізації транспортується до передавальної станції до моменту його 

підняття (“up-link”) на супутник. У цьому сенсі сигнал ще не сповіщений публічно, 

тобто не доведений до відома публіки, проте необхідність його охорони не 



 33 

викликає сумнівів. Сигнали до моменту їхнього публічного сповіщення, як і 

сповіщені сигнали, також можуть ставати об’єктом піратства. 

Цілковито поділяємо включення статті стосовно охорони “pre-broadcast 

signal” до проекту Договору ВОІВ, причому вважаємо, що слід чітко зазначити, що 

сигнал, що несе програму, до моменту його публічного сповіщення підлягає 

охороні суміжними правами як невід’ємна частина основного сигналу, що несе 

програму. Таким чином, “pre-broadcast signal”, який несе програму, має 

користуватися тим же обсягом прав, що і сама програма організації мовлення.  

Щодо впливу процесу цифровізації телерадіопростору на розвиток системи 

міжнародної охорони суміжних прав організацій мовлення, потрібно виділити два 

взаємопов’язані аспекти: 

1) цифровізація сама по собі не означає більше ніж трансформацію 

традиційних телевізійних сигналів у послідовність бінарних кодів, а 

отже, іншу форму пакетування сигналів для їхнього транспортування 

[21, c. 8]. У цьому зв’язку, зважаючи на те, що у Римській та 

Брюссельській конвенціях не робиться застереження, що надавана ними 

охорона поширюється лише на аналогові сигнали, можна припустити, 

що обидві Конвенції застосовуються як до аналогового, так і до 

цифрового ефірного і супутникового телебачення. Як вже зазначалось 

вище, передача сигналів телерадіоорганізацій у цифрових кабельних 

сітях та мережі Інтернет, IPTV-телебачення цими міжнародними 

конвенціями не регулюються; 

2) внаслідок переходу на цифрові стандарти мовлення вивільнюється 

додатковий радіочастотний ресурс, який може бути використаний для 

впровадження мобільного телебачення, нових аудіовізуальних медіа-

послуг на замовлення, інтерактивного телебачення, тощо. Як ми 

аналізували вище, це потребує закріплення на міжнародному рівні 

терміну «програма» з урахуванням рівня розвитку новітніх технологій, 

впровадження механізму захисту нових послуг. Зазначимо, що у 

Європейському Союзі ще 19 грудня 2002 року була прийнята Резолюція 
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Ради «Про інтерактивний медіа-контент в Європі», яка закликала 

Комісію Європейських Співтовариств оцінити потребу у додаткових або 

нових діях, направлених на розвиток цього сектору. [43, c. 2]  

Відносно питання про надання міжнародної охорони кодованим сигналам, 

потрібно звернути увагу на те, що Римська та Брюссельська конвенції не містять 

щодо цього жодних положень. За аналогією з цифровими сигналами, можна 

стверджувати, що, оскільки інше прямо не передбачено у Конвенціях, обидві 

Конвенції поширюють свою дію, зокрема, і на кодовані сигнали.  

На європейському рівні необхідність охорони кодованих сигналів 

організацій мовлення була визнана ще у 1994 році. Так, Європейська конвенція з 

питань авторського права та суміжних прав в рамках супутникового 

транскордонного телерадіомовлення від 11 травня 1994 року прямо встановлює у 

пункті 3 статті 1, що трансляція сигналів, що несуть програми, у закодованому 

вигляді вважається мовленням у випадку, коли засоби для декодування такого 

сповіщення були зроблені доступними широкій публіці організацією мовлення або 

за її згодою. [44] 

Проте, крім прямого закріплення у міжнародному документі принципу 

охорони кодованих сигналів, необхідно також передбачити дієвий механізм 

захисту технічних засобів, за допомогою яких здійснюється кодування і 

декодування програм організацій мовлення.  

Зрозуміло, що сигнал, який несе програму, може передаватися наземними 

бездротовими засобами (тобто наземне ефірне мовлення), через супутник, у 

кабельних мережах, інших видах телекомунікаційних систем, мережі Інтернет з 

використанням протоколу “IP”, тощо. 

На жаль, Римська і Брюссельська конвенції не надають охорону сигналам, які 

розповсюджуються по кабелю та у мережі Інтернет. Дія цих Конвенцій 

поширюється виключно на сигнали, що передаються бездротовими засобами 

(тобто засобами наземного ефірного мовлення, як це первісно закладалось у 

Римській конвенції, і за допомогою супутників, відповідно до Брюссельської 

конвенції).  
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Проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення у статті 2 

встановлює, що положення Договору повинні застосовуватися до охорони 

організацій кабельного мовлення у відношенні їхніх публічних сповіщень по 

кабелю у той же спосіб, як вони застосовуються до охорони організацій ефірного і 

супутникового мовлення. При цьому стаття 3 проекту Договору прямо виключає зі 

сфери його дії будь-які трансляції через комп’ютерні мережі (як-от: трансляції з 

використанням Інтернет-протоколу, трансляції у мережі Інтернет у режимі 

“streaming”, тобто у незмінному вигляді без можливості здійснити завантаження 

програми та/або її частини користувачем (“webcasting”, або “netcasting”).  

Вказана ситуація не відповідає сьогоднішньому рівню розвитку технологій 

передачі даних і негативно позначається на подальшому впровадженні 

інноваційних рішень, оскільки, не маючи гарантій належної охорони, 

телерадіоорганізації не будуть поспішати інвестувати у розвиток нових сервісів для 

користувачів і розширення своєї мережі мовлення за рахунок нових 

телекомунікаційних систем і мережі Інтернет. Тим більше, що Інтернет і нові 

телекомунікаційні мережі мають транснаціональний, глобальний характер, і 

необхідний з огляду на нові технології передачі даних режим охорони суміжних 

прав організацій мовлення повинний закріплюватися на міжнародному рівні 

шляхом прийняття уніфікованого міжнародного документу.  

 

 

1.2. Поняття організації мовлення як суб’єкту суміжних прав 

 

1.2.1. Регулювання організацій ефірного, супутникового, кабельного та 

Інтернет-мовлення як суб’єктів суміжних прав 

Враховуючи той факт, що радіомовлення виникло в першій декаді XX 

століття, а телебачення набуло широкого поширення лише у 1950-ті та 1960-ті 

роки, перший міжнародний документ з охорони прав організацій мовлення – 

Римська конвенція була прийнята у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ) 26 жовтня 1961 року. [45, c. 3] Цілком зрозуміло, що зазначена 
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міжнародна угода враховує рівень розвитку технологій, які існували під час її 

прийняття. [26, c. 247] 

За словами Джона Медейроса (John Medeiros), Керівника Асоціації Азії з 

кабельного і супутникового мовлення (“Cable and Satellite Broadcasting Association 

of Asia” (“CASBAA”), Римська конвенція встановлює міжнародні орієнтири для 

регулювання інтелектуальної власності мовників з огляду на світ аналогового, 

обмеженого кордонами, чорно-білого мовлення. Цього світу давно не існує – тому 

угода з питань охорони організацій мовлення гостро потребує перегляду. [46, c. 1] 

Для наглядної ілюстрації можна проаналізувати визначення терміну 

«публічне сповіщення», наведене у пункті “f” статті 3 Римської конвенції. Під 

поняттям «публічне сповіщення» потрібно розуміти передачу бездротовими 

засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою. Як бачимо, вираз 

«бездротовими засобами» фактично виключає зі сфери регулювання цієї Конвенції 

трансляції і ретрансляції програм організацій мовлення по кабелю. Це не відповідає 

сучасним реаліям розповсюдження телерадіопрограм як в Україні, так і світі. 

Наприклад, в Сполучених Штатах Америки кабельне телебачення є найбільш 

поширеним способом розповсюдження програм телекомпаній. В Україні за даними 

«Nielsen», приблизно 30 відсотків домогосподарств користується послугами 

кабельного телебачення.  

Україна на законодавчому рівні прирівняла у статусі організації ефірного, 

супутникового і кабельного мовлення. Так, cтаття 1 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» розрізняє публічне сповіщення в ефір за допомогою 

радіохвиль, у тому числі з використанням супутників, і публічне сповіщення за 

допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) 

кабелю. Проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (проект 1.0 від 

8 березня 2007 року) у статті 2 «Об’єкт охорони» говорить про те, що «положення 

Договору відносяться до охорони організацій кабельного мовлення у відношенні 

їхніх публічних сповіщень по кабелю (“cablecasts”) у тій же мірі, як і до охорони 

ефірних і супутникових мовників і їхніх публічних сповіщень». [25, c. 7] 
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Такий підхід, реалізований у проекті Договору був підтриманий одностайно 

всіма учасниками обговорень на другій спеціальній сесії Постійного комітету з 

питань авторського права і суміжних прав при ВОІВ, що проводилась протягом 18-

22 червня 2007 року у місті Женева. [47, c. 4] 

Таким чином, у відношенні охорони суміжних прав організацій кабельного 

мовлення законодавство України не тільки повністю відповідає новітнім 

тенденціям у міжнародному регулюванні, але і випереджає їх. Звичайно, для 

належного захисту прав українських кабельних телерадіоорганізацій за кордоном 

на міжнародному рівні мають бути встановлені мінімальні гарантовані стандарти 

охорони.  

Крім стандартних прав на поширення програм організацій мовлення в ефірі, 

у тому числі з використанням супутників, і по кабелю, сьогоднішній час диктує 

необхідність високоефективної охорони і захисту їхніх прав в Інтернеті і мережах 

мобільних стільникових операторів зв’язку. Зважаючи на це, нам імпонує позиція 

Сполучених Штатів Америки, заявлена під час обговорень проекту Договору ВОІВ 

про охорону організацій мовлення на другій спеціальній сесії Постійного комітету 

з питань авторського права і суміжних прав при ВОІВ. США запропонували 

прирівняти організації ефірного, супутникового і кабельного мовлення до 

організацій, які ведуть мовлення у мережі Інтернет (“webcasting organizations”). 

Більше того, США вважають за необхідне розширити об’єкт охорони суміжних 

прав публічним сповіщенням у мережі Інтернет (“webcasting”). На думку 

представників США, термін “webcasting” потрібно розуміти як вид діяльності, 

подібний до публічного сповіщення, причому результат такої діяльності має місце 

в комп’ютерній мережі. Запропоноване визначення винесено на публічне 

обговорення як у рамках Постійного комітету з питань авторського права і 

суміжних прав при ВОІВ, так і поза його межами. Наприклад, делегація Чилі 

звернула увагу на необхідність уточнення концепції комп’ютерних мереж, щоб 

мати зрозумілу відповідь, чи потрібно сюди відносити трансляції і ретрансляції 

через Інтернет-протоколи, але без використання мережі Інтернет (тобто маються на 

увазі локальні комп’ютерні мережі). На наш погляд, навіть таке розширене 
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тлумачення повною мірою відповідає цілям охорони суміжних прав організацій 

мовлення, оскільки використання програм як у мережі Інтернет, так і у будь-яких 

локальних мережах, направлене на сприйняття телерадіопрограм публікою і воно 

повинне бути захищене на відповідному рівні.  

Переконані, що визначення поняття «організація мовлення», наведене у 

статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», має бути доповнене 

організаціями, що мовлять у мережі Інтернет і по будь-яких видах 

телекомунікаційних мереж, включаючи, зокрема, мережі мобільних стільникових 

операторів зв’язку.  

Більше того, визначення терміну «публічне сповіщення» у Законі має бути 

викладене таким чином, щоб чітко охоплювати трансляції і ретрансляції програм 

організацій мовлення в Інтернеті та по будь-яких видах телекомунікаційних 

систем, включаючи мережі мобільних стільникових операторів зв’язку. 

Стаття 13 Римської конвенції оперує терміном «організація мовлення», але 

визначення цього терміну не містить. Як зазначають експерти, при підготовці 

Римської конвенції пропозиція надати визначення терміну «організація мовлення» 

була відхилена. [48, c. 99, 107] 

У ході дискусій при прийнятті Конвенції учасники перемовин дійшли згоди, 

що організацією мовлення можна вважати також організацію, яка для поширення 

своїх програм використовує технічні засоби третіх осіб. [21, c. 7] У випадку, коли 

певний програмний продукт був створений продакшн-компанією, але 

транслюється телерадіоорганізацією, саме остання визнається організацією 

мовлення.   

Визначення терміну «організація мовлення» відсутнє і у Європейській угоді 

про захист телерадіомовлення і Європейській конвенції з питань авторського права 

та суміжних прав в рамках супутникового транскордонного телерадіомовлення.  

Розвиток різноманітних нових технологій і форм передачі даних створює ще 

більшу правову невизначеність. Зокрема, постає питання, чи потрібно вважати 

організаціями мовлення кабельних операторів, операторів супутникових DTH-
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платформ, Інтернет-провайдерів та інших осіб, задіяних у ретрансляції, тобто 

передачі у незмінному вигляді, програм інших організацій мовлення.  

На наше переконання, у такому випадку особи, які здійснюють ретрансляцію 

програм іншої телерадіоорганізації, не можуть бути визнані організаціями 

мовлення. Телерадіоорганізація, яка поширює свої програми за допомогою 

кабельних, супутникових мереж, інших видів телекомунікаційних мереж та/або 

технічних засобів, що належать третім особам, здійснює “simulcast”, тобто 

одночасну передачу власної програми за допомогою різних засобів і систем. Право 

на “simulcast” має бути чітко прописане у новому міжнародному документі про 

охорону суміжних прав організацій мовлення.  

Брюссельська конвенція використовує термін «орган-розповсюджувач», під 

яким розуміє фізичну або юридичну особу, яка вирішує, чи повинна мати місце 

передача вторинних сигналів широкій публіці або будь-якій її частині. 

На наш погляд, організація мовлення приймає рішення про передачу не 

тільки вторинних, але і первинних сигналів публіці, і несе відповідальність за такі 

публічні сповіщення.  

Проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (проект 1.0 від 8 

березня 2007 року) надає наступне визначення терміну «організація мовлення»: це 

– юридична особа, що приймає ініціативу і несе відповідальність за трансляцію 

сигналу, який несе програму, для прийому загальною публікою. [25, c. 8] 

Дане визначення є досить вдалим, проте потрібно врахувати наступні два 

моменти: 

1) з розвитком цифрових технологій мовлення, збільшенням ролі Інтернет-

телебачення і появою нових способів і форм розповсюдження програм 

організацій мовлення, здійснювати мовлення зможе не лише юридична, 

але і фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як 

підприємець; 

2) визначальною рисою організації мовлення є не лише готовність нести 

відповідальність за розповсюдження своєї програми, а і створення та/або 

комплектування нею програми. 
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З огляду на вищезазначене, можна спробувати надати наступне визначення 

терміну «організація мовлення»: це – юридична особа або фізична особа-

підприємець, що створює та/або комплектує програми і приймає ініціативу і несе 

відповідальність за публічне сповіщення сигналу, який несе програму, для прийому 

загальною публікою за допомогою власних та/або орендованих технічних засобів 

мовлення.   

Слід звернути увагу на те, що у ході обговорень під час багатьох засідань 

Постійного комітету ВОІВ з питань авторського права і суміжних прав визначення 

терміну «організація мовлення» зазнало змін і стало компромісним, у ньому 

намагалися співставити і врахувати пропозиції різних країн. Відповідно до 

Переглянутого звідного тексту, що стосується визначень, об’єкта охорони, 

надаваних прав та інших питань, підготовленого за підсумками тридцять дев’ятої 

сесії Постійного комітету, яка проходила у місті Женева 21 - 25 жовтня 2019 року, 

під організацією мовлення слід розуміти юридичну особу, яка ініціює мовлення і 

несе редакційну відповідальність за мовлення, включаючи підбір і складення сітки 

мовлення програм, які несе сигнал. Окремо зазначається, що організації, які 

розповсюджують сигнал, який несе програму, виключно через комп’ютерну 

мережу, не підпадають під визначення «організація мовлення». [23, c. 5] 

При цьому можна навести безліч прикладів існування каналів мовлення, які 

розповсюджуються тільки через мережу Інтернет. Наприклад, на теренах України 

певний час виключно у мережі Інтернет поширювався телевізійний канал під 

логотипом «hromadske.tv громадське телебачення». Пізніше Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення своїм Рішенням  від 19 травня 2016 

року № 883 видала Громадській організації «Громадське телебачення» ліцензію на 

супутникове мовлення. [49] 

З позитивних рис оновленої редакції визначення терміну «організація 

мовлення», що міститься у документі, підготовленому за результатами обговорень 

тридцять дев’ятої сесії Постійного комітету ВОІВ з питань авторського права і 

суміжних прав, можна назвати те, що у визначенні наголошується, що 
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телерадіорганізація несе відповідальність як за розповсюдження сигналу, що несе 

програму, так і за складення сітки мовлення програм. 

Як ми вже зазначали вище, кабельне мовлення не підпадає під дію Римської 

конвенції. При цьому очевидно, що оператор кабельного телебачення може 

виступати у двох різних іпостасях:  

1) ретранслювати програми інших організацій мовлення;  

2) створювати і сповіщувати власну програму мовлення.  

В останньому випадку він повинний вважатися організацією мовлення та 

користуватися усіма правами і гарантіями охорони суміжних прав організацій 

мовлення. Таким чином, назріла нагальна потреба поширити на міжнародному 

рівні режим охорони суміжних прав на організацій кабельного мовлення. 

Це саме повинне стосуватися і Інтернет-провайдерів, операторів мобільного 

зв’язку та/або інших операторів телекомунікаційних мереж у випадку створення і 

розповсюдження ними власних програм, а не здійснення лише ретрансляції 

програм інших телерадіоорганізацій. 

Певні труднощі виникають при кваліфікації організацій цифрового 

мовлення, які не лише здійснюють традиційне радіо- і телевізійне мовлення, але і 

надають розширені інтерактивні програмні послуги, наприклад, використовуючи 

Інтернет як додаткову платформу поширення сигналів. Термін «інтерактивний», як 

правило, означає, що є зворотній зв’язок між телеглядачем і телерадіоорганізацією. 

Іншими словами, програма транслюється для сприймання широкою публікою 

(“point-to-multipoint”), а окремий глядач має змогу відправити індивідуальний 

запит до телерадіоорганізації через зворотній канал (“back channel”), наприклад, за 

допомогою телефону або відсилання у мережі Інтернет. Тобто відбувається 

зворотня передача інформації точка-у-точку (“point-to-point”) шляхом організації 

окремого каналу зв’язку для телеглядача. Зважаючи на це, може скластися 

враження, що види кодованих та/або інтерактивних послуг, які транслюються за 

попереднім запитом телеглядача, не відповідають концепції сповіщення для 

публіки. Проте такі послуги призначені для сприйняття загальною публікою, 

оскільки будь-який учасник публіки має можливість отримати доступ до зазначеної 
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послуги. Таким чином, тут немає суперечності з принципом сприйняття програми 

необмеженим колом осіб. При цьому охороні суміжними правами, на наш погляд, 

повинний підлягати як загальний сигнал, що несе каталог інтерактивних послуг, 

так і окремий сигнал, що створюється телерадіокомпанією для індивідуального 

споживача. 

 

 

1.2.2. Особливості статусу провайдерів платформ спільного доступу до 

відео у контексті охорони суміжних прав на програму 

За оцінкою “Digital TV Research”, кількість підписників платного 

телебачення (“Pay TV”) у 2019 році у 138 країнах світу збільшилась на 16 мільйонів 

і досягла відмітки у 1 028 мільйонів чоловік. Причому показово, що таке зростання 

демонструють ринки, які тільки з’являються і починають розвиватися. [50, c. 2] 

За словами Головного аналітика “Digital TV Research” Саймона Мюррея 

(Simon Murray), лідером зростання підписників платного телебачення виступає 

IPTV. Так, у 2019 році загальна кількість абонентів IPTV склала 307 (триста сім) 

мільйонів чоловік, що є більшим на 49 (сорок дев’ять) мільйонів, порівнюючи з 

попереднім роком. Тенденцію до зменшення числа підписників у світі 

демонструють платний супутник і кабельне телебачення. Їхні втрати у 2019 році 

становлять відповідно 6 (шість) мільйонів абонентів платного супутника, 1 (один) 

мільйон підписників цифрового кабельного телебачення і 25 (двадцять п’ять) 

мільйонів абонентів аналогових кабельних мереж. 

Якщо залишити поза увагою аналогове кабельне телебачення, кількість 

підписників платного телебачення у світі показує впевнений ріст і збільшилась з 

380 (трьохсот вісімдесяти) мільйонів у 2010 році до 991 (дев’ятсот дев’яноста 

одного) мільйону у 2019 році. 

Згідно з виданням “Brightcove Q2 2020 Global Video Index Entertainment and 

Media Edition”, споживання новинного і розважального контенту через OTT-

платформи у світі протягом першого півріччя 2020 року збільшилось на 30 

(тридцять) відсотків, порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року. При цьому 
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другий квартал 2020 року відмітився ростом у 40 (сорок) відсотків, що є майже 

удвічі більшим, ніж показник першого кварталу. Зазвичай темпи зростання 

споживання контенту з використанням сервісів ОТТ протягом другого кварталу є 

меншими, ніж у першому кварталі. [51, c. 2] 

У другому кварталі 2020 року кількість абонентів OTT-платформи “Netflix” 

збільшилась на 26 (двадцять шість) мільйонів, а “Disney+” у цей же час отримав 

більше 54 (п’ятдесяти чотирьох) мільйонів підписників. 

12 жовтня 2020 року Генеральний директор компанії “Disney” Боб Чапек 

заявив в інтерв’ю телеканалу “CNBC”, що компанія “Disney” оголосила про 

реорганізацію і має намір відмовитися від кінотеатральних релізів своїх картин – 

замість цього, прем’єрні покази фільмів планується ексклюзивно здійснювати на 

Інтернет-платформі “Disney+”, з додатковою платою у 30 (тридцять) доларів США 

для підписників сервісу. [52] 

3 грудня 2020 року компанія “Warner Bros.” оголосила, що у 2021 році 

прем’єри кінофільмів будуть виходити одночасно у кінотеатрах і на Інтернет-

платформі “HBO Max”. [53, 1] 

За словами керівника “Brightcove Inc.” Джеффа Рея (Jeff Ray), 2020 рік став 

еволюційним у контексті споживання відео, причому одночасна передача 

(“streaming”) розважального відеоконтенту через OTT-платформи продовжує 

демонструвати стабільне зростання. [54, c.2] 

За даними “Mediapost”, у другому кварталі 2020 року рекламні доходи п’яти 

преміальних ОТТ-платформ зі стрімінгу відео-на-замовлення, що містить рекламу 

(“advertising-supported video-on-demand”, або “AVOD”), зросли на 31 (тридцять 

один) відсоток. [55, c. 1] 

За підрахунками “MoffettNathanson Research”, загальна сума доходів п’яти 

стрімінгових ОТТ-платформ “Hulu” від “The Walt Disney Company” та “Comcast”, 

“Peacock” від “NBCUniversal”, “Pluto TV” від “ViacomCBS”, “Tubi” від “Fox Corp.” 

і “Roku” у другому кварталі 2020 року склала 849 (вісімсот сорок дев’ять) мільйонів 

доларів США. 
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Вищевказані факти переконливо свідчать про поступовий відхід від звичних 

глядачеві традиційних ефірного, кабельного і супутникового телебачення і 

зростання користування новітніми сервісами, зокрема тими, що пропонуються 

IPTV-мережами і OTT-платформами. 

На думку Сангіт Пол Чаударі (Sangeet Paul Choudary), засновника і 

Генерального директора “Platform Thinking Labs”, онлайнові платформи 

визначають смакові уподобання на сьогоднішньому ринку цифрового контенту, 

завдяки чому отримують визначальну ринкову силу. [56, c. 1] Відповідно, це 

викликає необхідність правового регулювання їхньої діяльності, у тому числі у 

частині охорони і захисту суміжних прав на програму організації мовлення. 

Директива ЄС щодо Єдиного цифрового ринку вводить у правове поле термін 

«провайдер послуги з поширення онлайнового контенту» (“online content-sharing 

service provider”). [7] 

Відповідно до першого абзацу пункту (6) статті 2 вказаної Директиви, під 

провайдером послуги з поширення онлайнового контенту слід розуміти провайдера 

послуги інформаційного суспільства, головною або однією з основних цілей якого 

витупає зберігання і надання публічного доступу до великого обсягу об’єктів 

авторського права та/або суміжних прав, що завантажуються користувачами, які 

такий провайдер організовує або промотує з метою отримання прибутку.  

При цьому другий абзац пункту (6) статті 2 Директиви встановлює коло 

специфічних суб’єктів, що не підпадають під визначення терміну «провайдер 

послуги з поширення онлайнового контенту», а саме: неприбуткові онлайн-

енциклопедії, неприбуткові учбові і наукові депозитарії, платформи з розробки і 

поширення програмного забезпечення з відкритим кодом, провайдери електронних 

телекомунікаційних послуг, як визначено у Директиві ЄС 2018/1972 від 11 грудня 

2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій 

[57], хмарні сервіси «бізнес для бізнесу», а також хмарні сервіси, що дозволяють 

користувачам завантажувати контент для їхнього власного користування.  

Як пояснюється у пункті (62) Преамбули Директиви, визначення терміну 

«провайдер послуги з поширення онлайнового контенту» має стосуватися тільки 
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провайдерів онлайн-сервісів, що відіграють важливу роль на ринку онлайнового 

контенту, конкуруючи з іншими послугами, що надаються онлайн, такими як 

стрімінгові сервіси з поширення аудіо та відеоінформації, для однієї і тієї ж 

аудиторії. Головним призначенням або однією з основних цілей онлайнових 

послуг, що регулюються Директивою, виступає зберігання або уможливлення 

доступу до великої кількості контенту з метою отримання прямого чи 

опосередкованого прибутку, шляхом організації або промотування такого контенту 

для залучення більшої аудиторії, у тому числі за допомогою категоризації контенту 

та використання таргетованих промо- і рекламних матеріалів. Зазначені послуги не 

повинні включати сервіси, які мають інше призначення, ніж забезпечення 

можливості користувачів завантажувати і поширювати значні обсяги контенту, що 

охороняються відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права, з 

метою отримання прибутку від такого роду діяльності. 

Виходячи зі змісту пункту 2 статті 17 Директиви щодо Єдиного цифрового 

ринку, дозвіл, який отримує провайдер послуги з поширення онлайнового 

контенту, наприклад, шляхом укладення ліцензійного договору, має також 

охоплювати акти публічного сповіщення, здійснені користувачами послуг у тих 

випадках, коли вони не діють на комерційній основі або коли їхня діяльність не 

генерує значні доходи.  

Таким чином, визначальною ознакою діяльності провайдера послуги з 

поширення онлайнового контенту є намір отримати прибуток як у прямій, так і 

опосередкованій формах. 

На наш погляд, дія Директиви поширюється на такі сервіси як YouTube, 

Facebook, Instagram, Google News, Netflix та інші загальновідомі Інтернет-

платформи для зберігання і поширення контенту (у тому числі такого, що 

генерується споживачами (“user generated content”), метою яких є отримання 

прибутку. 

Постає закономірне питання, чи може регулювання Директиви стосуватися 

також соціальних мереж у випадках поширення користувачами аудіовізуального 

контенту, зокрема контенту, що генерується самими споживачами. [58, c. 332] 
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Як зазначають певні дослідники, у перспективі можливе виникнення великої 

кількості спорів щодо кваліфікації того чи іншого онлайнового сервісу у якості 

провайдера послуги з поширення онлайнового контенту. 

За словами Ремі Чаванн (Remy Chavannes) та Доріен Ферхюльст (Dorien 

Verhulst), оцінка того, чи підпадає специфічний сервіс під визначення терміну 

«провайдер послуги з поширення онлайнового контенту», буде у багатьох випадках 

сумнівною вправою, що є особливо проблематичним з огляду на різні правові 

наслідки, які матиме така кваліфікація. [59, c. 11] 

У цьому сенсі важливу допоміжну роль відіграють затверджені Комісією 

Європейського Союзу 2 липня 2020 року Рекомендації стосовно практичного 

застосування критерію «основне функціональне призначення» визначення терміну 

«послуга платформи спільного доступу до відео» відповідно до Директиви про 

аудіовізуальні медіа-послуги (“Guidelines on the practical application of the essential 

functionality criterion of the definition of a ‘video-sharing platform service’ under the 

Audiovisual Media Services Directive”). [60] 

Стаття 1 оновленої 14 листопада 2018 року Директиви про аудіовізуальні 

медіа-послуги містить наступне визначення терміну «послуга платформи спільного 

доступу до відео»: це – послуга, визначена статтями 56 і 57 Угоди про 

функціонування Європейського Союзу, де основним призначенням послуги чи 

віддільної її частини або основним функціональним призначенням такої послуги є 

надання широкій громадськості програм і (або) створення користувачами відео, за 

які провайдер платформи спільного доступу не несе редакційної відповідальності, 

з метою інформування, розважання або навчання через електронні комунікаційні 

мережі у значення, встановленому пунктом (а) статті 2 Директиви 2002/21/ЄС, 

причому організація яких визначається провайдером платформи спільного доступу 

до відео, зокрема з використанням засобів автоматизації або алгоритмів, у тому 

числі через показ, призначення тегів і встановлення послідовності. [16] 

При цьому під провайдером платформи спільного доступу до відео (“video-

sharing platform provider”), згідно зі статтею 1 Директиви про аудіовізуальні медіа-
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послуги, слід розуміти фізичну або юридичну особу, яка надає послугу платформи 

спільного доступу до відео. 

Як зазначається у Рекомендаціях Комісії, під час оцінки певної послуги 

особлива увага має приділятися питанню, чи слугує аудіовізуальний контент 

засобом досягнення комерційного успіху або позиціонування послуги на ринку. 

Причому критерій «основне функціональне призначення» у жодному випадку не 

повинний тлумачитися як вимога того, що контент, доступний на платформі, є такої 

визначної комерційної важливості, що, у випадку його відсутності, послуга не буде 

здатна функціонувати або продовжувати надаватися на ринку. У Рекомендаціях 

наголошується, що такий вузький підхід не буде гарантувати належний рівень 

захисту прав споживачів і неповнолітніх, коли вони споживають аудіовізуальний 

контент на багатьох популярних платформах, таких як соціальні медіа, і таким 

чином не буде відповідати меті, яку переслідує Директива про аудіовізуальні медіа-

послуги. [60] 

Незважаючи на різні предмети правового регулювання двох Директив: 

Директиви щодо Єдиного цифрового ринку і Директиви про аудіовізуальні медіа-

послуги, їхній взаємний зв'язок очевидний. Інтерпретація термінів і положень 

однієї Директиви буде мати значний вплив на розуміння умов іншої Директиви. 

У згаданих Рекомендаціях щодо тлумачення норм Директиви про 

аудіовізуальні медіа-послуги Комісія Європейського Союзу визначила декілька 

важливих індикаторів, які зобов’язані використовувати національні органи влади 

держав - членів Європейського Союзу при застосуванні критерію «основне 

функціональне призначення» визначення «провайдер платформи спільного 

доступу до відео».  

Вищевказані індикатори можуть бути згруповані у 4 (чотири) категорії: 

1) зв'язок між аудіовізуальним контентом і основною економічною 

діяльністю послуги; 

2) кількісні та якісні показники аудіовізуального контенту, доступному 

завдяки сервісу; 

3) монетизація або генерування доходів аудіовізуальним контентом; 
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4) наявність інструментів, призначених для покращення наглядності 

представлення або привабливості аудіовізуального контенту. 

Важливо зазначити, що індикатори не повинні застосовуватися обов’язково 

спільно – відсутність одного чи декількох індикаторів не веде автоматично до 

висновку, що сервіс не може інтерпретуватися як послуга платформи спільного 

доступу до відео. 

У Рекомендаціях Європейського Союзу зазначається, що перший критерій 

«зв'язок між аудіовізуальним контентом і основною економічною діяльністю 

послуги» виконується у випадку, якщо аудіовізуальний контент має цінність сам 

по собі на платформі, користувачі можуть споживати відео та програми як 

відокремлені одиниці послуги, що надається платформою.  

У відношенні першого критерію держави - члени Європейського Союзу 

мають взяти до уваги наступні фактори: 

- загальну архітектуру і зовнішнє оформлення платформи. Для прикладу, 

слід проаналізувати, чи включають головні сторінки (включаючи 

інтерфейс, що поширюється) або рядок повідомлень визначні риси 

платформи з поширення відео, такі як презентація або пропозиція 

продивитися нові або популярні відео, переліки категорій контенту, 

кнопку «переглянути відео» або пряме відсилання за допомогою телефону 

або комп’ютеру на галерею контенту, що зберігається; 

- автономну природу аудіовізуального контенту. У цьому контексті 

національні органи влади держав - членів Європейського Союзу можуть 

перевірити, чи користувачі розміщують, поширюють або завантажують 

відео як окремі одиниці, на противагу промотування продажу товарів, 

робіт або послуг; 

- спеціальну функціональність послуги, розроблену для аудіовізуального 

контенту. Наприклад. наявність таких елементів як «автоматичне 

програвання» (“auto-play”) або «показ у реальному режимі часу» 

(“livestreaming”) буде свідчити про виконання такого критерію. Слід 

також врахувати той факт, що платформа дозволяє пошук тільки 
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відеоконтенту або фільтрування результатів відповідного пошуку шляхом 

демонстрації виключно відеофайлів; 

- спосіб позиціонування послуги на ринку і ринковий сегмент, на який вона 

адресована. У цьому відношенні слід звернути увагу на те, чи позиціонує 

себе сервіс на ринку як платформа спільного доступу до відео або містить 

відсилання на себе при здійсненні публічного сповіщення, на 

аудіовізуальний компонент або на пропозицію відеоконтенту. [60] 

При оцінці кількісних та якісних показників аудіовізуального контенту слід 

проаналізувати наступні індикатори: 

- кількість аудіовізуального контенту, доступного на платформі; 

- використання аудіовізуального контенту на платформі. Для прикладу, 

національні органи влади держав - членів Європейського Союзу можуть 

використати такі кількісні дані, як число кліків (“clicks”), перепостів 

(“shares”) та «лайків» (“likes”) у відношенні відеоконтенту; 

- охоплення аудіовізуальним контентом. Популярне відео, навіть у випадку 

обмеження кількості, може стати доступним для великого числа 

користувачів, особливо за допомогою перепостів та рекомендацій. 

Як зазначається у Рекомендаціях Комісії Європейського Союзу, той факт, що 

платформи монетизують або генерують доходи від аудіовізуального контенту, 

зазвичай свідчить про те, що такий контент не є виключно допоміжною або 

другорядною частиною діяльності. 

Наступні індикатори монетизації та генерації доходів повинні бути взяті до 

уваги державами - членами Європейського Союзу: 

- включення рекламних повідомлень в аудіовізуальний контент чи поруч з 

таким контентом (такі як рекламні ролики до початку показу контенту 

(“pre-rolls”), протягом показу контенту (“mid-rolls”) і після завершення 

показу контенту (“post-rolls”); 

- надання доступу до аудіовізуального контенту за умови оплати. Той факт, 

що платформа пропонує доступ до аудіовізуального контенту за плату, 

наприклад у випадку придбання підписки (такі сервіси як «відео-на-
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замовлення за підписку» (“Subscription VOD” (“SVOD”) або на умовах 

оплати-за-кожний показ (“pay-per-view”), підтверджує, що послуга 

генерує доходи від такого контенту; 

- наявність спонсорських угод між брендами і користувачами, що 

завантажують контент (так званими «аплоудерами» (“uploaders”); 

- відслідковування активності користувачів платформи. Такий фактор, що 

платформа відслідковує взаємодію користувачів з аудіовізуальним 

контентом, доступним за допомогою сервісу, для різноманітних 

маркетингових або комерційних цілей, такі як таргетована реклама, що 

базується на поведінці користувача, або угоди з поширення даних, 

повинні також розглядатися як засіб непрямої монетизації. 

Стосовно четвертої категорії індикаторів щодо наявності інструментів, 

призначених для покращення наглядності представлення або привабливості 

аудіовізуального контенту, Комісія Європейського Союзу пропонує враховувати 

наступне: 

- специфічний функціонал або дії, що дозволяють прискорити споживання 

аудіовізуального контенту. Для прикладу, той факт, що відеоконтент 

пропонується або показується на основній сторінці або на лінійці, без 

направлення спеціального запиту користувачем, можна вважати 

підтвердженням «основного функціонального призначення» для цілей 

ідентифікації провайдера платформи спільного доступу до відео; 

- інструменти, доступні усередині або поруч з відео, призначені для 

залучення користувачів та сприяння їхній взаємодії. Наявність 

інструментів або систем, таких як фільтри, опції щодо репостів, чатів у 

реальному режимі часі, які спеціально пов’язані з аудіовізуальним 

контентом, є індикатором бажання сервісу створити сприятливі умови для 

залучення користувачів до споживання програм мовників та іншого 

відеоконтенту та привернення  уваги до такого контенту. Вказаний 

індикатор також враховує будь-які розробки або інвестування здійснені 

сервісами у інноваційні, такі, що збільшують ефект присутності 
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користувача послуги, та інтерактивні способи поширення і споживання 

аудіовізуального контенту. Наприклад, той факт, що сервіс підтримує 

спеціальний застосунок для «розумного телебачення» (“Smart TV”) може 

розглядатися як індикатор, що така послуга не тільки уможливлює, але і 

активно сприяє споживанню аудіовізуального контенту; 

- інструменти або системи, що дозволяють користувачам обирати 

аудіовізуальний контент, який вони мають намір замовити; 

- інструменти або системи, які відслідковують виконання і керують 

контентом, що завантажується на платформу. [60] 

На наше переконання, з великою ймовірністю всі вищеперераховані 

індикатори можуть бути взяті до уваги при ідентифікації не лише провайдера 

платформи спільного доступу до відео у контексті Директиви про аудіовізуальні 

медіа-послуги, але і провайдера послуги з поширення онлайнового контенту 

відповідно до Директиви щодо Єдиного цифрового ринку. [58, c. 334] 

Пункт 1 статті 17 Директиви щодо Єдиного цифрового ринку встановлює 

обов’язок держав - членів Європейського Союзу забезпечити, щоб провайдер 

послуги з поширення онлайнового контенту здійснював акт публічного сповіщення 

або акт доведення до загального відома публіки таким чином, що її представники 

можуть здійснити доступ до контенту, тоді, коли провайдер надає публічний 

доступ до об’єктів авторського права та/або суміжних прав, що завантажуються 

його користувачами. 

Пункт 2 статті 17 вищевказаної Директиви наголошує, що з метою здійснення 

акту публічного сповіщення або доведення до загального відома публіки об’єктів 

авторського права та/або суміжних прав, зокрема програм мовників, провайдер 

послуги з поширення онлайнового контенту зобов’язаний отримати дозвіл від 

правовласника, про який йде мова в статті 3(1) Директиви Європейського Союзу і 

Ради 2001/29/ЄC від 22 травня 2001 року «Про гармонізацію окремих аспектів 

авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві». [61] 



 52 

Такий дозвіл може бути отримано, наприклад шляхом укладення 

ліцензійного договору між провайдером послуги з поширення онлайнового 

контенту та правовласником.   

Як можна побачити, визначення права на публічне сповіщення або доведення 

до загального відома публіки, що використовується у статті 17 Директиви щодо 

Єдиного цифрового ринку, взяте з Директиви «Про гармонізацію окремих аспектів 

авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві», а отже, у цьому 

випадку є застосовними ряд рішень Суду справедливості Європейського Союзу 

(“European Court of Justice”) щодо інтерпретації вказаного права. 

У цьому контексті є цікавим Рішення Суду справедливості Європейського 

Союзу від 26 квітня 2017 року у справі С-527/15 Асоціації для захисту прав  

індустрії розваг Нідерландів (“Stichting Brein”) проти Jack Frederik Wullems, який 

здійснює комерційну діяльність під найменуванням “Filmspeler”. [62] 

У даному Рішенні Суд справедливості Європейського Союзу роз’яснив, що 

концепція «публічного сповіщення» у розумінні статті 3(1) Директиви «Про 

гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві» повинна тлумачитися таким чином, щоб охопити 

продаж мультимедійного плеєру, що містить заздалегідь встановлене програмне 

забезпечення (“pre-installed add-ons”), що уможливлює здійснення гіперпосилань 

на веб-ресурси, що здійснюють поширення об’єктів авторського права і суміжних 

прав без отримання згоди від правовласника. Суд справедливості Європейського 

Союзу постановив, що продавець такого мультимедійного плеєру здійснює 

неправомірне публічне сповіщення.  

Статтю 5(1) і (5) Директиви потрібно тлумачити таким чином, що акти 

тимчасового відтворення на мультимедійному плеєрі об’єктів авторського права і 

суміжних прав, отриманих шляхом потокової передачі (“streaming”) від веб-

ресурсу, що належить третій особі, що пропонує такі об’єкти без отримання згоди 

від правовласника, не відповідають умовам, викладеним у цій статті, а отже, така 

діяльність є неправомірною. 
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У Рішенні від 14 червня 2017 року у справі С-610/15 Асоціації для захисту 

прав індустрії розваг Нідерландів (“Stichting Brein”) проти “Ziggo BV”, “XS4ALL 

Internet BV” Суд справедливості Європейського Союзу встановив, що концепція 

«публічного сповіщення» у розумінні статті 3(1) Директиви «Про гармонізацію 

окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному 

суспільстві» має інтерпретуватися таким чином, щоб охопити випадки доведення 

до загального відома публіки та управління платформи спільного доступу (“sharing 

platform”) у мережі Інтернет, яка за допомогою індексації метаданих, пов’язаних з 

охоронюваними об’єктами авторського права і суміжних прав, і наданням 

інформаційно-пошукової системи, дозволяє користувачам такої платформи 

розмістити зазначені об’єкти і здійснити їхнє поширення шляхом з’єднання «точка 

у точку» (“peer-to-peer”). Суд справедливості Європейського Союзу постановив, 

що вказана діяльність платформи спільного доступу є неправомірною. [63] 

На думку деяких експертів, окремі положення Директиви щодо Єдиного 

цифрового ринку, зокрема стаття 17 Директиви, можуть зумовити виникнення у 

майбутньому нових судових спорів, що будуть розглядатися в Суді справедливості 

Європейського Союзу. 

Можна констатувати, що важливе значення для подальшої правозастосовчої 

практики стосовно діяльності платформ спільного доступу до відео будуть мати 

Рішення Суду справедливості Європейського Союзу, як ті, що вже прийняті, так і 

ті, що будуть проголошені у майбутньому. [58, c. 335] 

У чинному законодавстві України не використовуються терміни «провайдер 

послуги з поширення онлайнового контенту», «провайдер платформи спільного 

доступу до відео», «послуга платформи спільного доступу до відео», тощо. 

У проекті Закону України «Про медіа», що був зареєстрований у Верховній 

Раді України 2 липня 2020 року під № 2693-д, вперше в історії правового 

регулювання в Україні робиться спроба надати визначення поняттю «платформа 

спільного доступу до відео». [38] 

Відповідно до статті 1 законопроекту, під платформою спільного доступу до 

відео слід розуміти тип платформи спільного доступу до інформації або її 
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спеціально визначену функціонально відокремлену частину, що надає 

користувачам можливість перегляду, завантаження та зберігання аудіовізуальних 

програм та/або відео, створених користувачами. 

Проект Закону України «Про медіа» також оперує терміном «платформа 

спільного доступу до інформації», який відсутній у Директиві щодо Єдиного 

цифрового ринку і Директиві про аудіовізуальні медіа-послуги. 

Термінологія проекту Закону має враховувати положення обох 

вищезазначених Директив Європейського Союзу, а також Рекомендації Комісії 

Європейського Союзу стосовно практичного застосування критерію «основне 

функціональне призначення» визначення терміну «послуга платформи спільного 

доступу до відео» відповідно до Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги. 

Законодавство України у частині охорони і захисту суміжних прав на 

програму організацій мовлення має відповідати нормам Директиви щодо Єдиного 

цифрового ринку, зокрема щодо правового регулювання діяльності провайдерів 

послуги з поширення онлайнового контенту.  

Визначальний вплив на становлення практики правозастосування в Україні 

щодо діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового контенту будуть 

мати Рішення Суду справедливості Європейського Союзу. 

 

 

1.3. Строк дії суміжних прав на програму організації мовлення у 

контексті цифровізації і розвитку нових технологій 

Вперше мінімальний строк, протягом якого надавалася охорона суміжним 

правам телекомпаній, був закріплений у первісній редакції Європейської угоди про 

захист телемовлення (із змінами і доповненнями), ухваленої у рамках Ради Європи, 

(без урахування пізніше прийнятого Протоколу) і складав всього 10 (десять) років 

з кінця року, коли відбулося перша трансляція програми. [64] 

Слід підкреслити, що така охорона на рівні регіональної Європейської угоди 

стосувалася тільки телебачення, радіомовлення залишалося поза регулюванням. 
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Протокол до Європейської угоди від 22 січня 1965 року збільшив 

мінімальний строк охорони суміжних прав телекомпаній з 10 (десяти) до 20 

(двадцяти) років з кінця року, коли відбулася перша трансляція програми. [65] 

На сьогоднішній день на міжнародному рівні встановлений мінімальний 20-

річний строк охорони суміжних прав організацій мовлення. При цьому кожна 

окрема країна - учасник Римської конвенції уповноважена відійти від мінімально 

гарантованого терміну дії суміжних прав на програму організації мовлення і 

визначити у національному законодавстві більший строк охорони. 

Пункт (с) статті 14 Римської конвенції передбачає, що строк охорони для 

мовників триває принаймні до кінця двадцятирічного періоду, датованого з кінця 

року, в якому мала місце передача в ефір. [20] 

Як бачимо, дане формулювання Римської конвенції не враховує можливість 

первісного поширення сигналу телемовників або радіокомпаній за допомогою 

проводів, будь-якого виду кабелю або мережі Інтернет, що пояснюється існуючим 

на час прийняття Римської конвенції переважно ефірним способом 

розповсюдження програм телерадіоорганізацій.  

Так, пункт (f) статті 3 Римської конвенції наводить наступне визначення 

«телерадіомовлення»: це – передача бездротовими засобами звуків або зображень 

і звуків для приймання публікою. [20] 

Тим не менше, наразі існують радіостанції і телекомпанії, які 

використовують лише кабельне мовлення або передачу сигналів за допомогою 

OTT-мереж, тобто взагалі не використовують ефірні засоби для поширення своїх 

сигналів. Відповідно, Римська конвенція, прийнята ще у 1961 році, не враховує 

сучасні реалії розвитку сфери телерадіомовлення – тому існує нагальна 

необхідність прийняти нову міжнародну угоду для охорони і захисту суміжних 

прав мовників. [66, c. 65] 

Принагідно зазначимо, що мінімальний строк охорони суміжних прав у 20 

(двадцять) років Римська конвенція передбачає не тільки для організацій мовлення, 

але і для виконавців і виробників фонограм. 
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На противагу, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(ТРІПС) від 15 квітня 1994 року (із змінами), що адмініструється Світовою 

організацією торгівлі, у пункті 5 статті 14 встановлює для виконавців і виробників 

фонограм мінімальний 50-річний строк охорони, а для організацій мовлення 

залишає 20 (двадцять) років дії суміжних прав, починаючи від закінчення 

календарного року, коли було здійснене публічне сповіщення. [67] 

В Угоді ТРІПС не розкривається зміст терміну «публічне сповіщення», але 

при цьому не має прив’язки саме до ефірного способу передачі сигналів, як у 

Римській конвенції, тобто можна припустити, що публічне сповіщення стосується 

всіх можливих мереж розповсюдження, як-от: ефірні, супутникові, кабельні, IPTV 

і  OTT мережі. 

Перша редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права» в 

пункті 3 статті 38 передбачала, що організації мовлення користуються наданими 

правами протягом 50 (п’ятдесяти) років після першої передачі в ефір або по 

проводах. Таким чином, у першій редакції Закону для обрахунку початку дії 

суміжних прав організації мовлення прямо закладалася залежність від способів 

здійснення публічного сповіщення. Причому можна дійти висновку, що перша 

редакція Закону не враховувала можливість обрахунку строку охорони суміжних 

прав телерадіоорганізацій у разі здійснення передачі сигналу через супутник. 

Можливість охорони суміжних прав телерадіокомпаній у випадку Інтернет-

мовлення також залишалася поза увагою, що є зрозумілим з огляду на тодішній 

розвиток технологій і фактичну відсутність такого виду мовлення в Україні у той 

період часу. 

У чинній редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

запровадженій Законом України від 11 липня 2001 року № 2627-III (із змінами), 

передача в ефір або по проводах не використовується для визначення початку 

перебігу строку охорони суміжних прав мовників. 

Відповідно до пункту 3 статті 44 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», строк дії суміжних прав на програму організації мовлення 

становить 50 (п’ятдесят) років від дати першого публічного сповіщення програми.  
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Така тривалість терміну охорони суміжних прав мовників в Україні 

відповідає високим стандартам Європейського Союзу. 

Так, пункт 4 статті 3 Директиви Ради Європейського Союзу 93/98/ЄЕС 

стосовно уніфікації термінів захисту авторського права і деяких суміжних прав від 

29 жовтня 1993 року встановлює, що строк дії суміжних прав організацій мовлення 

завершується через 50 (п’ятдесят) років після першої трансляції передачі, 

незалежно від того, чи ця трансляція здійснюється через дротові канали або 

передається в ефір, в тому числі за допомогою супутника або кабельної мережі. [68] 

Згідно з пунктом 4 статті 164 Угоди про асоціацію, строк дії прав організацій 

мовлення спливає не раніше, ніж через 50 років від дати першої трансляції 

передачі, незалежно від того, чи транслюється ця передача дротовими, чи ефірними 

засобами, у тому числі за допомогою кабельної мережі або супутника. [8] 

Тим не менше, у вищенаведених формулюваннях щодо строку охорони 

суміжних прав не враховується можливість поширення радійного чи телевізійного 

сигналу у мережі Інтернет.  

Так само термін «публічне сповіщення», що використовується у статті 1 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», не передбачає випадки 

розповсюдження програм мовників у мережі Інтернет. 

Відповідно, постають питання, як відліковувати строк охорони суміжних 

прав телерадіоорганізацій у випадках, коли первісна трансляція сигналу мала місце 

у мережі Інтернет, а також, чи взагалі підпадає під охорону суміжними правами 

публічне сповіщення у мережі Інтернет.   

У рамках проекту Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення наразі 

дискутуються три різні підходи до визначення строку дії суміжних прав мовників: 

1) встановити 50-річний строк дії прав з моменту первісного публічного 

сповіщення, що буде відповідати практиці країн Європейського Союзу; 

2) залишити мінімальний 20-річний термін охорони, який на сьогоднішній 

день передбачено у Римській конвенції і Угоді ТРІПС; 

3) вказати певну кількість років (X), що рахується з кінця року, в якому 

транслювався сигнал, що несе програму. [23] 
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Пропозиція заново розпочинати строк дії суміжних прав з моменту кожної 

повторної трансляції (ретрансляції) сигналу створює безперервний строк охорони, 

який значно розширить правову охорону суміжних прав мовників, порівнюючи з 

власниками авторського права, виконавцями і виробниками фонограм. 

Погоджуємося з рядом експертів, які зазначають, що такий підхід до відліку 

строку охорони суміжних прав мовників не можна вважати обґрунтованим і 

справедливим і що строк дії суміжних прав організацій мовлення має бути 

співставним з термінами охорони прав виконавців і виробників фонограм.   

Слід звернути увагу на те, що у законодавстві більшості країн світу суміжні 

права мовників охороняються протягом строку в 50 (п’ятдесят) років з моменту 

первісного публічного сповіщення. Так, на додаток до України, 50-річний строк 

охорони суміжних прав телерадіоорганізацій передбачено також в Австралії, 

Барбадосі, Бельгії, Ботсвані, Гані, Гондурасі, Греції, Данії, Естонії, Замбії, 

Зімбабве, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Казахстані, Камеруні, Канаді, Кенії, 

Китаї, Коста-Риці, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Мальті, Намібії, 

Нігерії, Нідерландах, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, Панамі, Польщі, 

Португалії, Республіці Молдові, Республіці Ель-Сальвадор, Республіці Кіпр, 

Республіці Сьєрра-Леоне, Російській Федерації, Румунії, Сент-Люсії, Сінгапурі, 

Словаччині, Словенії, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної 

Ірландії, Судані, Південній Африці, Тайланді, Тринідад і Тобаго, Уганді, Угорщині, 

Фінляндії, Франції, Чеській Республіці, Чилі, Швейцарії, Швеції, Ямайці та Японії.  

Принагідно зауважимо, що у 2001 році Україна надсилала пропозицію до 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності встановити у новій міжнародній 

угоді про охорону організацій мовлення мінімальний 50-річний строк охорони 

суміжних прав мовників, що рахується з 1 січня року, що слідує за першим 

публічним сповіщеннм програми. [69, c. 2] 

Строк дії суміжних прав мовників у 20 (двадцять) років, що відповідає 

мінімальному строку охорони, регламентованому у чинних міжнародних угодах – 

Римській конвенції і Угоді ТРІПС, встановлено у законодавстві наступних країн: 
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Аргентини, Габону, Лесото, Мадагаскару, Малаві, Мавританії, Об’єднаної 

Республіки Танзанія, Парагваю, Республіки Кореї та Уругваю. 

Ряд країн надають охорону суміжних прав організацій мовлення на строк, що 

перевищує 20 (двадцять) років, але є меншим, ніж 50 (п’ятдесят) років: це є 

властивим для Народної Республіки Бангладеш, Гвінеї, Індії, Йорданії, Колумбії, 

Ліберії, Мексики, Монголії, Нігерії, Пакистану, Руанди, Того і Філіппін. 

Наприклад, стаття 146 Федерального закону про авторське право 

Мексиканських Сполучених Штатів, опублікованого в «Офіційному віснику 

Федерації» 24 березня 1997 року, встановлює термін дії суміжних прав організацій 

мовлення у 25 (двадцять п’ять) років з моменту первісного оригінального 

публічного сповіщення програми. [70] 

Деякі країни передбачають у законодавстві строк охорони суміжних прав 

мовників, що перевищує 50 (п’ятдесят) років, а саме: Бразилія, Гватемала, 

Венесуела, Еквадор, Перу і Туреччина. 

Так, для прикладу, згідно з пунктом 102 Розділу IV «Права організацій 

мовлення» Закону Боліварської Республіки Венесуела від 14 серпня 1993 року, 

охорона, що надається організаціям мовлення, має становити 60 (шістдесят) років, 

що рахуються, починаючи з 1 січня року, що слідує за публічним сповіщенням. 60-

річний термін дії суміжних прав також передбачений для виконавців (пункт 94 

Закону) і виробників фонограм (пункт 100 Закону). [71] 

Відповідно до статті 82 «Обсяг і строк охорони суміжних прав» Закону 

Турецької Республіки «Про інтелектуальні і художні твори» № 5846 від 5 грудня 

1951 року (із змінами), права телерадіоорганізацій повинні тривати 70 (сімдесят) 

років з дати першого публічного сповіщення програми. [72] 

Принагідно зазначимо, що аналогічний строк охорони в 70 (сімдесят) років 

передбачений у Туреччині для інших власників суміжних прав: виконавців та 

виробників фонограм і перших записів фільмів. 

Стаття 96 Закону Федеративної Республіки Бразилії «Про авторське право і 

суміжні права» № 9610 від 19 лютого 1998 року встановлює строк охорони 

суміжних прав в 70 (сімдесят) років, починаючи з 1 січня року, що слідує за роком, 
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у якому відбулась фіксація фонограм, трансляція програм організацій мовлення і 

публічне виконання в інших випадках. [73] 

Отже, у Бразилії, як і у Туреччині, використовується єдиний строк в 70 

(сімдесят) років для охорони всіх категорій суб’єктів суміжних прав. При цьому у 

цих двох юрисдикціях відрізняється початок відліку перебігу строку дії суміжних 

прав. 

Таким чином, збільшення строку охорони суміжних прав мовників не можна 

розглядати у відриві від збільшення строків охорони для інших категорій суб’єктів 

суміжних прав. 

На наш погляд, існуючий на сьогоднішній день строк охорони суміжних прав 

у 50 (п’ятдесят) років, встановлений на рівні Європейського Союзу, є достатнім і 

відповідає потребам телерадіомовлення. Тим не менше, у випадку збільшення 

строку дії суміжних прав для виконавців і виробників фонограм строк охорони 

суміжних прав для організацій мовлення має бути пропорційно                    

збільшений. [66, c. 67] 

Для уніфікації строків охорони суміжних прав у різних країнах вважаємо за 

доцільне передбачити у новій міжнародній угоді про охорону організацій мовлення 

мінімальний 50-річний строк охорони суміжних прав мовників.  

Належна увага має бути приділена порядку відліку моменту, з якого має 

надаватися охорона суміжним правам мовників. Як слідує з проведеного аналізу, у 

законодавстві переважної більшості країн строк охорони суміжних прав 

телерадіоорганізацій починає рахуватися з моменту первісного публічного 

сповіщення програми або з 1 січня року, що слідує за таким публічним 

сповіщенням. Перше публічне сповіщення програми організації мовлення як 

момент початку дії суміжних прав мовників передбачено, зокрема, у законодавстві 

наступних країнах: Австралії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Казахстані, Латвії, 

Ліхтенштейну, Люксембургу, Китаю, Монголії, Нігерії, Німеччині, Нової Зеландії, 

Норвегії, Південної Африки, Польщі, Румунії, Російської Федерації, Сінгапуру, 

Словаччини, Словенії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії, Туреччини, України, Фінляндії, Франції та Швейцарії. 
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При цьому не враховується сьогоднішній революційний розвиток технологій 

і можливість використати програму організації мовлення різними способами.  

У цифрову еру, коли якісну цифрову копію програмного продукту можна 

зробити за лічені секунди та піратство у сфері Інтернет і супутникового поширення 

набирає обертів, особливої ваги має захист не лише вже сповіщеного сигналу (так 

званого “post-broadcast signal”), але і сигналу, що несе програму, до моменту його 

публічного сповіщення (“pre-broadcast signal”).  

Як зазначають експерти, “pre-broadcast signals” являють собою сигнали, що 

не призначені для прямого прийому публікою. [74, c. 7] 

Такі сигнали використовуються для передачі матеріалів програми від місця 

створення (наприклад, студії теле- або радіокомпанії, павільйону, стадіону, місця 

вуличних зйомок, концертного майданчику, тощо) до місця, де розташований 

передавач ефірного мовлення, станція підйому супутникового сигналу (“up-link”), 

головна станція кабельної або IPTV-мережі, тощо. Згадані “pre-broadcast signals” 

можуть, зокрема, використовуватися для передачі програмного контенту між 

різними організаціями мовлення, а також з метою здійснення публічного 

сповіщення з певною затримкою або з редагуванням змісту програми. 

Розповсюдження таких сигналів не становить публічного сповіщення, оскільки 

дані сигнали не призначені для прийому публікою, а являють собою передачу 

сигналів «точка - у - точку» (“point-to-point”).  

Вказані “pre-broadcast signals” досить часто поширюються у цифровій формі, 

що робить їх об’єктом піратства і може мати наслідком широке незаконне 

розповсюдження програм організацій мовлення у мережі Інтернет ще до моменту 

їхнього публічного сповіщення. 

Наприклад, в Україні Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЗЕОНБУД», провайдер програмної послуги і оператор цифрових багатоканальних 

мереж, використовує супутник для технічної передачі на передавачі цифрового 

ефірного мовлення сигналів, що несуть програми основних українських 

телеканалів, з метою подальшого публічного сповіщення у власних мережах. Тобто 

під час транспортування сигналів через супутник відбувається використання “pre-
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broadcast signals” з боку ТОВ «ЗЕОНБУД». Причому досить тривалий час така 

технічна передача “pre-broadcast signals” через супутник не кодувалася, що несло 

серйозні ризики несанкціонованого поширення сигналів телеканалів. 

Питання “pre-broadcast signals” піднімалося під час обговорень при прийнятті 

Брюсельської конвенції. У результаті перемовин договірні сторони погодили 

статтю 2 Брюсельської конвенції, відповідно до якої кожна з договірних держав 

бере на себе зобов'язання вживати відповідних заходів по запобіганню 

розповсюдженню на своїй або зі своєї території будь-якого сигналу, що несе 

програми, будь-яким органом-розповсюджувачем, для якого сигнал, що переданий 

на супутник або проходить через нього, не призначається. Зрозуміло, що на рівні 

нового міжнародного документу питання охорони “pre-broadcast signals” має бути 

визначено більш чітко і стосуватися різних способів поширення сигналів, не лише 

через супутник, але і, зокрема, через IPTV-мережі та Інтернет. 

Краєугольним питанням залишається проблема відліку початку перебігу 

строку охорони суміжних прав організацій мовлення таким чином, щоб охопити 

випадки поширення “pre-broadcast signals”. [66, c. 68] 

На наш погляд, за аналогією з авторським правом організації мовлення 

повинні користуватися охороною у відношенні власних програм з моменту їхнього 

виникнення (створення). Тобто з огляду на значну кількість способів використання 

програм мовників і необхідність охорони “pre-broadcast signals” момент першого 

публічного сповіщення у формулюванні початку перебігу строку охорони слід 

замінити на момент створення програми. 

 

 

1.4. Забезпечення охорони суміжних прав організацій мовлення на рівні 

міжнародних багатосторонніх угод, у рамках регіональних систем захисту 

суміжних прав, у тому числі відповідно до законодавства Європейського 

Союзу   

З 20-тих років XX століття трансляція радіопрограм, призначених для 

сприйняття широкою публікою, набула поширення у світі. Досі у наукових колах 
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тривають суперечки, коли відбулося перше публічне сповіщення радіопрограми. 

Більшість дослідників схиляються до того, що 24 грудня 1906 року завдяки відому 

канадському вченому і винахіднику Реджінальду Обрі Фессендену світ побачила 

перша розважальна та музична радіопередача. У 1916 році відбулася трансляція 

першої тривалої розважальної програми радіомовлення. 

Через майже 20 (двадцять) років – у 1935 році почалася трансляція програм 

телевізійного мовлення у Франції, Німеччині і Мексиці.  

У 1941 році запустилося комерційне телевізійне мовлення у Сполучених 

Штатах Америки. Пізніше у 1948 році розпочало роботу кабельне телебачення у 

Сполучених Штатах Америки. 

Питання прийняття уніфікованого міжнародного документу, який би 

врегулював нові відносини, пов’язані з поширенням програм радіо- і телемовників 

з урахуванням існуючого рівня технологій, набуло ваги і потребувало свого 

вирішення. 

На даний момент охорона прав організацій мовлення регулюється 

наступними міжнародними угодами: 

- Міжнародною конвенцією про охорону прав виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року (так званою 

«Римською конвенцією»); [20] 

- Конвенцією про розповсюдження сигналів, що несуть програми і 

передаються через супутники, від 21 травня 1974 року (так званою 

«Брюссельською конвенцією»); [24] 

- Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності («Угодою 

ТРІПС») від 15 квітня 2004 року. [67] 

Певні аспекти міжнародно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення були досліджені у працях Ю.Л. Бошицького [75], А.С. Довгерта [76], 

Р.В. Дроб’язка, Lucie Guibault [77], Roy Melzer та інших.  

Першою міжнародною угодою, що врегулювала суміжні права мовників, є 

Римська конвенція від 26 жовтня 1961 року, що набрала чинності 18 травня 1964 

року. [20] 
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Прийняттю Римської конвенції передувало проведення у 1961 році 

дипломатичної конференції Міжнародної організації праці (МОП), Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) і Об'єднаних 

міжнародних бюро з охорони інтелектуальної власності (БІРПІ) (“Bureaux 

internationaux réunis pour la propriété intellectuelle”, або “BIRPI”), що є 

попередником Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Станом на 28 грудня 2020 року учасниками Римської конвенції є 96 

(дев’яносто шість) країн. Причому ряд країн приєдналися до цієї Конвенції після 

2000 року, серед яких, наприклад, Азербайджан 8 жовтня 2005 року, Алжир 22 

квітня 2007 року, Андорра 25 травня 2004 року, Бахрейн 18 січня 2006 року, Беліз 

9 лютого 2019 року, Білоруська Народна Республіка 27 травня 2003 року, Вірменія 

31 січня 2003 року, Грузія 14 серпня 2004 року, Ізраїль 30 грудня 2002 року, Катар 

23 вересня 2017 року. Португалія 17 липня 2002 року, Республіка Кіпр 17 червня 

2009 року, Республіка Корея 18 березня 2008 року, Російська Федерація 26 березня 

2003 року, Таджикистан 19 травня 2008 року, Тринідад і Тобаго 9 березня 2020 

року, Туреччина 8 квітня 2004 року, Об’єднані Арабські Емірати 14 січня 2005 року 

та інші. 

20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення» № 2730-III. [78] 

12 червня 2002 року Римська конвенція набула чинності для України. 

Вищезгадана Конвенція надає охорону трьом різним суб’єктам суміжних 

прав: виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення, що мають різні 

інтереси, що пояснює компромісний характер її норм. 

Положення Римської конвенції свого часу послугували взірцем регулювання 

суміжних прав та імплементовані у національне законодавство переважної 

більшості країн світу.  

Стаття 13 Римської конвенції встановлює мінімальний обсяг прав організацій 

мовлення, включаючи право на ретрансляцію програм. 
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У 1961 році телерадіоорганізації насамперед зосереджували свою діяльність 

на поширенні програм засобами наземного ефірного мовлення у системах так 

званого безплатного телебачення (“Free TV”). У більшості країн платна підписка 

на програми радіо- або телемовлення не практикувалася. Як вказують деякі 

експерти, надання прав організаціям мовлення за Римською конвенцію мало мету 

захистити великі суми інвестицій, що вкладалися у здійснення радіо- і 

телемовлення, оскільки витрати на забезпечення мовлення в ефірних мережах були 

значними. 

Як зазначається у пункті 13.8 Довідника до Римської конвенції і Конвенції 

щодо фонограм, підготовленого ВОІВ у 1981 році, великою прогалиною у 

регулюванні суміжних прав мовників за статтею 13 Конвенції виступає відсутність 

права контролювати ретрансляцію програм за допомогою проводів або кабелю, 

оскільки Конвенція стосується виключно мовлення через бездротові                     

засоби. [79, c. 24] 

Таким чином, право на трансляцію і ретрансляцію програм організацій 

мовлення у кабельних мережах не регулюється у Римській конвенції, хоча таке 

право знайшло відображення у національному законодавстві ряду країн. 

Причому досі у наукових колах не вщухають суперечки, чи може 

поширюватися визначення терміну «телерадіомовлення», яке надається у пункті (f) 

статті 3 Римської конвенції, на передачу сигналів, що несуть програми мовників, 

через супутник. 

У 1985 році група експертів у рамках ВОІВ отримала мандат для дослідження 

правових проблем у сфері авторського права, що виникають у зв’язку із 

здійсненням мовлення через супутники. [80, c. 6] 

У той час, коли приймалася Римська конвенція, ще не винайшли мережу 

Інтернет – відповідно, охорона права мовників на поширення їхніх програм у 

мережі Інтернет у Римській конвенції не передбачена. 

Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ) представив «Цифровий порядок денний ВОІВ» на останній сесії 

організованої ВОІВ Міжнародної конференції з електронної комерції та 



 66 

інтелектуальної власності (“International Conference on Electronic Commerce and 

Intellectual Property”), що проходила у місті Женеві з 14 по 16 вересня 1999 року. 

Відповідно до Додатку № 1 до цього документу, ВОІВ має намір переглянути 

міжнародне правове регулювання з метою полегшення здійснення електронної 

торгівлі (“ecommerce”), зокрема, шляхом адаптації прав мовників до цифрової    

ери. [81, c. 1 - 2] 

У рамках Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав 

(“WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights” (“SCCR”) триває 

обговорення проблеми модернізації міжнародної охорони прав організацій 

мовлення протягом великої кількості сесій, починаючи з листопада 1998 року. 

Питання охорони прав організацій мовлення міститься у порядку денному 

першої сесії Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав, що 

проводилась у місті Женева з 2 по 10 листопада 1998 року. [82, c. 1] 

Як зазначається у пункті 1 підготовленого Міжнародним бюро Меморандуму 

«Існуюче міжнародне, регіональне і національне законодавство стосовно охорони 

прав організацій мовлення», представленого на першій сесії Постійного комітету 

ВОІВ з авторського права і суміжних прав, Міжнародний симпозіум ВОІВ з 

мовлення, нових комунікаційних технологій та інтелектуальної власності, що 

відбувся у м. Маніла у квітні 1997 року, і Міжнародний симпозіум ВОІВ для країн 

Латинської Америки і Карибського басейну щодо мовлення, нових комунікаційних 

технологій та інтелектуальної власності, проведений у м. Мехіко у лютому 1998 

року, виявили декілька напрямків, де необхідні міжнародні гармонізація і 

оновлення чинних норм законодавства, та зазначили, що така діяльність повинна 

бути поширена на дистрибуторів програм організацій кабельного                    

мовлення. [83, c. 1] 

Питання охорони суміжних прав організацій мовлення зберігається у 

порядку денному трьох останніх тридцять восьмої, тридцять дев’ятої і сорокової 

сесій Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав, що були 

проведені у місті Женеві 1 - 5 квітня 2019 року, 21 - 25 жовтня 2019 року і 16 - 20 

листопада 2020 року відповідно. 
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Як вказано у Резюме Голови Постійного комітету ВОІВ з авторського права 

і суміжних прав за результатами тридцять восьмої сесії, у відношенні пункту 6 

порядку денного «Охорона прав організацій мовлення» Комітет погодив наступне 

формулювання рекомендації для Генеральної Асамблеї ВОІВ: «З урахуванням 

стійкого прогресу, досягнутого на останніх сесіях Постійного комітету ВОІВ з 

авторського права і суміжних прав, Генеральна Асамблея пропонує Комітету 

продовжити роботу з метою скликання дипломатичної конференції стосовно 

прийняття договору про охорону прав організацій мовлення, яке намічено на 

дворічний період 2020 - 2021 років, за умови досягнення державами - членами 

консенсусу у рамках Комітету щодо фундаментальних питань, у тому числі таких 

як специфічний обсяг охорони, об’єкт охорони і надавані права». [84, c. 9] 

Під час проведення тридцять восьмої сесії Комітет розглянув підготовлений 

Головою документ під назвою «Переглянутий звідний текст, що стосується 

визначень, об’єкта охорони, надаваних прав та інших питань» (“Revised 

Consolidated Text on Definitions, Object of Protection, and Rights to be Granted and 

Other Issues”). Дискусії проходили у рамках неформальних засідань Комітету, за 

підсумками яких Голова Комітету підготував оновлену редакцію                  

документу. [85, c. 1 - 8] 

У рамках тридцять дев’ятої сесії Комітету делегація Мексики, виступаючи 

від імені країн Латинської Америки і Карибського басейну, заявила, що метою 

наради є ознайомлення з рішенням про проведення дипломатичної конференції для 

прийняття договору про охорону прав організацій мовлення протягом дворічного 

строку 2020 - 2021 років. Дане рішення залежить від того, чи досягнуть держави - 

члени згоди щодо основних питань, у тому числі стосовно конкретної сфери 

застосування договору, об’єкта охорони і обсягу надаваних організаціям мовлення 

прав. [86, c. 10] 

Делегація Європейського Союзу відмітила, що обговорення Договору про 

охорону прав організацій мовлення, як і раніше, залишається вкрай важливим для 

європейської спільноти. Делегація знову заявила про свою готовність 
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конструктивно сприяти цим складним перемовинам з метою досягнення 

подальшого прогресу під час сесії. [86, c. 7] 

За результатами обговорень Голова Постійного комітету ВОІВ з авторського 

права і суміжних підготував оновлену редакцію документу щодо визначень, 

об’єкта охорони, надаваних повноважень та інших питань, що повинні 

регулюватися у Договорі про охорону організацій мовлення. [23] 

Відповідно до пункту 22 Резюме Голови Постійного комітету ВОІВ з 

авторського права і суміжних прав за результатами тридцять дев’ятої сесії, питання 

охорони прав організацій мовлення залишається у порядку денному сорокової сесії 

Комітету, що відбулась у місті Женева з 16 по 20 листопада 2020 року. [87, c. 4] 

У 1974 році у місті Брюссель було підписано Конвенцією про 

розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники, яка 

чітко врегулювала повноваження телерадіоорганізацій на мовлення за допомогою 

супутників. [24] 

Станом на 28 грудня 2020 року учасниками Брюссельської конвенції є 38 

(тридцять вісім) країн. Україна досі не приєдналася до Брюссельської конвенції, 

хоча у частині 1 статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

знайшли відображення положення Конвенції щодо права організації мовлення 

забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із 

супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал 

із супутника не призначався. 

Як зазначається у преамбулі Брюссельської конвенції, її метою виступає 

створення міжнародної системи із забезпечення заходів запобігання 

розповсюдження органами-розповсюджувачами несучих програми сигналів, що 

передаються через супутники, які не призначалися для цих органів-

розповсюджувачів. [24] 

За даними дослідження “Satellite Monitor 2019”, проведеного Шведською 

компанією “SES ASTRA AB”, дистрибуція телевізійних сигналів через супутники 

показує тенденцію до зростання у світі – протягом 2019 року кількість 
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домогосподарств, що мають супутниковий тип прийому, збільшилась на 4 (чотири) 

мільйони і складає 153 (сто п’ятдесят три) мільйони у цілому. [88, c. 1] 

В Україні охоплення домогосподарств супутниковим телебаченням 

становить 34,2% (тридцять чотири цілих і два відсотки) у загальній структурі 

споживання теледивлення, що у кількісному вираженні складає понад 4,5 (чотири 

з половиною) мільйонів домогосподарств.  

Тому важливість охорони на міжнародному рівні поширення програм 

організацій мовлення за допомогою супутників важко переоцінити для розвитку 

всієї сфери аудіовізуальних послуг. 

Угода ТРІПС, крім встановлення на міжнародному рівні мінімального обсягу 

прав організацій мовлення, передбачає детальний механізм захисту прав, зокрема 

шляхом забезпечення швидких заходів, спрямованих на недопущення порушень, та 

заходів, що стримують від подальших порушень. Причому вказані процедури 

повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для 

законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживання. [67] 

Рада Європи оперує такими інструментами у сфері охорони прав організацій 

мовлення як Європейська угода про захист телемовлення від 22 червня 1960 року 

(із змінами і доповненнями) [64], Європейська конвенція з питань авторського 

права та суміжних прав в рамках супутникового транскордонного 

телерадіомовлення від 11 травня 1994 року [44], Європейська конвенція про 

транскордонне телебачення від 5 травня 1989 року зі змінами, внесеними 

Протоколом від 9 вересня 1998 року (у частині визначення ряду термінів) [89], та 

відповідні Рекомендації ради Європи. 

Європейська угода про захист телемовлення (із змінами і доповненнями) у 

преамбулі визнає обмін телевізійними програмами між країнами Європи одним з 

важливих чинників, що сприяє досягненню більшої єдності між країнами - членами 

Ради Європи. [64] 

На час прийняття Європейської угоди 22 червня 1960 року ще не була 

погоджена Римська конвенція – як прямо зазначається у преамбулі, ще знаходиться 

у процесі розгляду укладення потенційно універсальної конвенції з так званих 
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«суміжних прав» (“neigbouring rights”). Тому держави - члени Ради Європи 

вирішили укласти регіональну Угоду щодо регулювання виключно телевізійних 

передач. Радіомовлення залишилося у цій Європейській угоді поза увагою. 

Статтю 1 Європейської угоди можна оцінити як революційну для того часу: 

пункт “b” статті 1 Угоди визнає за телекомпаніями право дозволяти або забороняти 

розповсюдження програм через проводи (кабель). На противагу, прийнята пізніше 

Римська конвенція не містить право на публічне сповіщення у кабельних мережах.  

Більше того, телемовники наділяються правом записувати свої програми або 

окремі стоп-кадри своїх програм і здійснювати будь-яке відтворення таких записів. 

Також за телекомпаніями прямо закріплено право на ретрансляцію своїх програм, 

доведення до загального відома публіки за допомогою будь-якого приладу для 

трансляції знаків, звуків або образів, а також інші повноваження на використання 

програм. 

На думку ряду дослідників, Європейська угода, будучи по суті першим 

міжнародним інструментом щодо охорони суміжних прав організацій мовлення, 

містить більш прогресивні норми, ніж Римська конвенція. Проте не так багато країн 

стали учасницями Європейської угоди (серед них, зокрема, Данія, Німеччина, 

Норвегія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Франція і 

Швеція), і під час ратифікації деякі з них зробили застереження щодо 

незастосування положень Європейської угоди, які надають більше повноважень 

організаціям мовлення, ніж норми прийнятої пізніше Римської конвенції. Україна 

так і не приєдналася до Європейської конвенції. 

Протокол до Європейської угоди від 22 січня 1965 року у статті 31 

передбачає, що, починаючи з 1 січня 1985 року, жодна держава не може 

залишитися або стати учасницею Угоди, якщо така країна не приєдналася до 

Римської угоди. При цьому, відповідно до пункту 1 статті 31 Протоколу, строк дії 

Європейської угоди не обмежується у часі. [65] 

Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 

року зі змінами, внесеними Протоколом від 9 вересня 1998 року, має за мету 
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спростити транскордонну трансляцію та ретрансляцію телевізійних програмних 

послуг серед країн – учасниць Конвенції. [89] 

Україна довгий час не була учасницею цієї Конвенції – підписавши 

міжнародний документ ще 14 червня 1996 року, Україна ратифікувала Конвенцію 

лише 17 грудня 2008 року із заявою і застереженням, згідно із Законом України 

«Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»    

№ 687-VI. [90] Конвенція набула чинності для України, починаючи з 1 липня 2009 

року. 

Україна залишила за собою право обмежувати на своїй території 

ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не 

відповідає національному законодавству.  

Важливість Конвенції для охорони і захисту суміжних прав мовників полягає 

у встановленні понятійно-категоріального апарату, зокрема, у визначенні термінів 

«трансляція» (“transmission”), «ретрансляція» (“retransmission”), «програмна 

послуга» (“programme service”) і «телемовник» (“broadcaster”). 

Парламентська асамблея Ради Європи у Резолюції № 1978 (2014) від 30 січня 

2014 року підтвердила намір держав – членів переглянути і модернізувати 

Конвенцію у відповідності до новітніх технологічних стандартів. [91] 

Парламентська асамблея відмічає, що з 1989 року правове поле 

Європейського Союзу щодо регулювання аудіовізуальних медіа-послуг суттєво 

змінилося з огляду на розвиток технологій, зокрема шляхом прийняття оновленої 

Директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні медіа-послуги. На противагу, 

Конвенція переглядалася лише одного разу у 2002 році, і робота над проектом 

другого Протоколу до Конвенції припинилася у 2009 році через заперечення 

Європейського Союзу про його виключну компетенцію у цьому питанні. 

Як зазначено у Резолюції Парламентської асамблеї, Конвенція є першим 

міжнародним юридичним інструментом, що забезпечує безперешкодну трансляцію 

і ретрансляцію програм телемовників, незалежно від кордонів країн – учасниць 

Конвенції, яка була відкрита для підписання раніше, ніж була прийнята Директива 

Європейського Союзу 89/552/ЄEC «Телебачення без кордонів» (“Television without 
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Frontiers”) [92]. Принагідно зауважимо, що згадана Директива від 3 жовтня 1989 

року втратила чинність з 4 травня 2010 року. 10 березня 2010 року була схвалена 

Директива Європейського Союзу і Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа-

послуги [93]. 14 листопада 2018 була прийнята оновлена редакція Директиви про 

аудіовізуальні медіа-послуги [16]. 

Європейська конвенція з питань авторського права та суміжних прав в 

рамках супутникового транскордонного телерадіомовлення, яка була прийнята 

Радою Європи 16 лютого 1994 року [44], доповнює Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення.  

Європейська конвенція з питань авторського права та суміжних прав в 

рамках супутникового транскордонного телерадіомовлення бере до уваги 

технологічні новації, що мали місце у сфері мовлення за допомогою супутників, 

зокрема стирання технічних відмінностей між супутниками, призначеними для 

прямого мовлення (“direct broadcasting satellites”), і супутниками для надання 

фіксованих послуг (“fixed service satellites”). Це спричиняє необхідність 

подальшого розгляду правових аспектів мовлення за допомогою супутників з точки 

зору авторського права і суміжних прав. 

Пункт 1 статті 1 Конвенції визнає публічним сповіщенням трансляцію творів 

та об’єктів суміжних прав за допомогою супутників, призначених для прямого 

мовлення. Згідно з пунктом 2 статті 1 Конвенції, трансляцію об’єктів авторського 

права і суміжних прав через супутники для надання фіксованих послуг у випадках, 

коли відбувається індивідуальний прямий прийом загальною публікою, потрібно 

також вважати публічним сповіщенням. [44] 

Важливим є визнання у пункті 3 статті 1 Конвенції публічним сповіщенням 

трансляції сигналів, що несуть програми, у кодованій формі за умови, коли засоби 

для декодування надаються загальній публіці організацією мовлення або за її 

згодою. Вперше на рівні регіональної угоди врегульовується питання поширення 

кодованих сигналів телерадіоорганізацій. 
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Стаття 2 Конвенції передбачає, що акт публічного сповіщення поєднує у собі 

як послугу трансляції «Земля - Супутник» (“up-link to the satellite”), так і послугу 

трансляції «Супутник - Земля» (“down-link to the earth”). 

У пункті 1 статті 5 Конвенції наголошується, що у випадку транскордонного 

супутникового мовлення телерадіоорганізації з країн – учасниць Конвенції мають 

користуватися охороною своїх прав якнайменше на рівні Римської конвенції.  

Рада Європи схвалила низку важливих Рекомендацій, що стосуються 

охорони і захисту суміжних прав мовників. 

Особливо потрібно виділити прийняту 11 вересня 2002 року Рекомендацію 

Rec (2002) 7 Комітету Міністрів країнам – членам стосовно заходів щодо посилення 

охорони суміжних прав організацій мовлення, яка передбачає необхідність 

адаптації надаваної мовникам охорони до вимог цифрового середовища. [42] 

Додаток до вказаної Рекомендації передбачає широкий обсяг прав 

організацій мовлення, надання охорони сигналам до моменту їхнього публічного 

сповіщення (“pre-broadcast signals”), а також регулює забезпечення засобів захисту 

проти обходу технологічних засобів (“technological measures”), видалення або зміни 

інформації про управління правами (“rights management information”).  

Більше того, відповідно до Додатку до Рекомендації, держави - члени Ради 

Європи повинні розглянути можливість надання мінімального строку охорони 

суміжних прав мовників у 50 (п’ятдесят) років, що розраховується з кінця року, у 

якому відбувалося публічне сповіщення програми. 

Найбільш розвиненим та розгалуженим, порівнюючи з вищенаведеними 

правовими системами, є правове поле Європейського Союзу, що забезпечує 

найвищий рівень охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Як зазначають експерти Люсі Гібо (Lucie Guibault) та Рой Мелзер (Roy 

Melzer), на сьогоднішній день охорона, що надається у рамках Європейського 

Союзу, набагато перевищує норми Римської конвенції і є майже еквівалентною 

охороні, що передбачається у Рекомендації Ради Європи (2002) 7 Комітету 

Міністрів Ради Європи. [77, c. 4] 
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Група розробників Зеленої книги Європейської комісії «Авторське право і 

суміжні права в інформаційному суспільстві» (“Copyright and Related Rights in the 

Information Society”) від 19 липня 1995 року виражає впевненість, що охорона права 

інтелектуальної власності має відповідати новим викликам глобалізації та 

мультимедіа і повинна мати найвищий пріоритет на обох Європейському і 

міжнародному рівнях. [94, c. 8] 

19 квітня 2010 року Міністри держав-членів Європейського Союзу, 

відповідальні за політику інформаційного суспільства та європейський 

економічний простір, погодили Гранадську міністерську декларацію про 

європейський цифровий порядок денний (“Granada Ministerial Declaration on the 

European Digital Agenda”). Відповідно до цього документу, Європа має змогу стати 

на найкоротший шлях до розвитку завдяки підвищенню своєї глобальної 

конкурентоспроможності у цифровій економіці, зокрема, у відношенні ринку 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, високошвидкісного 

широкосмугового доступу до мережі Інтернет, онлайнового поширення знань і 

дистрибуції товарів і послуг. З метою досягнення ефективності стратегія розумного 

та стійкого розвитку повинна також включати умову про те, що всі європейці 

отримають можливість повною мірою брати участь в Інтернет-орієнтованому 

суспільстві. [4, c. 1] 

Декларація передбачає, що держави-члени Європейського Союзу мають 

активно сприяти розвитку європейських ринків цифрового контенту через 

практичні рішення з промотування нових бізнесових моделей та конкретних 

заходів, направлених на зменшення фрагментації ринків щодо доступу і 

багаторазового використання цифрового контенту, забезпечуючи справедливу 

винагороду правовласникам. Відповідно до Декларації, зусилля країн-учасниць 

Європейського Співтовариства повинні зосередитися на створенні необхідних 

умов для надходження і доступу до законних пропозицій щодо високоякісного 

цифрового контенту та утвердження поваги авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет шляхом спрощення процедури ліцензування, розрахованої на 

багато територій (“multiterritorial licensing”). [4, c. 2] 
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Як зазначає у своїй доповіді «Цифровий порядок денний: виклики для 

Європи і індустрія мобільного зв’язку» колишній Віце-Президент Європейської 

Комісії, відповідальна за цифровий порядок денний, Нілі Кроуз (“Neelie Kroes”), 

впровадження нових послуг, таких як спільна пропозиція широкосмугового 

доступу до мережі Інтернет, IP-телефонії і телебачення через Інтернет, є новою 

можливістю для Європи. [95, c. 2] 

Як вказано у Повідомленні Комісії для Європейського парламенту, Ради, 

Європейського економічного і соціального комітету і Комітету регіонів розвитку 

«Стратегія Цифрового єдиного ринку для Європи» від 6 травня 2015 року, згадана 

Стратегія стосується трансформації європейського суспільства і забезпечення 

впевненого погляду у майбутнє. [5, c. 19] 

Відповідно до пункту 2.4 Повідомлення Комісії, Європа має потребу у більш 

гармонізованому режимі охорони авторського права і суміжних прав, що 

стимулюватиме творчість і інвестиції, дозволяючи транскордонні трансляцію і 

споживання контенту, спираючись на європейське культурне розмаїття. [5, c. 7] 

Пункт 3.2 «Система медіа у 21-му столітті» (“A media framework for the 21st 

century”) Повідомлення встановлює, що аудіовізуальний ландшафт зазнає впливу 

через технологічні зміни і розвиток нових бізнесових моделей для дистрибуції 

контенту. Користувачі отримують доступ до аудіовізуального контенту за 

допомогою мережі Інтернет великою кількістю способів, і портативні пристрої 

(такі як смартфони) змінюють глядацьку поведінку. [5, c. 10] 

У пункті 2.4 Повідомлення Комісії визнається необхідність модернізації  

Директиви ЄС про супутникове і кабельне мовлення 93/83/ЄEC від 27 вересня 1993 

року [96] з тим, щоб оцінити необхідність поширення її дії на трансляції програм 

мовників онлайн та застосування подальших заходів для забезпечення 

удосконаленого транскордонного доступу до програмних послуг мовників у 

Європі. [5, c. 7 - 8] 

Аналогічно про намір Європейської комісії переглянути цю Директиву з 

огляду на потенційне застосування до онлайнового середовища зазначається у 

Повідомленні Комісії для Європейського парламенту, Ради, Європейського 
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економічного і соціального комітету і Комітету регіонів розвитку «У напрямку 

сучасного, більш Європейського законодавства про авторське право» від 9 грудня 

2015 року. [97, c. 5] 

Вказані питання були пізніше врегульовані шляхом прийняття Директиви 

(ЄС) 2019/789 Європейського парламенту і Ради від 17 квітня 2019 року, що 

встановлює застосування положень авторського права і суміжних прав щодо 

окремих онлайнових трансляцій організацій мовлення і ретрансляції радіо- і 

телепрограм і доповнює Директиву Ради 93/83/ЄЄС. [6] 

Повідомлення Комісії для Європейського парламенту, Ради, Європейського 

економічного і соціального комітету і Комітету регіонів розвитку «Онлайнові 

платформи та можливості і виклики Цифрового єдиного ринку для Європи» від 25 

травня 2016 року зазначає про намір Європейської комісії модернізувати 

законодавство про авторське право та суміжні права з метою досягнення більш 

справедливого розподілу доходів, отриманих від онлайнової дистрибуції контенту 

Інтернет-платформами, що надають доступ до такого контенту. [98, c. 7 - 8] 

Відповідно до підпункту іі) пункту 5 Повідомлення, Комісія також планує у 

майбутньому переглянути потребу у застосуванні формальної процедури 

«повідомлення і дія» (“notice-and-action”), зокрема, у світлі результатів 

застосування оновленого законодавства про аудіовізуальні медіа та авторське 

право і суміжні права, а також ініціатив щодо самоуправління і        

співрегулювання. [98, c. 9] 

Важливе значення має Директива Європейського Парламенту і Ради 

2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського 

права і суміжних прав в інформаційному суспільстві, яка враховує стрімкий 

розвиток цифрових технологій і загрози, пов’язані з цифровим копіюванням і 

нелегальним розповсюдженням контрафактних або піратських об’єктів 

авторського права і суміжних прав. [61] 

Як зазначається у пункті 15 преамбули Директиви, результатом 

Дипломатичної конференції, проведеної під егідою Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) у грудні 1996 року, стало ухвалення двох нових 
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Договорів – «Договору ВОІВ про авторське право» [99] та «Договору ВОІВ про 

виконання і фонограми» [100] (так званих Інтернет-Договорів ВОІВ), що суттєво 

покращують міжнародну охорону авторського права і суміжних прав, зокрема, з 

огляду на так званий «цифровий порядок денний», а також покращують засоби 

боротьби з піратством у глобальних масштабах. Директива також спрямована на 

реалізацію низки нових міжнародних зобов’язань, причому, якщо Інтернет-

Договори ВОІВ стосуються охорони і захисту прав авторів, виконавців і 

виробників фонограм, то Директива також приділяє достатню увагу посиленню 

охорони прав організацій мовлення. 

Зокрема, стаття 2 Директиви визнає за мовниками виключне право дозволяти 

або забороняти пряме або опосередковане, тимчасове або тривале відтворення 

будь-якими засобами і в будь-якій формі, повністю або частково, записів їхніх 

програм, незалежно від того, транслюються такі передачі дротовим або 

бездротовим способом, у тому числі кабельним або супутниковим. [61] 

Пункт 2 статті 3 Директиви закріплює нове повноваження організацій 

мовлення щодо надання доступу публіці до записів їхніх програм, незалежно від 

того, транслюються такі передачі дротовим або бездротовим способом, у тому 

числі через кабель або супутник, за допомогою дротових чи бездротових засобів у 

спосіб, за якого представники публіки можуть отримати доступ з будь-якого місця 

і у будь-який час за їх власним вибором. Це положення охоплює, зокрема, надання 

послуг «відео-на-замовлення» (“video-on-demand”) у відношенні записів програм 

мовників у мережі Інтернет, IPTV-мережах та іншим чином. Проте важливо 

зазначити, що записи таких програм мають бути попередньо сповіщені в ефірних 

наземних мережах, у кабелі чи за допомогою супутника, тобто, у даному випадку 

мова може також йти про “simulcasting”, а не здійснення мовлення виключно у 

мережі Інтернет. Таким чином, залишається відкритим і неврегульованим питання 

щодо надання телерадіоорганізаціям права на одночасне мовлення програм у 

мережі Інтернет (так звані права на “webcasting”, або “netcasting”). 

Пункт 2 статті 5 Директиви передбачає можливість для країн - членів 

Європейського Союзу встановити винятки і обмеження у відношенні права на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769
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відтворення записів програм організацій мовлення, зокрема стосовно відтворень 

передач мовлення соціальними установами у некомерційних цілях, зокрема 

лікарнями або в’язницями, за умови, що правовласники отримують справедливу 

винагороду. 

Стаття 6 Директиви детально регламентує питання правового захисту 

технологічних заходів, які покликані ефективно обмежити несанкціоновані 

власниками авторського права і суміжних прав протиправні дії у відношенні творів, 

записів виконань і програм організацій мовлення. Таким чином, Директива 

покликана забезпечити гармонізований захист від обходу ефективних 

технологічних заходів у всіх державах - членах Європейського Союзу.  

Стаття 7 Директиви присвячена питанню захисту від незаконних дій з метою 

видалення або зміни електронної інформації про управління авторським правом 

та/або суміжними правами, що має важливе значення у цифровому середовищі. 

Відповідно до пункту 1 Прикінцевих положень Директиви, не пізніше 22 

грудня 2004 року та потім кожні три роки Комісія Європейського Союзу 

зобов’язується надавати Європейському Парламенту, Раді та Економічно-

соціальному комітету звіт про застосування Директиви, у якому з урахуванням 

інформації, наданої державами - членами Європейського Союзу, досліджується 

застосування окремих статей Директиви у світлі розвитку цифрового ринку, 

зокрема щодо захисту ефективних технологічних заходів. 

Як вказано у пункті 59 Преамбули до Директиви, у цифровому середовищі 

послуги посередників (“intermediaries”) можуть все частіше використовуватися 

третіми особами для вчинення правопорушень. У Директиві наголошується, що у 

багатьох випадках такі посередники мають найбільші можливості для вчинення 

таких правопорушень.  

Пункт 3 статті 8 Директиви передбачає, що держави - члени Європейського 

Союзу повинні забезпечити можливість правовласників подати заяву про 

застосування забезпечувальних заходів щодо посередників, послуги яких 

використовує третя особа для порушення авторського права або суміжних прав. Ця 



 79 

норма є надзвичайно важливою для забезпечення ефективної боротьби з Інтернет-

піратством. 

Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/115/ЄС про право на 

надання в прокат та права на отримання рентної плати та про деякі суміжні права 

у сфері інтелектуальної власності від 12 грудня 2006 року (кодифікована редакція) 

встановлює широкий обсяг прав для організацій мовлення. [101] 

Так, відповідно до пункту 2 статті 7 Директиви, держави - члени 

Європейського Союзу повинні передбачити для організацій мовлення виключне 

право дозволяти чи забороняти запис їхніх програм, незалежно від того, чи такі 

програми транслюються дротовим або бездротовим способом, у тому числі 

кабельним або супутниковим. 

Слід звернути увагу на те, що пункт 3 статті 7 Директиви містить важливе 

застереження щодо кабельних операторів і провайдерів (кабельних дистриб’юторів 

(“cable distributors”) у формулюванні Директиви), які не наділяються правом на 

фіксацію програм, які вони тільки ретранслюють. Це справедливо, оскільки такі 

кабельні оператори і провайдери у випадку ретрансляції програм інших мовників 

нічого не створюють, а лише поширюють у незмінному вигляді програмні 

продукти третіх осіб – мовників. Зауважимо, що з розвитком технологій вказане 

застереження має стосуватися не тільки кабельних операторів і провайдерів, але і 

IPTV- і OTT-провайдерів, операторів супутникових DTH-платформ, тощо.  

Слід відзначити прогресивність положень пункту 1 статті 9 Директиви, яка 

наділяє організації мовлення правом надавати доступ до записів програм для 

публіки (шляхом продажу чи іншим шляхом).  

Пункт 3 статті 8 Директиви визнає право мовників на ретрансляцію їхніх 

програм бездротовим способом, а також повідомлення до загального відома 

публіки їхніх програм, якщо таке повідомлення здійснюється в місцях, доступних 

для публіки за вхідну плату. 

Директива Ради 93/83/ЄЕС «Про координацію деяких положень авторського 

права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної 

ретрансляції» від 27 вересня 1993 року (так звана «Директива ЄС про супутникове 
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і кабельне мовлення») у пункті 2 статті 4 надає тлумачення словосполученню 

«трансляція через бездротові засоби», встановивши, що така трансляція повинна 

включати публічне сповіщення за допомогою супутника. [102] 

Таким чином, на рівні Європейського Союзу вирішено питання щодо 

забезпечення належної охорони сигналам організацій мовлення, які передаються за 

допомогою супутників. Нагадаємо, що у Римській конвенції також 

використовується термін «бездротові засоби» і на рівні міжнародного документу у 

цьому питанні поки що не поставлено крапку, що породжує різні тлумачення і 

викликає спірні ситуації. 

Слід зауважити, що донедавна, до прийняття 17 квітня 2019 року Директиви 

ЄС щодо онлайнових трансляцій, Директива Директива ЄС про супутникове і 

кабельне мовлення регулювала виключно транскордонне супутникове мовлення та 

кабельну ретрансляцію і не стосувалася розповсюдження програм у мережі 

Інтернет.  

Відповідним чином у Директиві доповнено визначення терміну 

«ретрансляція». Підпункт “b” пункту (2) статті 2 передбачає випадки ретрансляції 

через послугу доступу до мережі Інтернет (“internet access service”) у керованому 

середовищі, коли оператор забезпечує надання послуги з ретрансляції тільки 

уповноваженим телеглядачам.  

Зауважимо, що на міжнародному рівні трансляції і ретрансляції програм 

організацій мовлення через мережу Інтернет досі не врегульовані, що негативно 

позначається на розвитку онлайнових сервісів і не відповідає потребам часу. У 

цьому сенсі європейське законодавче поле є більш прогресивним, ніж діюче 

міжнародне регулювання.  

17 квітня 2019 року була також прийнята інша важлива Директива ЄС щодо 

Єдиного цифрового ринку, яка запроваджує фундаментальні зміни до 

законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав та 

приводить його у відповідність до вимог цифрової ери. 

Як зазначив Віце-президент Європейської комісії з Єдиного цифрового 

ринку пан Адрус Ансіп, «перемовини були важкими, але у підсумку важливо те, 
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що ми маємо справедливий і збалансований результат, який підходить для 

цифрової Європи: свободи і права, якими користуються сьогодні користувачі 

мережі Інтернет, будуть посилені, наші творці будуть кращу винагороду за свою 

працю». [103, c. 1] 

Комісар Європейської комісії з Цифрової економіки та суспільства Марія 

Габріель вважає, що «довгоочікуване прийняття Директиви про авторське право на 

Цифровому єдиному ринку є важливим наріжним каменем для нашого Цифрового 

єдиного ринку. Запровадження більш зрозумілого правового поля, яке відповідає 

цифровому світові, зміцнить культурний і творчий сектори і забезпечить додаткові 

переваги європейським громадянам». [103, c. 1] 

Реформа передбачає, що засоби масової інформації повинні отримувати 

винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовуються агрегаторами або 

соціальними мережами, такими як “Google” та “Facebook”. 

Крім того, винагороду повинні отримувати правовласники або творці 

контенту, якщо їхні твори, об’єкти суміжних прав розповсюджуються через 

онлайн-портали. 

На наше переконання, нове законодавство Європейського Союзу суттєво 

вплине на роботу американських Інтернет-платформ (як-от: “YouTube”, 

“Facebook”, тощо), вимагаючи від них попередньої перевірки дотримання 

авторського права і суміжних прав у матеріалах, що поширюються Інтернет-

користувачами і покладаючи основну відповідальність за порушення саме на 

провайдерів, а не на користувачів, як це було раніше. [104, c. 233] 

Дія обох Директив поширюється як на послуги операторів телекомунікацій, 

які уможливлюють доступ до радіо- і телевізійних програм у лінійному вигляді, 

одночасно з сіткою мовлення телерадіоорганізацій (“linear TV”), так і на сервіси, 

що забезпечують доступ до програм організацій мовлення протягом певного часу 

після закінчення трансляції (послуги “Catch-Up TV”). 

Директива Ради Європейського Союзу 93/98/ЄЕС стосовно уніфікації 

термінів захисту авторського права і деяких суміжних прав від 29 жовтня 1993 року 

встановлює у статті 1 мінімальний строк охорони авторського права і у статті 3 
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мінімальний строк дії суміжних прав виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення. [68] 

Однією з причин прийняття Директиви стало існування відмінностей у 

строках охорони авторського права і суміжних прав, що гарантувалися відповідно 

до національного законодавства різних країн - членів Європейського Союзу. З 

метою забезпечення безперебійного функціонування внутрішнього ринку 

Європейського Союзу і недопущення порушення конкуренції Директива 

встановлює єдині узгоджені мінімальні строки дії авторського права і суміжних 

прав.  

Згідно зі статтею 11 преамбули Директиви, для того, щоб запровадити 

високий рівень захисту, який одночасно відповідав би вимогам внутрішнього 

ринку та потребі у встановленні правового середовища, придатного для розвитку 

процесу створення літературних та художніх творів в Європейському Союзі, слід 

визначити термін захисту авторського права, що буде становити 70 років після 

смерті автора або 70 років після законного доведення до загального відома творів 

автора, а для суміжних прав – 50 років після дати встановлення строку. [68] 

Оновлена у 2018 році редакція Директиви Європейського Союзу про 

аудіовізуальні медіа-послуги надає визначення новим термінам «послуга 

платформи спільного доступу до відео» (“video-sharing platform service”) і 

«провайдер платформи спільного доступу до відео» (“video-sharing platform 

provider”). Розділ (IXA) Директиви присвячений регулюванню діяльності 

платформ спільного доступу до відео, у тому числі особливостям визначення 

статусу «платформи спільного доступу до відео». [16] 

До 19 вересня 2020 року держави - члени Європейського Союзу мали 

гармонізувати національне законодавство до положень вказаної Директиви, 

зокрема нововведень стосовно діяльності платформ спільного доступу до відео. 

Починаючи з цієї дати, Комісія Європейського Союзу буде здійснювати 

моніторинг статусу імплементації норм Директиви з метою контролю за 

дотриманням нових правил. Станом на 19 вересня 2020 року жодна країна 

Європейського Союзу не спромоглася повною мірою імплементувати норми 
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Директиви у власне законодавство, на що вплинуло ряд причин, зокрема складна 

ситуація з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Європі.  

До 21 грудня 2020 року держави - члени Європейського Союзу мають 

гармонізувати національне законодавство до вимог Директиви (ЄС) 2018/1972 

Європейського Парламенту і Ради від 11 грудня 2018 року, що запроваджує 

Європейський кодекс електронних комунікацій. Кодекс визнає важливість 

Інтернет-сервісів у сучасному суспільстві і встановлює вимогу забезпечення 

користувачів доступною за ціною послугою доступу до мережі Інтернет, а також 

пришвидшення розгортання таких технологій, як мережі “5G”. [57] 

На регіональному рівні потрібно також виділити наступні дві важливі угоди: 

1) Рішення № 351 «Загальні положення про авторське право і суміжні права» 

від 17 грудня 1993 року Субрегіональної інтеграційної угоди 

(Картахенської угоди), укладеної між Урядами Болівії, Колумбії, 

Еквадору, Перу і Венесуели [105]; 

2) Угода між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими 

Сполученими Штатами і Канадою (“United States-Mexico-Canada 

Agreement” (“USMCA”) від 30 листопада 2018 року, що замінила 

Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (“North American Free 

Trade Agreement” (“NAFTA”) від 8 грудня 1993 року [106]. 

Рішення № 351 «Загальні положення про авторське право і суміжні права» 

Картахенської угоди набрало чинності 21 грудня 1993 року. 

Пункт 40 Рішення надає визначення терміну «публічне сповіщення», під 

яким слід розуміти створення сигналів, що призначені для мовлення або 

телекомунікаційного супутника, а також поширення публіці органом, який 

здійснює публічне сповіщення або розповсюджує трансляції інших мовників, 

отриманих з такого супутника. [105]  

Очевидно, що дане визначення стосується виключно мовлення через 

супутники, інші види мовлення залишені поза увагою. 

У той же час поняття «ретрансляція», визначення якого наводиться у пункті 

3 Рішення, охоплює випадки поширення сигналу або програми, отриманої з іншого 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement
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джерела, як бездротовими засобами, так і за допомогою проводів, кабелю, 

оптоволоконного кабелю або інших співставних засобів. Таким чином, визнається 

можливість ретрансляції програми не тільки через супутники, але і в кабельних 

мережах, тощо. [105] 

Пункт 39 Рішення закріплює за організаціями мовлення певний вичерпний 

перелік виключних повноважень дозволяти або забороняти використання 

програми. 

Угода між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими Сполученими 

Штатами і Канадою (“USMCA”), яка отримала також назви «Нова NAFTA» (“New 

NAFTA”) та “New NAFTA 2.0” вступила у силу 1 липня 2020 року. Угода зберігає 

ключові елементи довгострокових торгівельних відносин, що склались у рамках 

попередньої Угоди “NAFTA”, та інкорпорує нові та сучасні положення, призначені 

для вирішення питань торгівлі у XXI столітті. 

Угода “USMCA” містить Розділ 20, присвячений регулюванню питань 

інтелектуальної власності. [106] 

Стаття 20.56 Угоди визнає трансляцію закодованих сигналів публічним 

сповіщенням за умови, якщо засоби декодування надаються публіці організацією 

мовлення або за її згодою. 

Стаття 20.85 Угоди детально регламентує питання захисту закодованих 

супутникових і кабельних сигналів, що несуть програми. Крім встановлення 

кримінальної відповідальності за несанкціоновані дії з прийому і подальшої 

дистрибуції закодованих сигналів, а також виробництва, модифікації, імпорту, 

експорту, продажу або іншого поширення засобів декодування, організація 

мовлення або інша особа, чиї права порушені, має право скористатися цивільно-

правовими способами захисту. 

Стаття 20.56 Угоди прямо виключає з визначення терміну «публічне 

сповіщення» випадки трансляції програм мовників через комп’ютерні мережі або 

випадки поширення програм, коли час і місце прийому індивідуально обираються 

користувачем. Тобто трансляція і ретрансляція програм мовників у мережі Інтернет 

не входять до предмету регулювання Угоди, незважаючи на те, що прийнята Угода 
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нещодавно і публічне сповіщення програм організацій мовлення за допомогою IP-

протоколу набуло значного поширення у країнах Північної Америки. 

На сьогоднішній день на розвиток сфери телебачення найбільше впливають 

перехід на цифрові формати мовлення, застосування мережі Інтернет (ІР-

протоколів) для передачі телевізійного сигналу та зростаюча конвергенція 

аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Як результат вказаних процесів виникають нові подібні до телебачення 

послуги (“pay-per-view”, “video-on-demand”, тощо), розширюється коло платформ 

розповсюдження сигналу (Інтернет, «мобільне телебачення», зокрема у стандартах 

передачі даних “4G” і “5G”, платформи цифрового ефірного телемовлення в 

форматах “DVB-T” і “DVB-T2”, “High Definition Television”, “Ultra High Definition 

Television” і т.д.), видозмінюються засоби прийому програм організацій мовлення 

(комп’ютери, мобільні телефони, PDA (“Personal Digital Assistant” – кишенькові 

персональні комп’ютери), iPod, iPad, тощо).  

Більше того, у рамках програми Європейського Союзу “Horizon 2020 

Research and Innovation” 1 січня 2021 року розпочато проект “Hexa-X” з розробки і 

впровадження мереж “6G”, основу яких становитимуть надвисокочастотні 

терагерцеві хвилі, здатні підключатися, зокрема, до технологій в людському тілі і 

мозку. [107, c. 1] При цьому швидкість передачі даних складе від 100 Гбіт/с до 1 

Тбіт/с, що дозволить, наприклад, у реальному часі відтворювати голограми для 

робочої і соціальної взаємодії. [107, c. 6]  

Як зазначається у Білій книзі «Комунікації в еру «6G», цифровізація закладе 

основу створення нових віртуальних світів з цифровим представленням уявних 

об’єктів, що дозволить створити змішану реальність. [108, c. 3] 

Розробкою “6G” також займаються у межах ініціатив “Next G Alliance” та “O-

RAN Alliance” у Сполучених Штатах Америки, питання розгортання мереж 

“6G” вивчається у Китайській Народній Республіці і Південній Кореї.  

Впровадження цифрових та інших інноваційних технологій мовлення 

спричиняє кардинальні зміни у сфері телебачення і радіомовлення, що потребує 

негайного перегляду регуляторної політики як з боку окремої держави, так і 

https://nextgalliance.org/


 86 

запровадження нових стандартів охорони прав організацій мовлення на рівні 

міжнародних і регіональних угод.  

У рамках Європейського Союзу у 2019 році вдалося істотно модернізувати 

законодавство у сфері авторського права і суміжних прав з метою забезпечення 

високого рівня охорони суміжних прав мовників, зокрема шляхом поширення 

регулювання на трансляції програм організацій мовлення у мережі Інтернет і 

встановлення правил діяльності платформ спільного доступу до відео. Проте 

процес приведення національного законодавства держав - членів Європейського 

Союзу до положень Директиви ЄС щодо онлайнових трансляцій і Директиви ЄС 

щодо Єдиного цифрового ринку тільки розпочався і має завершитися до 7 червня 

2021 року – відповідно, практичні рішення, пов’язані із застосуванням нового 

законодавства ЄС, знаходяться на стадії розробки і апробації. 

Україна, відповідно до взятих на себе зобов’язань за Угодою про асоціацію, 

повинна провести серойзну ґрунтовну роботу з адаптації національного 

законодавства до новел законодавства Європейського Союзу. [8] 

На жаль, доводиться констатувати, що існуючий рівень міжнародної охорони 

прав організацій мовлення не відповідає сьогоденним реаліям і не може 

гарантувати ефективний механізм реалізації і захисту прав мовників. Регулювання 

суміжних прав мовників у міжнародному контексті поступається регулюванню цих 

відносин, нещодавно запровадженому в Європейському Союзі. Особлива 

небезпека ситуації полягає ще і у тому, що з розвитком Інтернету, мобільних мереж 

та інших платформ дистрибуції радіо- і телевізійного контенту піратство та інші 

порушення прав організацій мовлення починають носити транснаціональний 

характер. Саме забезпечення належного рівня міжнародно-правової охорони 

допоможе успішній боротьбі з цими негативними проявами, зважаючи на 

необхідність єдиного та уніфікованого підходу до розв’язання згаданої проблеми.     
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Висновки до Розділу 1 

 

1.  Обґрунтовано, що чинна міжнародна система охорони суміжних прав 

мовників не враховує сьогоднішній рівень розвитку технологій, що негативно 

позначається на подальшому впровадженні інноваційних рішень, оскільки, не 

маючи гарантій належної охорони, телерадіоорганізації не будуть інвестувати у 

розвиток нових сервісів для телеглядачів і радіослухачів. Тим більше, що Інтернет 

і нові телекомунікаційні мережі мають транснаціональний, глобальний характер, і 

необхідний з огляду на нові технології передачі даних режим охорони суміжних 

прав організацій мовлення повинний закріплюватися на міжнародному рівні 

шляхом прийняття уніфікованого міжнародного документу. 

2. Сформульовано нове визначення терміну «програма організації 

мовлення» з урахуванням рівня розвитку інноваційних технологій та появи нових 

подібних до телебачення аудіовізуальних медіа-послуг (послуг на замовлення – 

“on-demand services”): це – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність 

об’єктів авторського права та/або суміжних прав, яка має постійну назву і 

транслюється організацією мовлення за певною сіткою мовлення або каталогом, 

встановленим організацією мовлення. Зважаючи на подальший стрімкий 

технологічний розвиток і трансформаційні процеси у сфері телерадіомовлення, 

з’ясування змісту поняття «програма організації мовлення» є напрямком для 

подальших перспективних досліджень. 

3. Зроблено висновок про необхідність усунути термінологічну 

неузгодженість між Законами України «Про авторське право і суміжні права» і 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки Закон України «Про авторське право 

і суміжні права» відносить до об’єктів суміжних прав програму (передачу) 

організації мовлення, а Закон України «Про телебачення і радіомовлення» визначає 

програму (телерадіопрограму) як об’єкт суміжних прав, а передачу 

(телерадіопередачу) – як об’єкт авторського права. Запропоновано вказати у 

підпункті «в» статті 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що 
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одним з об’єктів суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, 

способу і форми вираження, є програма організації мовлення. 

4. Обґрунтовано, що при визначенні об’єкту охорони суміжних прав 

організацій мовлення до уваги потрібно взяти додаткові інтерактивні послуги, що 

можуть нести будь-який текст, графічні елементи, аудіовізуальну інформацію, 

тощо (наприклад, інтерактивні послуги у телетексті). При цьому охороні 

суміжними правами повинні підлягати як загальний сигнал, що несе каталог 

інтерактивних послуг, так і окремий сигнал, що створюється телерадіоорганізацією 

для індивідуального споживача. 

5. Доведено, що у національному законодавстві України потрібно 

закріпити принцип охорони кодованих сигналів і дієвий механізм захисту 

технічних засобів, за допомогою яких здійснюється кодування і декодування 

програм організацій мовлення. 

6. Обґрунтовано, що сигнали, що несуть програми, до моменту їхнього 

публічного сповіщення (так звані “pre-broadcast signals”) повинні підлягати охороні 

суміжними правами як у національному законодавстві, так і на міжнародному рівні. 

7. Зроблено висновок про те, що з огляду на існуючий рівень розвитку 

технологій визначення терміну «організація мовлення» у законодавстві України 

повинне охоплювати організації кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, 

операторів мобільного зв’язку, інших операторів телекомунікаційних мереж у 

випадку створення і розповсюдження ними власних програм. Потрібно встановити 

чітку різницю між власне організацією мовлення і кабельним оператором, 

оператором супутникових DTH-платформ, Інтернет-провайдером, іншою особою, 

яка здійснює виключно ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій. 

8. Обґрунтовано, що у Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» необхідно закріпити, що визначальною рисою організації мовлення є не 

лише готовність нести відповідальність за розповсюдження програми, а і створення 

та/або комплектування нею власної програми. 

9. Зроблено висновок про те, що з розвитком нових технологій і 

впровадженням стандартів цифрового мовлення здійснювати мовлення зможе не 
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тільки юридична, але і фізична особа-підприємець, що потрібно передбачити у 

законодавстві України. 

10. Встановлено, що термінологія проекту Закону «Про медіа» повинна 

врахувати положення Директиви ЄС щодо онлайнових трансляцій та Директиви 

ЄС щодо Єдиного цифрового ринку, а також Рекомендації Комісії Європейського 

Союзу стосовно практичного застосування критерію «основне функціональне 

призначення» визначення терміну «послуга платформи спільного доступу до 

відео» відповідно до Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги. 

11. Зроблено висновок про те, що законодавство України у частині 

охорони і захисту суміжних прав на програму організацій мовлення має 

відповідати нормам Директиви щодо Єдиного цифрового ринку, зокрема щодо 

правового регулювання діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового 

контенту. Визначальний вплив на становлення практики правозастосування в 

Україні щодо діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового контенту 

будуть мати Рішення Суду справедливості Європейського Союзу. Даний напрямок 

є перспективним для подальших досліджень науковцями як в Україні, так і за 

кордоном. 

12. Досліджено проблему відліку початку перебігу строку охорони 

суміжних прав організацій мовлення, який повинний охоплювати випадки 

поширення сигналів, що несуть програми, до моменту їхнього публічного 

сповіщення (“pre-broadcast signals”). За аналогією з авторським правом організації 

мовлення мають користуватися охороною у відношенні власних програм з моменту 

їхнього виникнення (створення). Тобто з огляду на значну кількість способів 

використання програм мовників і необхідність охорони “pre-broadcast signals” 

момент першого публічного сповіщення у формулюванні початку перебігу строку 

охорони слід замінити на момент створення програми. 

13. Невирішеним моментом, що потребує врегулювання у найближчій 

перспективі, залишається питання приєднання України до Конвенції про 

розповсюдження сигналів, які несуть програми, що передаються через супутники 
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(так званої «Брюссельської конвенції»), підписаної у м. Брюссель 21 травня 1974 

року. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ СУМІЖНИХ МАЙНОВИХ І НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ 

МОВЛЕННЯ 

 

2.1. Юридична природа суміжних майнових і немайнових прав 

організацій мовлення 

Стаття 13 Римської конвенції передбачає, що організації мовлення 

користуються правом дозволяти або забороняти певні дії у відношенні власних 

телерадіопрограм. [20] Аналогічне формулювання міститься у Європейській угоді 

про захист телерадіомовлення. [64] Таким чином, обидві Конвенції ґрунтуються на 

доктрині охорони прав інтелектуальної власності, а саме: суміжних прав 

організацій мовлення.   

Підпункт 3 статті 14 Угоди ТРІПС встановлює, що організації мовлення 

мають право забороняти певний перелік здійснюваних без їхньої згоди дій стосовно 

їхніх програм. [67] 

У процесі розробки проекту Договору ВОІВ про охорону організацій 

мовлення одним з найбільш дискусійних питань є бажаний рівень охорони прав 

організацій мовлення. Незважаючи на те, що всі делегації погоджуються з 

необхідністю прийняття нового уніфікованого міжнародного документу, позиції 

щодо обсягу та природи надаваних прав є часом діаметрально протилежними. Так, 

значна кількість держав-учасниць переговорів виступає за надання організаціям 

мовлення розширеного переліку виключних прав, виходячи з концепції охорони 

суміжних прав організацій мовлення. Такої точки зору дотримуються, як правило, 

країни, що приєдналися до Римської конвенції.  

Сполучені Штати Америки, які хоча і не є учасником Римської конвенції, 

витупають за посилення міжнародної охорони організацій мовлення і приведення 

її у відповідність до рівня розвитку технологій. Протягом обговорень у рамках 

Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав представники 

Сполучених Штатів Америки висловлювали думку про розширення переліку 

надаваних мовникам прав такими повноваженнями як “webcasting” і “simulcasting”.  
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Тим не менше, Сполучені Штати Америки не є прихильниками доктрини 

суміжних прав організацій мовлення. За словами доктора наук, професора Деніела 

Джервейса (Daniel Gervais), хоча за законодавством про авторське право США 

телерадіоорганізації прямо не наділяються виключними правами на сигнал, що 

несе програми, у США мовники користуються захистом проти крадіжки сигналу 

конкурентами або виробниками обладнання, що використовується тільки для 

піратства та перехоплювання публічних сповіщень. У цьому відношенні 

законодавство США відрізняється від законодавства інших країн, де охорона прав 

на сигнали, що несуть програми організацій мовлення, реалізується через інститут 

суміжних прав. [109, c. 251] 

У презентованій під час тридцять сьомої сесії Постійного комітету ВОІВ з 

авторського права і суміжних прав Пропозиції США відносно обсягу і реалізації 

прав у проекті Договору ВОІВ про охорону прав організацій мовлення, делегація 

США наголосила, що способи виконання Договору повинні визначатися 

національним законодавством кожної країни і включати не менше одного з 

наступних способів: охорона шляхом надання авторського права або іншого 

визначеного права; охорона на підставі законодавства про недобросовісну 

конкуренцію або незаконного привласнення; охорона на підставі нормативно-

правових актів про телекомунікації; охорона шляхом застосування 

адміністративних заходів; і охорона на підставі кримінального законодавства. 

Деякі країни виступають за відмову від охорони організацій мовлення як 

суб’єктів суміжних прав і натомість пропонують передбачити санкції за незаконне 

заволодіння сигналом телерадіоорганізації або заборонити несанкціонований 

доступ третіх осіб до сигналу організації мовлення шляхом прийняття відповідних 

змін у законодавство про телекомунікації. Ряд країн зайняли проміжну позицію, 

пропонуючи скоротити перелік виключних прав організацій мовлення і доповнити 

надавану телерадіоорганізаціям охорону іншими формами захисту (як-от: захист 

від недобросовісної конкуренції, посилення відповідальності за несанкціонований 

доступ до сигналу, що несе програму, у законодавстві про телекомунікації, тощо).   
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Про серйозність вказаної проблеми свідчить розгляд питання про 

забезпечення прав організацій мовлення не лише спеціалізованими у сфері 

інтелектуальної власності установами, але і рядом інших міжнародних інституцій, 

зокрема Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО).  

Так, предметом розгляду 171-ої сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, що 

проводилася у Парижі протягом 12-28 квітня 2005 року, стало питання охорони 

прав організацій мовлення, яке було включено до порядку денного під номером 65 

на вимогу Індії. У Пояснювальній записці до проекту Рішення Виконавчої ради 

ЮНЕСКО наголошувалось на необхідності дотримуватися розумного балансу між 

правами авторів творів і організацій мовлення як сповіщувачами сигналів. Більше 

того, вказувалось, що охорона сигналу організацій мовлення запроваджує новий 

рівень прав, подібних до прав інтелектуальної власності (“IP-like rights”), над 

авторським правом, впливаючи таким чином як на права суб’єктів авторського 

права, так і на права публіки у цілому. Документ передбачав, що виключні права, 

що пропонується закріпити за організаціями мовлення у новому міжнародному 

договорі, повинні надаватися суб’єктам авторського права, а не 

телерадіоорганізаціям у відношенні їхніх сигналів, що несуть програми. При 

визначенні прав організацій мовлення потрібно керуватися необхідністю 

заохочення доступу до знань і розповсюдження інформації у цифровому 

суспільстві. Такі права не повинні бути перешкодою для реалізації права людини 

на доступ до інформації та знань. Більше того, у Пояснювальній записці надавалась 

оцінка діям Всесвітньої організації інтелектуальної власності з розробки проекту 

Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення як спробі «впровадити широкий 

перелік прав, що не існують у жодному національному законодавстві, шляхом 

створення псевдоправ». Як результат Виконавчій раді ЮНЕСКО пропонувалось 

прийняти рішення, яким рекомендувалось Генеральному директору ЮНЕСКО 

представити Генеральній конференції на її 33-й сесії робочу карту для підготовки 

конвенції стосовно телерадіомовлення і нових технологій для захисту і збільшення 

доступу і поширення знань та інформації. Дане рішення було схвалене Виконавчою 
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радою ЮНЕСКО з наступним формулюванням: «рекомендувати Генеральному 

директору ЮНЕСКО надати пропозицію щодо конвенції стосовно 

телерадіомовлення і нових технологій, яку розглянути на наступній сесії 

Міжурядового комітету Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція, 1961)». [110] 

На наше переконання, підхід, запроваджений Римською конвенцією 

стосовно охорони суміжних прав організацій мовлення, є виваженим і правильним, 

він жодним чином не позначається негативно на правах суб’єктів авторського 

права. Більше того, такі права чітко розмежовані, і, відповідно до статті 1 Римської 

конвенції, охорона, що  надається за Римською конвенцією, не зачіпає і жодним 

чином не впливає на захист авторського права на твори літератури і мистецтва. 

Баланс між суміжними правами організацій мовлення і правом громадян на 

інформацію досягається шляхом встановлення випадків так званого «вільного 

використання» (“fair use”) програм, тобто обмеженням майнових прав організацій 

мовлення, що є справедливими і такими, що відповідають меті цього обмеження 

(наприклад, навчання або наукове дослідження, тощо).  

З іншого боку, як ми вже зазначали, Римська конвенція, яка прийнята ще у 

1961 році, не враховує сучасний стрімкий розвиток інноваційних технологій, появу 

нових видів телекомунікаційних платформ і аудіовізуаьних медіа-послуг, а тому 

повинна бути переглянута з метою забезпечення дієвого захисту прав організацій 

мовлення проти нових загроз і видів порушень Творча складова діяльності 

організації мовлення полягає у доборі, впорядкуванні і найбільш вдалому і 

зручному для користувача розташуванні у певній послідовності різноманітних 

об’єктів авторського права та/або суміжних прав. Тобто, для прикладу, сьогодні ні 

у кого не викликає сумнівів щодо необхідності охорони авторським правом 

компіляцій даних (баз даних), що на міжнародному рівні захищені статтею 5 

Договору ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року. [99]  

Програма організацій мовлення за принципом своєї побудови чимось нагадує 

компіляцію даних (базу даних), оскільки результат інтелектуальної праці 

проявляється саме у підборі і розміщенні певної інформації. Цікаво, що стаття 1304 
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Цивільного кодексу Російської Федерації до об’єктів суміжних прав відносить бази 

даних у частині їхньої охорони від несанкціонованого вилучення і повторного 

використання матеріалів, що складають їхній зміст. [22] 

Зазначимо, що проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення 

(проект 1.0 від 8 березня 2007 року) у статті 11 передбачає право держави-учасниці 

обрати одну або більше з наступних форм охорони прав організацій мовлення: 

1) охорона шляхом надання авторського права або іншого специфічного 

права, такого як права, суміжного авторському праву; 

2) охорона через законодавство про захист від недобросовісної 

конкуренції або захист від незаконного заволодіння сигналом; 

3) охорона завдяки праву на заборону, або забезпечення заборони, або за 

допомогою адекватних заходів, направлених на попередження 

несанкціонованих дій; 

4) охорона шляхом санкцій, встановлених у кримінальному 

законодавстві. [25, c. 10] 

На наш погляд, така редакція статті 11 проекту Договору ВОІВ про охорону 

організацій мовлення не відповідає цілям охорони прав організацій мовлення у 

глобальному телекомунікаційному середовищі, оскільки Договір ВОІВ як 

міжнародний інструмент покликаний забезпечити єдиний підхід всіх країн, які до 

нього приєднаються, до забезпечення ефективного захисту прав і інтересів 

мовників.  

Так, на нашу думку, програма організації мовлення, хоча і містить творчу 

складову, до охорони авторським правом явно не дотягує. Більше того, авторсько-

правова охорона, встановлюючи великий строк дії авторського права і 

невичерпний перелік способів використання творів, у разі її поширення на сигнали, 

що несуть програми організацій мовлення, дійсно би звузила право громадян на 

доступ і вільне розповсюдження інформації. Ключовою як на міжнародному рівні, 

так і у законодавчому полі кожної держави світу, має стати охорона прав 

організацій мовлення інститутом суміжних прав. Законодавство про захист від 
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недобросовісної конкуренції, про телекомунікації і т.д. повинно відігравати 

допоміжну роль у цьому процесі.   

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (надалі – «ЦК 

України») у частині другій статті 418 передбачає, що право інтелектуальної 

власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) 

майнові права інтелектуальної власності. [111]  

Причому прямо встановлено, що зміст особистих немайнових та майнових 

прав щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається ЦК 

України та іншим законом. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права», що є спеціальним 

законом у регулюванні суміжних прав мовників, визнає за організаціями мовлення 

право на згадування своєї назви у зв’язку з використанням програм у статті 38 і 

майнові права у статті 41. [13] 

У цивілистиці існує кілька теорій стосовно змісту прав інтелектуальної 

власності, серед яких потрібно виділити дуалістичну і моністичну теорії. 

Представники дуалістичної теорії визнають існування двох взаємопов’язаних типів 

прав: моральні (особисті немайнові) права і майнові права інтелектуальної 

власності. Моністична теорія не вбачає причин для такого штучного на їхній погляд 

поділу прав і вважає, що право інтелектуальної власності потрібно розглядати як 

єдине цілісне утворення, що може характеризуватися двома                               

аспектами. [112, c. 91 - 96] 

На думку доктора юридичних наук, академіка Романа Богдановича Шишки, 

особисті немайнові права не можуть бути віднесені до прав інтелектуальної 

власності, зважаючи на їхню специфіку; виключно майнові права слід вважати 

правами інтелектуальної власності. [113, 17] 

Нам більш близькою є дуалістична теорія сутності прав інтелектуальної 

власності, хоча погоджуємося з представниками моністичної теорії у 

взаємообумовленості і тісному взаємозв’язку обох типів прав: моральних 

(особистих немайнових) і майнових прав. 
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У відношенні немайнових прав існує точка зору, що організації мовлення не 

повинні мати такого роду прав з огляду на те, що їхня діяльність носить виключно 

технічний та організаційний характер. [114, c. 326] 

Як вже зазначалося, такий підхід не розкриває сутності суміжних прав 

мовників і не дає відповіді на питання, чому програми організацій мовлення 

повинні отримувати охорону як один з об’єктів права інтелектуальної власності. 

Частина третя статті 38 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» передбачає право мовника вимагати згадування своєї назви у зв’язку із 

записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним 

сповіщенням її іншою організацією мовлення. [13] 

Зауважимо, що надання телерадіоорганізаціям такого права є позитивним 

моментом, проте український законодавець не врахував практику використання 

програм мовників третіми особами, що склалася. Найчастіше телекомпанія вимагає 

від інших організацій мовлення, провайдерів програмної послуги і операторів 

кабельних, ІРТV і OTT мереж, DTH-платформ, Інтернет-провайдерів та інших 

користувачів залишати незмінним та не видаляти логотип, який асоціюється з її 

програмою, під час здійснюваної такою третьою особою трансляції, ретрансляції 

або іншого використання програми. Аналогічно радіомовник просить вказувати 

свої позивні при використанні своєї програми третіми особами.  

Стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» надає наступне 

визначення логотипу (фірмовому, торговому знаку): це – будь-яка комбінація 

позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які 

придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої. [14] 

Стаття 46 вказаного Закону закріплює обов’язок телерадіоорганізації 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Законом встановлено, що під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми 

телерадіоорганізація не рідше ніж щогодини передає свої позивні. 

Проект Закону «Про медіа», зареєстрований у Верховній Раді України 2 

липня 2020 року № 2693-д, пропонує надати наступне визначення терміну: це – 

будь-яка комбінація позначень (слів, літер, цифр, графічних елементів, звуків 
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тощо), яка дозволяє вирізнити одного суб’єкта у сфері медіа від іншого, та інші 

дані, визначені Законом «Про медіа». [38] 

Стаття 37 законопроекту встановлює обов’язок суб’єктів у сфері лінійних 

медіа (тобто організаціям традиційного теле- і радійного мовлення) повідомляти 

вихідні дані у такий спосіб: 

1) під час телемовлення на екрані безперервно демонструвати логотип; 

2) під час радіомовлення не рідше ніж щогодини передавати позивні. 

Стаття 46 «Доступ до інформації про події значного суспільного інтересу» 

проекту Закону, яка регулює випадки вільного використання телемовником 

програми іншої телекомпанії, передбачає, що телемовник, який отримує доступ до 

трансляції події значного суспільного інтересу, має право поширювати короткі 

новинні повідомлення в програмах новин з використанням уривків такої трансляції 

упродовж 24 годин, за умови обов’язкового посилання на телемовника, що надав 

доступ. Видалення логотипу або іншої ідентифікації телемовника, який надав 

такий доступ, суворо забороняється. 

Слід також зазначити, що назва організації мовлення, про яку йде мова у 

частині третій статті 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

може тлумачитися як повне найменування юридичної особи, включаючи її 

організайно-правову форму, або прізвище, ім’я і по-батькові фізичної особи – 

підприємця, що для пересічного глядача не дає змоги ідентифікувати 

телерадіопрограму, який знає той чи інший теле- або радіоканал за логотипом або 

позивними. 

В юридичній конструкції частини третьої статті 38 згаданого Закону 

наводиться конкретний перелік способів використання програми організації 

мовлення, при здійсненні яких організація мовлення має право вимагати вказівки 

своєї назви. З огляду на те, що перелік майнових повноважень мовника чітко 

встановлюєтья у статті 41 Закону, вважаємо недоречним наводити такий перелік у 

статті 38, оскільки він не повною мірою відображає всі дозволені за Законом 

способи використання програми. 
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Таким чином, на наш погляд, доречно викласти частину третю статті 38 

Закону у наступній редакції: 

«Організація мовлення має право вимагати згадування своїх вихідних даних 

(найменування, логотипу, позивних, тощо) у зв’язку з використанням своєї 

програми третьою особою». 

Зауважимо, що на сьогоднішній день жодна міжнародна чи регіональна 

угода, що регулює суміжні права організацій мовлення, не регламентує немайнове 

право телерадіорганізації на згадування найменування, логотипу, позивних або 

інших вихідних даних такого мовника у випадках публічного сповіщення або 

іншого використання програми. Вважаємо, що це є істотним недоліком у 

правовому регулюванні суміжних прав організацій мовлення. Таке немайнове 

право мовників потрібно передбачити у новому Договорі ВОІВ про охорону 

організацій мовлення. Проект Договору ВОІВ, який на сьогоднішній день 

обговорюється у рамках Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних, 

не містить положень про надання немайнових прав організаціям мовлення. 

Майнові права організацій мовлення повинні складатися з наступних трьох 

взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих повноважень:  

1) виключного права на використання сигналу, що несе програму; 

2) виключного права дозволяти використання сигналу, що несе програму; 

3) виключного права перешкоджати неправомірному використанню 

сигналу, що несе програму, у тому числі забороняти неправомірне 

використання такого об'єкту.  

Як ми вже зазначали вище, Римська конвенція передбачає право 

телерадіоорганізації дозволяти або забороняти певні дії стосовно своєї програми, 

при цьому характер такого права у даній Конвенції прямо не вказується. [20] 

Такі самі формулювання містяться у Європейській угоді про захист 

телерадіомовлення. [64] Угода ТРІПС визнає тільки таке повноваження як заборона 

організацією мовлення ряду дій у відношенні програми. [67] Брюссельська угода 

говорить про зобов’язання кожної Договірної держави вживати відповідні заходи 

із запобігання розповсюдження сигналу, що несе програму, за певних умов. [24]    
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Пункт 8 проекту Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (проект 

1.0 від 8 березня 2007 року)  використовує формулу надання організаціям мовлення 

виключного права дозволяти певні дії щодо сигналу, який несе програму. [25, c. 10] 

При цьому пропонується передбачити, що Договірні сторони, замість права 

на дозвіл, вправі встановити адекватний і ефективний правовий захист 

телерадіоорганізацій проти несанкціонованих дій. [25, c. 10] Очевидно, що у 

випадку погодження такої редакції пункту 8 Договору можуть існувати істотні 

розбіжності щодо змісту майнових прав організацій мовлення у різних країнах, що 

зовсім не відповідає цілі створення нового уніфікованого міжнародного документу. 

 

 

2.2. Способи використання програми організації мовлення. Особливості 

ретрансляції програми організації мовлення провайдерами програмної 

послуги 

У цивілістичній науці реалізовано підхід, за яким організація мовлення 

користується вичерпним переліком виключних майнових повноважень. На 

противагу, перелік майнових прав автора не є вичерпним і включає у себе, зокрема, 

використання твору новими способами і у нових формах, що можуть бути 

винайдені у майбутньому.  

Вичерпний перелік майнових прав організації мовлення закріплений у статті 

41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і статті 455 ЦК України.  

Римська конвенція, Брюссельська концепція, Угода ТРІПС, Європейська 

угода про захист телемовлення та Європейська конвенція з питань авторського 

права та суміжних прав в рамках супутникового транскордонного 

телерадіомовлення закріпляють вичерпний перелік майнових повноважень 

організацій мовлення. 

Законодавство Європейського Союзу у сфері охорони і захисту суміжних 

прав організацій мовлення також побудоване за принципом закріплення 

вичерпного списку належних телерадіорганізаціям виключних майнових прав. 
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Законодавство України, що регулює суміжні права мовників, недостатньо 

відповідає викликам, що постають у зв’язку з розвитком новітніх технологій, 

зокрема у відношенні закріплення обсягу і змісту суміжних прав організацій 

мовлення. [5, c. 272] 

Так, Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює 

вичерпний перелік майнових прав організацій мовлення, обмежуючись лише 

трьома наступними повноваженнями: 

1) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;  

2) фіксація своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення; 

3) публічне виконання і публічна демонстрація своїх програм у місцях з 

платним входом. [13] 

Аналогічні майнові права телерадіоорганізацій передбаченні у статті 455 ЦК 

України. [111] 

Розглянемо конкретні способи використання програм організацій мовлення 

нижче більш детально. 

Право на публічне сповіщення сигналу, що несе програму, шляхом 

трансляції і ретрансляції 

Слід звернути увагу на те, що жодна міжнародна угода на сьогодні не 

передбачає права організації мовлення на сповіщення сигналу, що несе програму. 

Тобто охорона надається телерадіоорганізаціям лише у відношенні сповіщених 

сигналів. Це жодним чином не відповідає інтересам мовників і повинно бути 

виправлено у найближчий термін. 

На противагу, право на ретрансляцію (“retransmission” або “rebroadcasting”) 

визнається всіма чинними на сьогодні міжнародними і регіональними угодами.  

Підпункт “g” статті 3 Римської конвенції визначає термін «ретрансляція» як 

одночасну передачу телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою 

організацією мовлення. [20] У цьому визначенні відсутній такий важливий елемент 

ретрансляції як передача програмного продукту у цілісному і незмінному вигляді. 

Для порівняння, стаття 2 Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення надає наступне визначення терміну «ретрансляція»: це – факт прийому 
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й одночасної передачі, незалежно від використаних технічних засобів, повних та 

незмінних телевізійних програмних послуг або важливих частин таких послуг, що 

транслюються організаціями радіо- й телемовлення для прийому, який здійснює 

громадськість. [89] 

Як видно, у цьому визначенні наголошується на двох ключових ознаках 

ретрансляції:  

1) факті передачі програми організації мовлення (її частиии) у реальному 

режимі часу;   

2) зобов’язанні оператора (провайдера) телекомунікацій ретранслювати 

програму організації мовлення (її частини) у її цілісності, без будь-яких 

вставок і перемонтажу, не змінюючи послідовність розміщення її 

окремих складових елементів (фільмів, передач, тощо).   

Проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення пропонує 

наступне визначення поняття «ретрансляція»: це – одночасна трансляція для 

прийому публікою будь-якими засобами мовлення будь-якою іншою особою, ніж 

первісна організація мовлення. При цьому одночасна трансляція ретрансляції 

повинна розумітися також як ретрансляція. [25] 

Слід звернути увагу на те, що Директива ЄС щодо онлайнових трансляцій 

змінює розуміння терміну «ретрансляція», доповнюючи його можливістю 

одночасного поширення телерадіопрограм у незмінному вигляді без скорочень 

через мережу Інтернет. Підпункт “b” пункту (2) статті 2 Директиви передбачає 

випадки ретрансляції через послугу доступу до мережі Інтернет у керованому 

середовищі, коли оператор забезпечує надання послуги з ретрансляції тільки 

уповноваженим телеглядачам. [6] 

Якщо подивитися на стан справ в Україні, то Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» оперує лише поняттям «кабельна ретрансляція», під яким 

слід розуміти прийом і одночасну передачу телерадіоорганізаціями, провайдерами 

програмної послуги та іншими особами незалежно від використаних технічних 

засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних 

частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться 



 103 

в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що початкова 

трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не 

підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного 

договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. [13] 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» використовує термін 

«ретрансляція», що означає прийом і одночасну передачу, незалежно від 

використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних 

частин таких програм, які транслюються мовником. [14] 

Таким чином, наявна термінологічна неузгодженість двох Законів, що може 

призвести до складнощів у правозастосуванні. 

Більше того, Закон України «Про телебачення і радіомовлення» визначає 

технічні засоби мовлення як сукупність радіоелектронних засобів та технічних 

пристроїв, за допомогою яких програми і передачі доводяться до споживачів. 

У той же час Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 

року № 1280-IV визначає Інтернет як всесвітню інформаційну систему загального 

доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на 

Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. [115] 

Прийнятий 16 грудня 2020 року з пропозиціями Президента України Закон 

України «Про електронні комунікації» № 1089-IX надає у пункті 54 статті 2 

наступне визначення терміну «мережа Інтернет (Інтернет)»: це − глобальна 

електронна комунікаційна мережа, що призначена для передачі даних та 

складається з фізично та логічно взаємоз’єднаних окремих електронних 

комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного 

адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених 

міжнародними стандартами. [116] 

Таким чином, визначення терміну «технічні засоби», що наводиться у Законі 

України «Про телебачення і радіомовлення», не може стосуватися мережі Інтернет. 

Стаття 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює 

вичерпний перелік суміжних майнових прав, що належать організаціям мовлення. 
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Зокрема, ця стаття говорить про повноваження телерадіоорганізації на публічне 

сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції.  

Відповідно, визначення термінів «публічне сповіщення», «трансляція» і 

«ретрансляція» мають бути доповнені можливістю поширювати сигнали мовників 

у мережі Інтернет, а не лише через традиційні ефірні, кабельні мережі та через 

супутник, як це прописано у законодавстві України зараз.  

Слід також зауважити, що стаття 9 Директива ЄС щодо онлайнових 

трансляцій надає нове визначення терміну «кабельна ретрансляція», що раніше 

містилось у Директиві ЄС про супутникове і кабельне мовлення. [6] 

Таким чином, на європейському рівні окремо регулюються кабельна 

ретрансляція, що обмежена передачею сигналів тільки через кабельні мережі, і 

ретрансляція у більш широкому сенсі, що охоплює, зокрема, ретрансляцію через 

мережу Інтернет. 

Слід звернути увагу на те, що стаття 8 проекту Договору ВОІВ про охорону 

організацій мовлення вперше в історії міжнародного регулювання прав організацій 

мовлення встановлює таке специфічне повноваження мовника як “deferred 

retransmission” («ретрансляція із затримкою»). [25] 

Ініціатори нововведення мали за мету захистити права телерадіоорганізації у 

випадку, коли передача програми відбувається у незмінному вигляді, але із 

затримкою у часі. Це явище є дуже характерним для так званих «міжнародних 

версій телевізійних каналів», коли одна телерадіопрограма поширюється у різних 

країнах, що мають відмінні часові пояси. Цілком зрозуміло, що для того, щоб 

ранкові новини телеглядачі не побачили вночі, має бути здійснена затримка 

сигналу, що несе програму. З огляду на це, деякі телерадіоорганізації формують до 

п‘яти різних сигналів, що несуть одну й ту ж саму програму, які поширюються у 

різних куточках світу. Інший вихід із ситуації, коли безпосередньо сам оператор 

(провайдер) телекомунікацій здійснює запис сигналу, що несе програму, а потім 

через певний проміжок часу здійснює розповсюдження цього сигналу у 

незмінному вигляді у власних мережах. [12, с. 181] 
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Потрібно зазначити, що використання терміну “deferred retransmission” 

(«ретрансляція із затримкою») у проекті Договору ВОІВ про охорону організацій 

мовлення потребує внесення певних змін: або до визначення терміну 

«ретрансляція», оскільки важливою складовою ретрансляції є одночасна передача, 

а при «ретрансляції із затримкою» ця умова порушується; або введення нового 

терміну на позначення цього явища.   

Зауважимо, що підпункт 1 (е) статті 1 Європейської угоди про захист 

телерадіомовлення містить такий спосіб використання сигналів, що несуть 

програму, як повторна трансляція за допомогою запису такого сигналу                     

(“re-broadcasting with the aid of the fixations”). [64] 

За своєю природою таке повноваження організації мовлення є близьким до 

“deferred retransmission” («ретрансляції із затримкою»), проте деякі відмінності все 

ж таки існують. Так, не завжди необхідною передумовою “deferred retransmission” 

(«ретрансляції із затримкою») виступає попередній запис сигналу, що несе 

програму. Може мати місце ситуація, коли запису сигналу не відбувається, а 

повторна трансляція все одно здійснююється із затримкою у часі. Наприклад, цього 

можна досягти, коли одна організація мовлення передає сигнал для прийому іншою 

організацією, а остання вже здійснює ретрансляцію (тобто сигнал проходить великі 

відстані і різні мережі перед тим, як бути остаточно сповіщеним для прийому 

телеглядачем). [12, с. 182] 

Чинне законодавство України у сфері суміжних прав не надає організаціямм 

мовлення права на здійснення “deferred retransmission” («ретрансляція із 

затримкою»).    

Важливим досягненням Європейської угоди про захист телерадіомовлення у 

регулюванні права організації мовлення на повторну трансляцію сигналів за 

допомогою запису є те, що це право надається незалежно від того, чи надавав 

мовник згоду на попередній запис сигналів. Тобто навіть у випадку, якщо така 

згода телерадіоорганізації отримана, остання все одно має право контролювати, 

надавати дозвіл та/або забороняти повторну трансляцію сигналів за допомогою 

записів. 
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Повертаючись до положень Римської конвенції [20], її недоліками при 

визначенні права на ретрансляцію є також неврахування факту того, що 

ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій може здійснювати не лише 

юридична особа, але і фізична особа-підприємець. Для прикладу, в Україні є досить 

значна кількість фізичних осіб-підприємців, які отримали у Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення ліцензію провайдера програмної 

послуги на дистрибуцію програм телерадіоорганізацій у мережах кабельного, IPTV 

та/або сотового (MITRIS, MMDS, LMDS, MVDS, тощо) телебачення. Більше того, 

незважаючи на надзвичайну популярність послуг кабельного телебачення у світі, 

Римська конвенція ігнорує необхідність надання мовнику права дозволяти або 

забороняти ретрансляцію своїх програм у кабельних мережах. Це заважає 

нормальному поширенню сигналів, що несуть програми, оскільки мовник, який 

бажає ретранслювати свої програми у мережах зарубіжних країн, повинний 

вивчати особливості законодавства кожної окремої держави, замість того, щоб 

користуватися міжнародними стандартами охорони суміжних прав.   

Право на розповсюдження сигналу, що несе програму, у мережі Інтернет 

(“webcasting”, або “netcasting”) 

Як би це не звучало парадоксально з огляду на стрімкий розвиток нових 

сервісів та платформ у сфері телерадіомовлення, що реалізуються за допомогою 

мережі Інтернет, питання надання телерадіоорганізаціям права на розповсюдження 

сигналів, що несуть програми, у мережі Інтернет викликає найгостріші дискусії 

серед міжнародної спільноти.   

Починаючи з листопада 1998 року, у рамках Постійного комітету ВОІВ з 

авторського права і суміжних прав ведеться постійне обговорення проблеми 

модернізації міжнародної охорони прав організацій мовлення.  

Наприклад, 18-та сесія Постійного комітету ВОІВ з авторського права і 

суміжних прав, що проводилась у Женеві протягом 25-29 травня 2009 року, була 

присвячена вивченню питанню розвитку превалюючих технологій у сфері 

телерадіомовлення. [117, c. 33 - 40] На 20-ту сесію Комітету було винесено питання 

соціально-економічного виміру незаконного використання сигналів, включаючи 
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вплив обмеження доступу до інформації, з одного боку, і необхідність ефективного 

захисту мовників, з іншого. [118, c. 3 - 5] 

Протягом сорокової сесії Постійного комітету ВОІВ з авторського права і 

суміжних прав, що проходила у місті Женеві з 16 по 20 листопада 2020 року, 

розгляд питання охорони прав організацій мовлення перебував у центрі                  

уваги. [119, c. 2] 

Спірне питання можливого розширення надаваної мовникам охорони правом 

на розповсюдження сигналу, що несе програму, у мережі Інтернет (“webcasting”, 

або “netcasting”) було попередньо вирішено на чотирнадцятій сесії Постійного 

комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав, що відбувалась у травні 2006 

року. [120, c. 7 - 93] Тоді була досягнена домовленість, що спочатку робота 

Комітету буде зосереджена на охороні традиційного ефірного і супутникового 

мовлення, а також кабельного мовлення. Всі згадки про “webcasting” або 

“simulcasting” повинні бути видалені з тексту проекту Договору ВОІВ про охорону 

організацій мовлення. Питання розповсюдження сигналу, що несе програму, у 

мережі Інтернет буде вирішено пізніше в окремому міжнародному документі. 

Причому це може бути як Протокол до Договору ВОІВ про охорону організацій 

мовлення, так і окрема міжнародна угода, присвячена вказаному питанню. 

У травні 2006 року на сесії Постійного комітету ВОІВ з авторського права і 

суміжних прав Cполучені Штати Америки були чи не єдиним прихильником 

включення права на “webcasting” до Договору ВОІВ про охорону організацій 

мовлення і пробували знайти підтримку цьому, проводячи паралель з правом на 

“simulcasting”, яке пропонував урегулювати Європейський Союз. [121, 2] 

Визначення терміну “webcasting” у Робочому документі «Про альтернативні 

і необов’язкові рішення щодо охорони у відношенні “webcasting”» від 13 квітня 

2005 року базується саме на пропозиції Сполучених Штатів Америки. Відповідно 

до цього документу, “webcasting” означає доведення до загального відома звуків, 

або зображень, або зображень і звуків, або їхніх записів по проводах або за 

допомогою бездротових засобів через комп’ютерну мережу переважно у той же 

час. Такі трансляції, коли закодовані, вважаються “webcasting”, якщо засоби для 
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декодування надані публіці організацією, що здійснює “webcasting”, або за її 

згодою. [122, c. 2 - 17] 

Зауважимо, що у цьому визначенні відсутня вказівка на об’єкт охорони, а 

саме: сигнал, що несе програму, що потрібно виправити. 

Слід зазначити, що на сьогодні право на розповсюдження творів, виконань і 

фонограм у мережі Інтернет визнається у двох міжнародних угодах: Договорі ВОІВ 

про авторське право [99] і Договорі ВОІВ про виконання і фонограми [100]. Обидва 

документи містять виключне право авторів, виконавців і виробників фонограм 

дозволяти доведення до загального відома своїх творів, виконань, записаних на 

фонограмах, і власне фонограм через дротові або бездротові засоби зв’язку таким 

чином, що представники публіки можуть отримувати до них доступ із будь-якого 

місця і в будь-який час за їхнім власним вибором (стаття 8 Договору ВОІВ про 

авторське право і статті 10, 14 Договору ВОІВ про виконання і фонограми 

відповідно). В аналогічний спосіб можна прописати виключне повноваження 

організації мовлення на розповсюдження сигналів, що несуть програми, у мережі 

Інтернет. 

Як зазначають ряд держав, що беруть участь у роботі над проектом Договору 

ВОІВ про охорону організацій мовлення, право на ретрансляцію включає у себе 

право на поширення несучих програми сигналів у мережі Інтернет, оскільки при 

визначенні терміну «ретрансляція» робиться посилання на будь-які засоби 

поширення. Проте у статті 3 «Обсяг застосування» проекту Договору чітко 

зазначається, що будь-які трансляції через комп’ютерні мережі не охороняються 

цим документом. Але у будь-якому разі охороні суміжними правами повинний 

підлягати не тільки акт вторинної передачі сигналу, що несе програму, у мережі 

Інтернет, але і первісна трансляція сигналу організацією мовлення (наприклад, у 

випадку, коли мовник здійснює поширення свого сигналу, що несе програму, лише 

у мережі Інтернет). [12, с. 183] 

З аналізу терміну «публічне сповіщення», що надається у статті 1 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» [13], можна зробити висновок про 

те, що дане повноваження не поширюється на розповсюдження програм 
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організацій мовлення у мережі Інтернет. Звичайно, можна спробувати 

аргументувати тим, що передача IP-протоколів може здійснюватися за допомогою 

кабелю, супутників або ефірних радіочастот, але таке пояснення не убезпечує 

проти виникнення у майбутньому серйозних спорів між організацією мовлення і 

користувачами її програм. [123, c. 272] 

Зазначимо, що Закон визнає таке повноваження як розповсюдження об'єктів 

авторського права та/або суміжних прав, що потрібно розуміти як будь-яку дію, за 

допомогою якої об’єкти авторського права та/або суміжних прав безпосередньо чи 

опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об’єктів до 

відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих 

об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором. Як можна 

побачити, дане визначення включає у себе поширення об’єктів авторського права 

та/або суміжних прав у мережі Інтернет, але, беручи до уваги вичерпний перелік 

майнових прав організацій мовлення, встановлений у Законі «Про авторське право 

і суміжні права» і ЦК України, термін «розповсюдження об'єктів авторського права 

та/або суміжних прав» не стосується організацій мовлення.  

На противагу, пункт 2 статті 174 Угоди про асоціацію передбачає, що 

Сторони надають виключне право дозволяти або забороняти доводити до 

загального відома, дротовими або бездротовими засобами, у такий спосіб, що будь-

яка особа може мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її 

власним вибором, організаціям мовлення щодо записів їхніх передач незалежно від 

того, чи транслюються ці передачі дротовими чи ефірними засобами, у тому числі 

за допомогою кабельної мережі або супутника. [8] 

Таким чином, перелік майнових повноважень організацій мовлення, 

наведений у Законі України «Про авторське право і суміжні права», доцільно 

доповнити правом на розповсюдження програми, включаючи, у тому числі, право 

на доведення програми до відома публіки таким чином, що її представники можуть 

здійснити доступ до неї з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором. 

Дане повноваження охоплює право телерадіоорганізації на “webcasting” 
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(“netcasting”), як цей термін вживається у проекті Договору про охорону прав 

організацій мовлення. [123, c. 273] 

У Законі «Про авторське право і суміжні права» необхідно прямо 

передбачити виключне право організацій мовлення на розповсюдження їхніх 

програм за допомогою будь-яких і всіх систем і платформ дистрибуції 

аудіовізуального медіа-контенту (право на “simulcast”, тобто одночасну передачу 

власної програми за допомогою різних засобів і систем). 

Право на фіксацію сигналів, що несуть програми, і їхнє відтворення 

Римська конвенція, Угода ТРІПС та Європейська угода про захист 

телерадіомовлення визнають право телерадіоорганізації на фіксацію і відтворення 

сигналів, що несуть програми. Проте не зовсім зрозуміло, чи стосується надавана 

за цими угодами охорона запису і відтворення сигналів у нематеріальній формі 

(наприклад, у пам’яті комп’ютера, на відеосервері, тощо). Це набуває особливого 

значення при впровадженні цифрових технологій передачі даних. 

Зауважимо, що проект Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення 

визначає термін «фіксація» (“fixation”) як втілення сигналу, що несе програму, на 

фізичному носії, з якого програми, які поширюються завдяки сигналу, можуть бути 

сприйняті, відтворені або сповіщені за допомогою певного засобу. [25] 

Як видно, це визначення не є досконалим, оскільки не враховуються два 

важливих моменти:  

1) можливість фіксації сигналу у нематеріальній (електронній або 

цифровій) формі;   

2) здійснення запису частини програми, а не всієї програми у цілому 

(оскільки найчастіше записується саме певний фрагмент         програми). 

[12, c. 184] 

Крім того, потрібне чітке розуміння, що навіть фотографії стоп-кадрів 

програми повинні мати міжнародну охорону. Для прикладу, Європейська угода про 

захист телерадіомовлення надає таку охорону. [64] 
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Як зазначають деякі спеціалісти, Римська конвенція та Європейська угода 

про захист телерадіомовлення поширюють свою дію тільки на акт першої фіксації 

сигналів, що несуть програми. [124, c. 4] 

Таким чином, створення копій з копії не забороняється. У минулому такий 

пробіл у правовому регулюванні пояснювався значною втратою якості при 

здійсненні багаторазового копіювання, але з розвитком цифрових технологій 

створення таких копій без погіршення їхньої якості є цілком можливим.    

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визнає за організаціями 

мовлення право на фіксацію своїх програм виключно на матеріальному носії, що 

не відповідає сучасному рівню розвитку технологій, зокрема посиленню процесів 

цифровізації у світі. [13] 

Натомість, стаття 173 Угоди про асоціацію встановлює виключне право 

організацій мовлення дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане, 

тимчасове чи постійне відтворення будь-якими засобами та у будь-якій формі 

повністю або частково. [8] 

Таким чином, у цьому відношенні Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» потребує термінових змін. Виключне право телерадіоорганізації на 

фіксацію програм і їхнє відтворення має стосуватися можливості запису програм 

не лише у матеріальній, але і в електронній формі, включаючи, зокрема,       

цифрову. [123, c. 273] 

Право на розповсюдження записів сигналів, що несуть програми    

Жодна з міжнародних та регіональних угод не надає організаціям мовлення 

право на дозвіл або заборону розповсюдження записів сигналів, що несуть 

програми. Зважаючи на це, практичний ефект від здійснення права на запис і 

відтворення сигналів, що несуть програми, втрачається, оскільки після того, як 

була здійснена фіксація сигналу, телерадіоорганізація не має змоги заборонити 

використання записів програм. На наш погляд, це являє суттєвий недолік у 

правовому регулюванні особливо у тому випадку, коли особа, яка здійснює 

фіксацію сигналу, що несе програму, не є одночасно стороною, яка розповсюджує 

запис сигналу. [12, c. 184] 
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Під час обговорень у Постійному комітеті ВОІВ з авторського права і 

суміжних прав проблемі надання телерадіоорганізаціям права на розповсюдження 

записів сигналів, що несуть програми, (так звані “post-fixation rights”) була 

приділена особлива увага. Як зазначили деякі делегації, після фіксації сигнал 

зникає, і відбувається фіксація контенту, що передавався телерадіоорганізацією, а 

охорона за Договором ВОІВ про охорону організацій мовлення має ґрунтуватися 

на охороні сигналу. [125, c. 6] 

На наше переконання, охороні підлягає сигнал, що несе програму, і 

здійснення запису програми не вичерпує охорону мовників суміжними правами. 

[12, c. 184] 

Для прикладу, Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/115/ЄС про 

право на надання в прокат та права на отримання рентної плати та про деякі суміжні 

права у сфері інтелектуальної власності у статті 9 визнає за організаціями мовлення 

виключне право зробити доступними фіксації їхніх програм для публіки за 

допомогою торгівлі або іншого способу. [101] 

Як зазначають деякі дослідники, фіксація сигналу веде до створення таких 

об’єктів суміжних прав як фонограма та/або відеограма. Розповсюдження і інше 

використання фонограм і відеограм регулюється окремим законодавством. Не 

заперечуючи проти цього постулату, вважаємо, що закріплення за 

телерадіоорганізаціями права контролювати розповсюдження записів програм є 

виправданим і справедливим. У цьому випадку маємо ситуацію, аналогічну із 

записом творів та/або виконань. Ніхто не буде заперечувати проти необхідності 

охорони як інтересів виробника фонограми, так і, наприклад, прав автора(-ів) і 

виконавця музичного твору, що був записаний на фонограму. Таким чином, 

потрібно закріпити на рівні міжнародного документу існування паралельної 

охорони прав виробників фонограм та/або відеограм, на яких зафіксована програма 

та/або її частина, з одного боку, і прав організацій мовлення на розповсюдження 

програми, що записана на фонограму та/або відеограму, з іншого. [12, c. 185] 

На сьогоднішній день законодавство України не надає організаціям мовлення 

виключне право на дозвіл або заборону розповсюдження записів програми. 
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Зважаючи на це, практичний ефект від здійснення права на запис і відтворення 

сигналів, що несуть програми, втрачається, оскільки після того, як була здійснена 

фіксація сигналу, телерадіоорганізація не має змоги заборонити використання 

записів програм. На наш погляд, це є суттєвим недоліком у правовому регулюванні 

особливо у тому випадку, коли особа, яка здійснює фіксацію сигналу, що несе 

програму, не є одночасно стороною, яка розповсюджує запис                                 

сигналу. [123, c. 273 - 274] 

Відповідно до статті 171 «Право на розповсюдження» Угоди про асоціацію, 

Сторони надають виключне право організаціям мовлення доводити до загального 

відома шляхом продажу або іншим чином записи їхніх передач. [8] 

Таким чином, необхідно імплементувати у національне законодавство 

України так звані “post-fixation rights” (що включають цілий комплекс прав: право 

на розповсюдження записів програм, імпорт примірників, здачу у майновий найм 

або комерційний прокат, тощо). [123, c. 274] 

Право на імпорт записів програми 

Стаття 4 (1) Європейської угоди про захист телерадіомовлення встановлює 

можливість захисту від імпорту несанкціонованих записів програм, у тому числі 

фотографій стоп-кадрів програми. [64] 

На міжнародному рівні такого захисту не існує, хоча, зрозуміло, що це 

сприяло би належній охороні прав організацій мовлення.  

Чинне законодавство України у сфері суміжних прав не містить права 

організації мовлення на імпорт записів програми. 

Право на майновий найм та/або комерційний прокат 

Право на майновий найм та/або комерційний прокат не визнається за 

телерадіоорганізаціями ні міжнародними, ні регіональними угодами.  

Проте термін «розповсюдження» у розумінні статті 9 Директива 

Європейського Парламенту і Ради 2006/115/ЄС про право на надання в прокат та 

права на отримання рентної плати та про деякі суміжні права у сфері 

інтелектуальної власності включає у себе таке повноваження організацій мовлення 

як майновий найм та/або комерційний прокат записів їхніх програм. [101] 
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Таким чином, у випадку підтримки ідеї закріплення “post-fixation rights” за 

телерадіоорганізаціями у новому міжнародному документі такі права будуть 

включати, зокрема, і право на майновий найм та/або комерційний прокат записів 

(копій) програм та/або їхньої частини.  

Аналогічним чином “post-fixation rights” повинні бути врегульовані у 

перспективному законодавстві України. 

Право на публічну демонстрацію програм у місцях з платним входом 

Римська конвенція визнає право організації мовлення на публічне 

сповіщення своїх телевізійних програм, що здійснюється в місцях, доступних для 

публіки за вхідну плату.  

Як зазначає переважна більшість дослідників, незважаючи на важливість 

цього права, за сьогоднішніх умов воно потребує модернізації. Справа у тому, що 

збереглася невелика кількість місць з платним входом, наприклад, дискотеки, нічні 

клуби, тощо, в яких відвідувачам пропонується переглянути програму організації 

мовлення або послухати радіопрограму. У той же час досить часто трансляція 

сигналів, що несуть програми, відбувається у комерційних цілях (особливо там, де 

не вимагається плата за вхід) для прийому публіки, але як додаткова послуга у 

формі фонової розваги (для прикладу, у кафе, ресторанах, пабах, готелях, 

залізничних вокзалах та інших місцях) або для реклами закладу (наприклад, у 

вітринах магазинів, пабів, тощо). Так, для прикладу, на даний момент у всьому світі 

є дуже популярними паби, в яких можна подивитися у прямому ефірі трансляцію 

футбольного матчу. Зрозуміло, що люди відвідують такі місця не лише для того, 

щоб попоїсти і поспілкуватися, але і для того, щоб разом як єдина команда 

вболівальників подивитись телевізійну трансляцію футбольного матчу. Зважаючи 

на те, що всі перелічені заклади отримують значні доходи саме завдяки трансляції 

програм, вони повинні отримувати відповідний дозвіл телерадіоорганізації та 

здійснювати відрахування від отримуваної виручки. [12, c. 183] 

Більше того, у міжнародній практиці склалася ціла категорія прав, таких як 

“fly entertainment” та “railway entertainment”, які означають, що людина, яка летить 

літаком або їде поїздом, має змогу дивитися демонстрації фільмів, кліпів, тощо. У 
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подальшому з розвитком цифрових технологій і удосконаленням мобільного 

прийому телебачення перевага буде надана трансляції програм тематичних 

телеканалів (новинних, музичних, спортивних, кіно, тощо). 

Таким чином, на міжнародному рівні доцільно зберегти надавану 

організаціям мовлення охорону, забезпечивши право на публічну демонстрацію 

програм у місцях, доступних для публіки, з метою отримання прямої або 

опосередкованої комерційної вигоди. 

Зрозуміло, що така охорона має стосуватися не лише телевізійних програм, 

як це визначено у Римській конвенції, а і радіопрограм, що потрібно чітко 

прописати у новій міжнародній угоді про охорону прав організацій мовлення.  

У законодавстві України, що регулює суміжні права мовників, слід врахувати 

можливість публічного виконання і публічної демонстрації програм організацій 

мовлення у місцях, доступних для публіки, з метою отримання прямої або 

опосередкованої комерційної вигоди – здійснення такого використання тільки у 

місцях з платним входом суттєво обмежує права мовників. 

Право на декодування сигналів, що несуть програми 

У рамках Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав 

було запропоновано закріпити за телерадіоорганізаціями право на декодування 

закодованих сигналів, що несуть їхні програми.  

Цілком підтримуємо дану пропозицію, оскільки роль кодування та 

забезпечення умовного доступу до сигналів телерадіоорганізацій у сфері захисту 

їхніх прав та інтересів зростає. Відповідно, для того, щоб здійснити ретрансляцію 

сигналу телерадіоорганізації, його фіксацію, тощо, необхідно спочатку отримати 

від організації мовлення повноваження на декодування сигналу, що несе    

програму. [12, c.185] 

Як зазначає ряд спеціалістів, крім кодування, зараз стають популярними і 

інші засоби технічного захисту сигналів організацій мовлення. Проте це не означає, 

що потрібно відмовитися від надання телерадіоорганізаціям права на декодування 

сигналів, що несуть програми. 
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Відносно питання про надання міжнародної охорони кодованим сигналам, 

потрібно звернути увагу на те, що Римська та Брюссельська конвенції не містять 

щодо цього жодних положень. За аналогією з цифровими сигналами, можна 

стверджувати, що, оскільки інше прямо не передбачено у Конвенціях, обидві 

Конвенції поширюють свою дію, зокрема, і на кодовані сигнали.  

На європейському рівні необхідність охорони кодованих сигналів 

організацій мовлення була визнана ще у 1994 році. Так, Європейська конвенція з 

питань авторського права та суміжних прав в рамках супутникового 

транскордонного телерадіомовлення прямо встановлює у пункті 3 статті 1, що 

трансляція сигналів, що несуть програми, у закодованому вигляді вважається 

мовленням у випадку, коли засоби для декодування такого сповіщення були 

зроблені доступними широкій публіці організацією мовлення або за її згодою. [44] 

 

 

2.3. Способи вільного використання програм організацій мовлення у 

цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення 

Питання обмежень та виключень з охорони авторського права і суміжних 

прав є предметом розгляду багатьох сесій Постійного комітету Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з авторського права і суміжних прав.  

Так, у рамках сорокової сесії Постійного комітету ВОІВ з авторського права 

і суміжних прав, що проходила у м. Женева з 16 по 20 листопада 2020 року, було 

розглянуто Звіт щодо регіональних семінарів та міжнародних конференцій 

стосовно обмежень і виключень. [126] 

Під час дев’ятнадцятої сесії Комітету, що проводилась у грудні 2009 року, 

була досягнута згода щодо встановлення робочої програми стосовно обмежень та 

виключень, зберігаючи глобальний та всеохоплюючий підхід, та беручи до уваги 

однакову важливість таких обмежень та виключень і різний рівень завершеності 

дослідження цих питань. [127, c. 35 - 49] 
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Під час двадцять першої сесії Комітету, що відбулась у м. Женева протягом 

8-12 листопада 2010 року, згадана програма була погоджена на дворічний строк 

2011-2012 років. [128, c. 4 - 55] 

Протягом 26 вересня - 5 жовтня 2011 року відбулось засідання Генеральної 

Асамблеї ВОІВ щодо обмежень та виключень для осіб, що мають нездатність до 

писання та читання, а у вересні 2012 року – засідання Генеральної Асамблеї ВОІВ 

стосовно питання обмежень та виключень для навчальних, освітніх установ та 

дослідницьких інституцій, бібліотек та архівів, а також осіб, що мають певні       

вади. [129, c. 24 - 57] 

Режим суміжних прав традиційно являє собою баланс між інтересами 

організацій мовлення щодо контролю та використання їхніх програм, з одного 

боку, і зацікавленістю суспільства у вільному поширенні інформації, з іншого. 

Застосування цифрових технологій значно модифікує процес виробництва, 

дистрибуції та споживання програм організацій мовлення. На сьогодні телеглядачі 

мають змогу не лише записувати сигнали телерадіоорганізацій у цифровому 

форматі у високій якості та без обмеження кількості таких копій, поширювати їх 

тисячам інших користувачів за допомогою мережі Інтернет, але і створювати нові 

об’єкти на їхній основі. У той же час у цифровому середовищі організації мовлення 

знаходяться у порівняно кращому становищі для контролю за обігом своїх програм. 

Застосування систем умовного доступу (кодування, шифрування, тощо) та 

інформації про управління правами (“Digital Rights Management”, або “DRM”) 

дозволяє телерадіоорганізаціям блокувати доступ до своїх програм та здійснювати 

моніторинг фактичного використання програм. [130, c. 231] 

Визначення обмежень, що застосовуються до суміжних прав у новому 

цифровому середовищі, становить одне з найбільш дискусійних питань. [131] Це 

пояснюється тим, що обмеження суміжних прав не гармонізовані на міжнародному 

рівні. Досі немає єдиного підходу, як адаптувати існуючі обмеження до цифрових 

умов. Проте більшість фахівців схиляються до того, що обмеження суміжних прав, 

що застосовуються в аналоговому середовищі, не повинні автоматично 

переноситися до цифрової сфери. Більше того, перед розширенням існуючих 
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обмежень і при впровадженні нових має бути проведений детальний аналіз їхньої 

доречності і впливу на права організацій мовлення.  

Обмеження щодо здійснення суміжних прав мовників можуть існувати у 

двох формах: 

1) обмеження щодо обсягу прав, які дозволяють певні способи вільного 

використання (“fair use”, або “fair dealing”); 

2) обов’язкова ліцензія з виплатою або без виплати винагороди (“statutory 

license”, чи “mandatory license”).  

В Україні здобула поширення перша форма обмежень – стаття 42 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» передбачає коло випадків вільного 

використання, без згоди організацій мовлення, програм мовлення, що є 

аналогічним обмеженням майнових прав автора. [13] 

При цьому повинні бути дотримані наступні умови: 

1) відтворення програм мовлення здійснюється виключно з метою навчання 

чи наукових досліджень; 

2) право на відтворення не поширюється на експорт відтворених 

примірників програм мовлення за межі митної території України; 

3) за суб’єктами суміжних прав зберігається право на справедливу 

винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників. 

Таким чином, обмеження майнових прав організацій мовлення в Україні є 

більш жорсткими, ніж обмеження авторських майнових прав. Потрібно 

підкреслити, що у будь-яких випадках вільного використання програм мовлення за 

телерадіоорганізаціями закріплено право на отримання справедливої винагороди. 

Це є суттєвою різницею, порівнюючи з обмеженням майнових прав автора, коли 

допускаються випадки безплатного використання творів (наприклад, використання 

цитат з опублікованих творів, вільне відтворення примірників творів бібліотеками 

та архівами репрографічним способом, вільне відтворення примірників творів для 

навчання, тощо). Більше того, підкреслюється особлива мета обмежень суміжних 

прав організацій мовлення – навчання або наукові дослідження. Якщо співставити 

з обмеженнями авторських майнових прав, то цілі обмежень прав автора є набагато 
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ширшими і різноманітнішими, починаючи від відтворення творів у особистих цілях 

і закінчуючи вільним копіюванням, модифікацією і декомпіляцією комп’ютерних 

програм. На наш погляд, з огляду на стрімкий розвиток цифрових технологій, 

зокрема революцію у сфері відеозвукозаписуючої апаратури, і поширення 

піратства у мережі Інтернет виявлена українським законодавцем обережність у 

наданні користувачам можливості вільно використовувати програми мовлення є 

виправданою. [130, c. 231] 

На міжнародному рівні обмеження суміжних прав мовників врегульовані 

Римською конвенцією. Частина перша статті 15 Конвенції закріплює за кожною 

країною-учасницею Конвенції право на виключення з надаваної Конвенцією 

охорони наступного змісту: 

1) використання в особистих цілях; 

2) використання коротких уривків з метою повідомлення про поточні події; 

3) короткочасного звукового запису, здійснюваного організацією мовлення 

на своєму власному обладнанні і для своїх власних передач; 

4) використання виключно в учбових або науково-дослідних цілях. [20] 

На думку ряду дослідників, зважаючи на звужений порівняно з авторським 

правом обсяг виключних прав організацій мовлення, обмеження щодо реалізації 

таких прав не повинні бути надто широкими. Вказані обмеження застосовуються 

тільки у випадку імплементації їх у національне законодавство країни-учасниці 

Римської конвенції. При цьому кожна Договірна держава вправі запровадити 

тільки деякі з обмежень на власний розсуд. [130, c. 232] 

Перелік обмежень суміжних прав телерадіоорганізацій, встановлений у 

частині першій статті 15 Римської конвенції, не є виключним. Частина друга статті 

15 Римської конвенції дозволяє країні-учасниці застосувати такі ж обмеження 

охорони прав організацій мовлення, які передбачені її національним 

законодавством щодо охорони авторського права на твори літератури і мистецтва.  

Як зазначено у Довіднику ВОІВ щодо Римської конвенції та Конвенції про 

фонограми, чотири специфічні обмеження суміжних прав, перелічені у частині 

першій Римської конвенції, є такими, що переважно використовуються як 
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обмеження авторського права, проте можуть бути ще інші незначні обмеження 

прав автора. [79, c. 57 - 59] 

Саме тому частина друга статті 15 Римської конвенції усуває ризик того, що 

у відношенні обмежень охорони прав власники суміжних прав будуть мати краще 

становище, ніж автори. Проте, відповідно до останнього речення частини другої 

статті 15 Римської конвенції, жодний з випадків вільного використання, 

перелічений у статті 15 Римської конвенції, не повинний тлумачитися як видача 

користувачам примусових ліцензій. 

Беручи до уваги розвиток цифрових технологій, починаючи з кінця 80-тих 

років, назріла гостра потреба переглянути рівень охорони, надаваний авторам та 

власникам суміжних прав, у тому числі організаціям мовлення. Проте, замість 

проведення Дипломатичної конференції щодо перегляду Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів (Паризького Акту від 24 липня 1971 року, 

зміненого 2 жовтня 1979 року) та Римської конвенції, у рамках ВОІВ 20 грудня 

1996 року були введені нові додаткові норми охорони, а саме: укладені Договір 

ВОІВ з авторського права і Договір ВОІВ з виконань і фонограм, відомі як 

«Інтернет-Договори». Делегації з різних країн не змогли дійти згоди щодо 

включення будь-яких інших обмежень охорони авторського права і суміжних прав, 

ніж так званий «тест у три етапи» (“three-step test”). Положення статті 10 Договору 

ВОІВ з авторського права та статті 16 Договору ВОІВ з виконань і фонограм 

змодельовані відповідно до частини другої статті 9 Бернської конвенції:  

1) обмеження мають застосовуватися тільки до окремих особливих 

випадків; 

2) обмеження не повинні завдавати шкоди нормальному використанню 

творів, виконань і фонограм; 

3) вони не повинні необґрунтованим способом обмежувати законні інтереси 

автора, виконавця або виробника фонограми. 

В Інтернет-Договорах робиться застереження, що вказані обмеження прав 

автора, виконавця та виробника фонограм повністю застосовуються у цифровому 
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середовищі. Одночасно ці положення дозволяють країнам-знаходити нові винятки 

та обмеження, які є прийнятними в цифровому сітьовому середовищі. 

Таким чином, Інтернет-Договори поширили використання «тесту у три 

етапи» (“three-step test”) на сферу суміжних прав, а саме: на виконавців та 

виробників фонограм. Як зазначають деякі спеціалісти, це фактично означає 

скасування моделі, запропонованої Римською конвенцію. У той же час у 

відношенні організацій мовлення на міжнародному рівні залишаються у дії 

обмеження суміжних прав мовників, врегульовані Римською конвенцією. 

Застосування «тесту у три етапи» (“three-step test”) у цифровому середовищі 

породжує ряд питань: 

1) що є нормальним використанням об’єкта авторського права та/або 

суміжних прав у цифровому сітьовому середовищі? 

2) чи можуть деякі обмеження бути збережені з метою захисту прав і свобод 

користувача навіть у випадку, якщо вони загрожують нормальному 

використанню об’єкта авторського права та/або суміжних                         

прав? [130, c. 232] 

На думку деяких дослідників, у певних випадках нормальне використання 

об’єктів авторського права та/або суміжних прав та необґрунтоване обмеження 

законних інтересів правовласників у цифровому середовищі значно відрізняються 

від того, що має місце в аналоговому світі. Тому потрібно вивчити можливість 

існування різних обмежень для авторського права і суміжних прав. На думку ряду 

фахівців, оскільки деякі з цих обмежень ґрунтуються на охороні конституційних 

прав користувачів, вони повинні бути збережені у цифровому світі, незважаючи на 

той факт, що нормальне використання об’єктів авторського права та/або суміжних 

прав ставиться під загрозу.  

У Сполучених Штатах Америки Інтернет-Договори ВОІВ були запроваджені 

у національне законодавство шляхом прийняття у 1998 році Закону «Про авторське 

право у цифрове тисячоліття» (“Digital Millennium Copyright Act” – “DMCA”) [132], 

що не спричинило введення нових виключень та обмежень. [133, c. 45]  
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Єдині зміни стосувалися модифікації обмежень щодо короткочасних записів, 

здійснюваними організаціями мовлення, та використання об’єктів авторського 

права та/або суміжних прав публічними бібліотеками та архівами. Всі інші зміни 

були визнані непотрібними, оскільки доктрина “fair use”, застосовна у Сполучених 

Штатах, вважається досить гнучкою для задоволення інтересів користувачів та 

правовласників внаслідок розвитку нових технологій.  

Японія переглянула Закон «Про авторське право» у 1999 році для того, щоб 

попередити обхід технічних засобів захисту, вилучення та/або зміну інформації про 

управління правами. [134] 

Прийнятий Парламентом Австралії у 2000 році Закон «Про внесення змін до 

Закону про авторське право (Цифровий порядок денний)» (“Copyright Amendment 

(Digital Agenda) Act”), поряд з впровадженням нових способів використання 

об’єктів авторського права, модифікував ряд обмежень авторських майнових прав 

з метою їхнього приведення до потреб цифрового середовища. [135] 

На європейському рівні Директива 2001/29/ЄC Європейського Парламенту і 

Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права 

і суміжних прав в інформаційному суспільстві направлена на подолання 

невизначеності щодо рівня дозволених обмежень у відношенні аналогових і 

цифрових об’єктів. 

На думку Європейської Комісії, без належної гармонізації цих обмежень, як 

і умов їхнього застосування, держави – члени ЄС продовжували б використовувати 

велику кількість обмежень прав і, відповідно, застосовувати ці права у різних 

формах. [136, c. 35] 

Як зазначено у преамбулі Директиви, існуючі на момент її прийняття 

виключення та обмеження авторського права і суміжних прав, встановлені 

державами – членами Європейського Союзу, повинні бути переоцінені у світлі 

нового електронного середовища. Відмінності у винятках і обмеженнях щодо 

певних дій з об’єктами авторського права та/або суміжних прав спричиняють 

безпосередній негативний вплив на функціонування внутрішнього ринку 

авторського права і суміжних прав у Європейських співтовариствах, який стає ще 
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більш відчутним з огляду на подальший розвиток транскордонного використання 

творів, виконань, фонограм і програм організацій мовлення. [61] 

Стаття 5 вказаної Директиви встановлює вичерпні переліки виключень та 

обмежень щодо наступних майнових прав суб’єктів авторського права та/або 

суміжних прав: на відтворення, публічне сповіщення та доведення об’єктів 

авторського права та/або суміжних прав до загального відома публіки таким чином, 

що її представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого місця та 

у будь-який час за їхнім власним вибором. Державам – членам Європейського 

Союзу надається право обрати всі або деякі виключення та обмеження із 

зазначених переліків для застосування у внутрішньому законодавстві. Такі 

виключення та обмеження охоплюють, зокрема, використання з навчальною та 

науковою метою, використання публічними інституціями, такими як бібліотеки та 

архіви, використання з метою повідомлення про поточні події дня, цитування, 

використання особами з вадами, використання з метою забезпечення державної 

безпеки та використання в адміністративному та судовому процесах. 

В Пояснювальній записці до фінального звіту «Зміна авторського права та 

суміжних прав для економіки, заснованої на знаннях», міститься рекомендація 

встановити в законодавстві Європейських Співтовариств більш гнучкий і 

прогресивний режим обмежень авторського права та суміжних прав. [137, c. 10] 

Очевидно, що невиключний перелік обмежень прав дозволить державам – 

членам Європейського Союзу відповідати більш оперативно, ніж це може бути 

здійснено у межах законодавства Європейських Співтовариств, на невідкладні 

ситуації, що виникають у динамічному інформаційному середовищі.   

Як зазначається у документі «Договір ВОІВ про охорону організацій 

мовлення. Неофіційний документ, підготовлений Головою Постійного комітету 

ВОІВ з авторського права і суміжних прав відповідно до Рішення Комітету на 16-й 

Сесії (березень 2008 року)» (“The WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting 

Organisations. Informal Paper Prepared by the Chairman of the Standing Committee on 

Copyright and Related Rights (SCCR) according to the Decision of the SCCR at its 16th 
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Session (March 2008)”), існує дві школи визначення форми та змісту виключень та 

обмежень авторського права та/або суміжних прав. [138, c. 8] 

Перший підхід передбачає модель виключень та обмежень суміжних прав 

організацій мовлення, аналогічну формулі, передбаченій у Договорі ВОІВ з 

виконань і фонограм, тобто ґрунтується на «тесті у три етапи» та дозволяє 

застосувати ті ж самі виключення та обмеження до прав організацій мовлення, які 

встановлені у національному законодавстві щодо авторського права.  

Друга школа, що підтримується низкою країн, містить на доповнення до 

«тесту у три етапи» перелік конкретних випадків дозволених виключень та 

обмежень, таких як відтворення в особистих цілях, використання коротких уривків 

з метою повідомлення про поточні події, короткочасна фіксація, використання з 

метою навчання або наукового дослідження, певні способи використання у 

бібліотеках, архівах та навчальних закладах, тощо. Прибічники другої теорії 

зауважують, що наведення випадків дозволеного використання надасть правової 

визначеності рівню можливих виключень та обмежень суміжних прав мовників. Ті 

фахівці, які відстоюють позицію встановлення відкритих загальних умов, 

вважають перелік конкретних випадків виключень та обмежень необов’язковим та 

посилаються на ту обставину, що відкриті положення у будь-якому випадку 

дозволять ті самі виключення та обмеження.   

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що назріла нагальна 

потреба гармонізувати виключення та обмеження суміжних прав організацій 

мовлення на міжнародному рівні шляхом прийняття відповідного міжнародного 

документу. На наш погляд, за основу може бути прийнята модель «тесту у три 

етапи», яка на разі запроваджена в Інтернет-Договорах. Тим не менше, на додаток 

до цього, логічним та виправданим було би встановити перелік виключень та 

обмежень суміжних прав мовників, які повинні враховувати сучасний розвиток 

цифрових технологій. При цьому виключення та обмеження суміжних прав 

організацій мовлення не можуть бути ширшими, ніж відповідні виключення та 

обмеження авторських майнових прав. [130, c. 233] 
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2.4. Правове регулювання колективного управління майновими 

правами правовласників у сфері суміжних прав в Україні 

1 липня 2019 року набрали чинності положення Закону України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року № 2415-VIII в частині 

функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторських і 

суміжних прав. [139] 

Відповідно до частини другої статті 4 зазначеного Закону, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (надалі – 

«Мінекономрозвитку») мало би затвердити порядок функціонування висновки у 

сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків. 

Станом на сьогоднішній день, це поки що не реалізовано. Ухвалення відповідного 

рішення і забезпечення функціонування електронної системи відчутно спростить 

процеси реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав, полегшить 

користування відповідними реєстрами і сприятиме більшій прозорості і 

ефективності державного регулювання у цій важливій сфері.  

Ще 20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року. Як зазначають автори 

Концепції, подальший стрімкий розвиток можливий лише за умови застосування 

революційних підходів та найбільш перспективних технологій в адмініструванні, 

зокрема технології блокчейн. [140] 

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово заявляв про 

ідею впровадження «країни в смартфоні» та «уряду в смартфоні». [141, c. 1] Це 

відповідає європейським тенденціям розвитку урядування. Так, відповідно до 

Повідомлення від Комісії до Європейського парламенту, Ради, Європейського 

Соціально-економічного комітету і Комітету регіонів Європейського Союзу «План 

дій «Електронний уряд 2016 - 2020», прискорення цифрової трансформації уряду», 

цифрові публічні послуги зменшують адміністративне навантаження на бізнес-

структури і громадян, забезпечуючи більш швидку, ефективну і прозору взаємодію 
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з органами державної влади, з одного боку, і передбачаючи менший розмір плати 

за такі послуги, з іншого. [142, c. 2] 

Інші положення Закону України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (крім 

норм про функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері 

авторських і суміжних прав) вступили у силу 22 липня 2018 року. 

Потрібно зауважити, що, згідно зі статтею 45 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть 

управляти своїми правами: 

1) особисто; 

2) через свого повіреного; 

3) через організацію колективного управління. 

При цьому Закон України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» кардинальним 

чином змінює підходи до управління правами суб’єкти авторського права і 

суміжних прав суб’єктів авторського права і суміжних прав, запроваджуючи 

поняття «розширене колективне управління» і «обов’язкове колективне 

управління». Розширене та обов’язкове колективне управління здійснюється 

стосовно майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією прав у 

сферах, щодо яких акредитовано організацію колективного управління, у тому 

числі тих, що не укладали договір про управління об’єктами авторського права і 

(або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими 

правовласниками способу управління належними їм правами. 

Закон надає наступне визначення терміну «розширене колективне 

управління»: це – колективне управління майновими правами на об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі 

організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені 

правовласником з колективного управління в порядку, встановленому Законом), у 

визначених Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою 

організаціями у визначених цим Законом сферах. 
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Згідно з пунктом 5 статті 12 Закону, розширене колективне управління 

об’єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в таких 

сферах: 

1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, 

включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів; 

2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без 

тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, 

крім кабельної ретрансляції; 

3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників 

фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них 

виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, 

опублікованих для використання з комерційною метою; 

4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників 

фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них 

виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для 

використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції. 

Закон прямо встановлює, що перелік сфер колективного управління, за якими 

здійснюється розширене колективне управління, є вичерпним. 

Таким чином, у сфері регулювання суміжних прав розширене колективне 

управління стосується таких об’єктів як фонограми, відеограми і зафіксовані у них 

виконання. 

Кафе, ресторани і інші заклади так званого сегменту “HoReCa” (“Hotel, 

Restaurant, Café/Catering”), у яких публічно виконуються музичні твори та/або 

програються записи виконань музичних творів, будуть мати обов’язок укласти 

договори з визначеними Мінекономрозвитку організаціями розширеного 

колективного управління. 

Аналогічний обов’язок щодо укладення договорів з організаціями 

розширеного колективного управління покладено на радіостанції, які публічно 

сповіщають фонограми і зафіксовані у них виконання. 
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У відношенні телекомпаній потрібно звернути увагу на визначення термінів 

«фонограма» і «відеограма» за чинним Законом України «Про авторське право і 

суміжні права». Звуки та відповідно зображення у формі записів, що входять до 

аудіовізуального твору, прямо виключаються з понять «фонограма» і «відеограма». 

Отже, наразі телеорганізації не мають обов’язку укладати договори з організаціями 

розширеного колективного управління щодо публічного сповіщення фонограм і 

зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань. При цьому 

телевізійні мовники зобов’язані підписувати з організаціями розширеного 

колективного управління договори стосовно публічного сповіщення об’єктів 

авторського права – недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими 

творами, що включені до складу аудіовізуальних творів. У Законі окремо 

зазначається, що розширене колективне управління щодо музичних творів не 

стосується кабельної ретрансляції. [143, c. 197] 

Під обов’язковим колективним управлінням Закон розуміє колективне 

управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав 

незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що 

здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених Законом 

сферах. 

Обов’язкове колективне управління об’єктами авторського права і (або) 

суміжних прав здійснюється виключно у таких сферах: 

1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва; 

2) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків); 

3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, 

зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних 

творів та їх примірників; 

4) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, 

крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення. 

Відповідно до пункту 6 статті 12 Закону, обов’язкове колективне управління 

не передбачає вилучення правовласником, повністю або частково, належних йому 

майнових прав з управління акредитованою організацією. Це – новела правового 
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регулювання, що вводиться Законом України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав». Раніше правовласник міг у будь-який момент за власним бажанням заявити 

про вилучення належних йому прав з управління певної організації колективного 

управління, що свого часу спричинило велику розрізненість каталогів організацій 

колективного управління і, відповідно, велику кількість таких організацій. Зовсім 

нещодавно на теренах України було зареєстровано і діяло 19 (дев’ятнадцять) 

організацій колективного управління. Така значна кількість організацій 

колективного управління спричиняла незручності як користувачам, від яких кожна 

окремо взята організація колективного управління вимагала сплати повної суми 

мінімальних ставок винагороди (роялті), передбачених Постановами Кабінету 

Міністрів України  від 18 січня 2003 року №№ 71 [144] і 72 [145], так і 

правовласникам, яким важко було розібратися, кому саме доручити управління 

своїми правами і від кого вимагати сплати належної їм винагороди.  

Тим не менше, наявність конкуренції завжди має позитивний вплив на 

розвиток і функціонування будь-якого ринку. Тому наразі важко спрогнозувати, які 

наслідки буде мати зменшення кількості організацій колективного управління в 

Україні і фундаментальна зміна правил гри між організаціями колективного 

управління і правовласниками, з одного боку, і організаціями колективного 

управління і користувачами об’єктів авторського права і суміжних прав, з іншого. 

Можна констатувати, що у майбутньому організації колективного управління, 

утворені в Україні, зіштовхнуться з конкуренцією з боку зарубіжних організацій. 

[143, c. 197] 

Так, ще 26 лютого 2014 року Європейський парламент і Рада Європейського 

Союзу прийняли Директиву 2014/26/EU «Про колективне управління авторським 

правом і суміжними правами і мультитериторіальне ліцензування прав на музичні 

втори для онлайнового використання на внутрішньому ринку». Як зазначається у 

Директиві, організації мовлення зазвичай використовують ліцензії, що надаються 

локальними організаціями колективного управління для організації мовлення своїх 

власних програм, які включають музичні твори. Вказані ліцензії досить часто 
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обмежуються лише мовленням у традиційних телевізійних системах: ефірних, 

кабельних мережах і через супутник. Ліцензія на Інтернет-права щодо музичних 

творів знадобиться для того, щоб дозволити поширення онлайн програм 

організацій мовлення. З метою полегшення ліцензування Інтернет-прав на музичні 

твори для одночасної трансляції і трансляції із затримкою у мережі Інтернет 

запроваджується механізм мультитериторіального ліцензування онлайнових прав 

через організації колективного управління, що діють на території кількох країн 

Європейського Союзу. [146] 

Як ми зазначали вище, пункт 6 статті 12 Закону України «Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав» встановлює обов’язкове колективне управління щодо кабельної 

ретрансляції об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. При цьому Закон 

прямо виключає такий об’єкт суміжних прав як програму (передачу) організації 

мовлення зі сфери обов’язкового колективного управління. Таким чином, 

телерадіоорганізації на власний розсуд здійснюють управління правами на власні 

програми (передачі) особисто, через повіреного, тощо. [143, c. 198] 

Статтю 1 Закону України «Про авторське і суміжні права» було доповнено 

визначенням терміну «кабельна ретрансляція», відповідно до якого це – прийом і 

одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та 

іншими особами незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних 

передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, 

виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах 

(програмах) організацій мовлення, за умови що початкова трансляція такої 

передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під 

юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Із вказаного визначення терміну можна зробити однозначний висновок про 

те, що кабельна ретрансляція стосується виключно творів, виконань, фонограм і 

відеограм, що містяться у програмах зарубіжних мовників. Вітчизняні 

телерадіоорганізації прямо виключені з цього визначення. Відповідно, обов’язкове 
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колективне управління не поширюється на кабельну ретрансляцію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, що містяться у програмах (передачах) 

організацій мовлення, що зареєстровані і діють на території України.  

Також постає закономірне питання, чи стосується кабельна ретрансляція 

прийому і одночасної передачі об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у 

мережах IPTV, OTT, через супутник, тощо чи виключно поширення через кабельні 

мережі. Відповідь на поставлене питання не є однозначною, оскільки, незважаючи 

на те, що у самому визначенні використовується фраза «незалежно від 

використаних технічних засобів», вказане словосполучення може стосуватися 

будь-яких використаних технічних засобів під час ретрансляції через кабель 

(наприклад, аналоговий чи цифровий кабель; наземний, підземний чи підводний 

кабель; провідниковий, оптоволоконний чи інший кабель). Це може спричинити 

певні труднощі при подальшому правозастосуванні і стати підставою для спорів 

між організаціями колективного управління, правовласниками і користувачами, у 

тому числі у судовому порядку.  

Законом передбачено, що 22 квітня 2019 року втрачають чинність свідоцтва 

про облік організацій колективного управління і про визначення організацій 

колективного управління уповноваженими, які були видані до 22 липня 2018 року. 

У сферах, щодо яких Законом встановлено здійснення розширеного та 

обов’язкового колективного управління, свідоцтва втрачають чинність з 

оголошеної Мінекономрозвитку дати закінчення прийому заяв на участь у конкурсі 

на акредитацію у певному напрямку. 

Станом на 28 грудня 2020 року Мінекономрозвитку зареєструвало 17 

(сімнадцять) організацій колективного управління за новою процедурою, 

визначеною у Законі України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [147], першими з 

яких були Громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав», 

зареєстрована 6 лютого 2019 року, та Спілка об’єднань громадян «Асоціація з 

управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна», зареєстрована 14 лютого 

2019 року. [148] 
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Зареєстровані організації колективного управління, що мають намір збирати 

роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективного управління, 

уповноважені здійснювати таку діяльність виключно після акредитації за 

результатами проведення відкритого конкурсу. 

Частина перша статті 5 Закону України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав» передбачає, що організація колективного управління є неприбутковою 

організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського 

об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної 

особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, 

визначених статтею 12 Закону. Також встановлено, що засновниками організації 

колективного управління можуть бути виключно правовласники. [139] 

Згадані вимоги Закону спричиняють необхідність реорганізації Державної 

організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДО УААСП), 

що має завершиться через 14 (чотирнадцять) місяців з дня набрання чинності 

Законом, тобто до 22 вересня 2019 року. [143, c. 198] 

Закон України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» поклав на 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – 

«Національна рада») невластиву раніше їй функцію нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями вимог щодо надання звітної інформації (звітів) про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме: музичних 

творів, аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) та зафіксованих у них 

виконань, у телерадіоефірі телерадіоорганізацій. 

12 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Національної ради було 

розміщено відскановану копію Листа від Мінекономрозвитку зі зверненням до 

телерадіоорганізацій щодо подачі до 26 квітня 2019 року інформації про публічне 

сповіщення в їхніх ефірах об’єктів авторського права і суміжних прав за 2018 рік. 

Згадана інформація була потрібна Мінекономрозвитку для визначення 

репрезентативності організацій колективного управління у зв’язку з початком 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19/print#n218
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відкритого конкурсу для визначення акредитованих організацій колективного 

управління. [149, c. 1] 

Закон покладає обов’язок на телерадіоорганізації подавати 

Мінекономрозвитку щороку, до 31 березня, звіт за попередній (звітний) рік 

діяльності про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.  

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав», Мінекономрозвитку повинно затвердити форму звіту 

телерадіоорганізацій про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав в ефірі телерадіоорганізації.  

Така форма Звіту була затверджена Наказом Мінекономрозвитку від 17 

квітня 2019 року №  647, причому реєстрація Наказу у Міністерстві юстиції 

України мала місце лише 15 травня 2019 року. [150] 

Відповідно, телерадіоорганізації не мали змоги надати звіт 

Мінекономрозвитку ні до 31 березня 2019 року, як це передбачено Законом ні до 

26 квітня 2019 року, як просив Мінекономрозвитку у своєму Листі. Деякі 

дослідники ставлять під сумнів легітимність проведення конкурсу для визначення 

акредитованих організацій колективного управління у цьому зв’язку. [143, c. 199] 

Слід зазначити, що Закон України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» приділяє 

увагу забезпеченню прозорості діяльності організацій колективного управління, 

передбачивши відповідну статтю 10. Закон також містить статтю 11, присвячену 

питанню оприлюднення щорічного звіту про діяльність організації колективного 

управління на веб-сайті такої організації у строк не пізніше ніж до 1 квітня року, 

що настає за звітним.  

Закріплення таких норм у Законі є позитивним кроком, направленим на 

справедливе розподілення зібраної винагороди правовласникам. Проте щорічний 

звіт організації колективного управління містить узагальнену інформацію про 

доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за категоріями прав і сферами 

використання прав, про використання таких доходів (розподіл правовласникам, 
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перерахування іншим організаціям колективного управління, використання на інші 

цілі), а також відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому 

числі з іноземними організаціями.  

На противагу, стаття 18 «Прозорість і звітність» Директиви 2014/26/EU «Про 

колективне управління авторським правом і суміжними правами і 

мультитериторіальне ліцензування прав на музичні втори для онлайнового 

використання на внутрішньому ринку» передбачає прямий обов’язок організацій 

колективного управління надавати інформацію про свою діяльність безпосередньо 

правовласнику не рідше ніж раз на рік, включаючи, зокрема, дані про конкретні 

суми винагороди, виплачувані цьому правовласнику, відрахування, здійснені на 

управління правами, тощо. [146] На наш погляд, у законодавстві України доцільно 

передбачити аналогічні зобов’язання організацій колективного управління перед 

правовласниками. [143, c. 199] 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що 

прийняття Закону України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» є позитивним 

зрушенням у регулюванні діяльності організацій колективного управління в 

Україні, проте значна кількість питань буде залежати від належної 

правозастосовної практики, зокрема конкретних заходів, що вчиняються органами 

державної влади. Україна має рухатися у напрямку посилення прозорості 

діяльності організацій колективного управління, у тому числі у сфері суміжних 

прав, та забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та обліку, 

що відповідатиме європейським тенденціям правового регулювання. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Обґрунтовано, що охорона прав організацій мовлення має базуватися 

на доктрині суміжних прав. Законодавство про захист від недобросовісної 
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конкуренції, про телекомунікації і т.д. повинно відігравати допоміжну роль у цьому 

процесі. 

2. Встановлено, що баланс між суміжними правами організацій мовлення 

і правом громадян на інформацію досягається шляхом встановлення випадків так 

званого «вільного використання» (“fair use”) програм, тобто обмеженням майнових 

прав організацій мовлення, що є справедливими і такими, що відповідають меті 

цього обмеження (наприклад, навчання або наукове дослідження, тощо). 

3. Запропоновано викласти частину третю статті 38 Закону України «Про 

аавторське право і суміжні права» у наступній редакції: «Організація мовлення має 

право вимагати згадування своїх вихідних даних (найменування, логотипу, 

позивних, тощо) у зв’язку з використанням своєї програми третьою особою». 

4. Встановлено, що законодавство України, що регулює суміжні права 

мовників, недостатньо відповідає викликам, що постають у зв’язку з розвитком 

новітніх технологій, зокрема у відношенні закріплення обсягу і змісту суміжних 

прав організацій мовлення. 

5. Зроблено висновок про те, що необхідно усунути термінологічну 

неузгодженість Законів України «Про авторське право і суміжні права» і «Про 

телебачення і радіомовлення» у частині дефініцій «кабельна ретрансляція» і 

«ретрансляція». Визначення терміну «ретрансляція» має бути доповнене 

можливістю поширювати сигнали мовників у мережі Інтернет, а не лише через 

традиційні ефірні, кабельні мережі та через супутник, як це прописано у чинному 

законодавстві України на сьогоднішній день. 

6. Досліджено, що чинне законодавство України у сфері суміжних прав 

не надає організаціям мовлення права на здійснення “deferred retransmission” 

(«ретрансляція із затримкою»). На сьогоднішній день жодна міжнародна або 

регіональна угода не надає охорони організаціям мовлення у цьому аспекті. На 

міжнародному рівні і у національному законодавстві України необхідно 

передбачити закріплення за телерадіоорганізаціями більшого обсягу прав, ніж 

існує зараз: право на “deferred retransmission” («ретрансляцію із затримкою»), право 

на розповсюдження сигналу, що несе програму, право на фіксацію і відтворення у 
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нематеріальній (електронній або цифровій) формі, “post-fixation rights” (що 

включають цілий комплекс прав: право на розповсюдження записів програм, 

імпорт примірників, здачу у майновий найм або комерційний прокат, тощо), право 

на публічну демонстрацію телерадіопрограм у місцях, доступних для публіки, з 

метою отримання прямої або опосередкованої комерційної вигоди, право на 

декодування сигналів, що несуть програми.    

7. Зроблено висновок про те, що перелік майнових повноважень 

організацій мовлення, наведений у Законі України «Про авторське право і суміжні 

права», доцільно доповнити правом на розповсюдження програми, включаючи, у 

тому числі, право на доведення програми до відома публіки таким чином, що її 

представники можуть здійснити доступ до неї з будь-якого місця і в будь-який час 

за власним вибором. Дане повноваження охоплює право телерадіоорганізації на 

“webcasting” (“netcasting”), як цей термін вживається у проекті Договору про 

охорону прав організацій мовлення. У Законі «Про авторське право і суміжні 

права» необхідно прямо передбачити виключне право організацій мовлення на 

розповсюдження їхніх програм за допомогою будь-яких і всіх систем і платформ 

дистрибуції аудіовізуального медіа-контенту (право на “simulcast”, тобто 

одночасну передачу власної програми за допомогою різних засобів і систем). 

8. Встановлено, що назріла нагальна потреба модернізувати виключення 

та обмеження суміжних прав організацій мовлення. На наш погляд, за основу може 

бути прийнята модель «тесту у три етапи», яка наразі запроваджена в Інтернет-

Договорах. Тим не менше, на додаток до цього, логічним та виправданим було би 

встановити перелік виключень та обмежень суміжних прав мовників, які повинні 

враховувати сучасний розвиток цифрових технологій. При цьому виключення та 

обмеження суміжних прав організацій мовлення не можуть бути ширшими, ніж 

відповідні виключення та обмеження авторських майнових прав. Питання 

виключень та обмежень суміжних прав мовників з огляду на розвиток новітніх 

технологій знаходиться у фокусі уваги Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності і потребує подальших досліджень у майбутньому. 
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9. Зроблено висновок про те, що у законодавстві України доцільно 

передбачити зобов’язання організацій колективного управління перед 

правовласниками надавати інформацію про свою діяльність безпосередньо 

правовласнику не рідше ніж раз на рік, включаючи, зокрема, дані про конкретні 

суми винагороди, виплачувані цьому правовласнику, відрахування, здійснені на 

управління правами, тощо. 

10. Зроблено висновок про те, що прийняття Закону України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав» є позитивним зрушенням у регулюванні діяльності 

організацій колективного управління в Україні, проте значна кількість питань буде 

залежати від належної правозастосовної практики, зокрема конкретних заходів, що 

вчиняються органами державної влади. Україна має рухатися у напрямку 

посилення прозорості діяльності організацій колективного управління, у тому 

числі у сфері суміжних прав, та забезпечення функціонування електронної системи 

реєстрації та обліку, що відповідатиме європейським тенденціям правового 

регулювання. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУМІЖНИХ ПРАВ 

ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ 

 

3.1. Порушення суміжних прав організацій мовлення як підстава для 

судового цивільно-правового захисту 

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. [151] 

Судовий порядок захисту суміжних прав організацій мовлення є однією з 

найбільш ефективних юрисдикційних форм захисту порушених прав.  

Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23 

березня 2017 року № 1977-VII [152] запровадив революційні зміни до порядку 

захисту суміжних прав організацій мовлення, зокрема було суттєво доповнено 

перелік підстав для захисту порушених прав телерадіоорганізацій, у тому числі у 

судовому порядку.  

Так, до правового поля України було введене поняття «кардшейрінг» (пункт 

«з» статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), яке до того 

широко застосовувалось у практиці іноземних країн, зокрема країн - членів 

Європейського Союзу, але не було юридично формалізоване в Україні. [153, c. 68] 

Стаття 1 Закону «Про авторське право і суміжні права» надає наступне 

визначення терміну «кардшейрінг»: це – забезпечення у будь-якій формі та в будь-

який спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої 

обмежений суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав застосуванням 

технічних засобів захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних 

засобів захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути 

сприйнята або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту. 

Як правильно вказує А.С. Штефан, у цій конструкції суб’єкт авторського 

права зазначається помилково, оскільки мова йде про об’єкт суміжних прав, до 

якого суб’єкт авторського права не має стосунку [154, c. 13] 
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Як ми зазначали у пункті 1.1 Розділу 1 Дисертації, існує нагальна 

необхідність привести у відповідність термінологію Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» і Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», встановивши, що об’єктом суміжних прав є програма організації 

мовлення.  

Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» прямо 

відніс кардшейрінг до піратства, оновивши визначення цього терміну.  

Як зазначив Директор Юридичної фірми «ВІНДЕКС» Павло Миколюк у 

рамках панельної дискусії «Боротьба з піратством в Інтернеті» на VIII Щорічній 

конференції «Медіаправо», що проводилась 21 листопада 2017 року, «сьогодні 

змінюється вся технологія кардшейрінгу. Раніше система була побудована як 

мережевий маркетинг із розповсюдженням кардшейрінгових карток спеціальними 

установниками обладнання». [155, c. 2] Наразі користувач має змогу придбати 

необхідне обладнання через мережу Інтернет і здійснити самостійне нелегальне 

підключення до сервісу. 

За оцінкою експертів, такий вид піратства як кардшейрінг продовжує 

становити основну загрозу для так званого платного телебачення (“Pay TV”).  

За оцінкою фахівців “Screen Digest Ltd.”, до кінця 2013 року країни Східної і 

Західної Європи зрівняються у рівні споживання послуг платного телебачення, 

досягнувши 59 (п’ятдесяти дев’яти) відсотків домогосподарств. На сьогодні 

найбільшого поширення платне телебачення набуло у країнах Північної Америки, 

де лише 10 (десять) відсотків домогосподарств користуються безплатним 

телебаченням. [156, c. 18] 

Беручи до уваги те, що національне законодавство більшості країн не містить 

визначення терміну «платне телебачення» (“Pay TV”), розглянемо визначення 

цього терміну, наведене у Зеленій книзі Європейської комісії «Правовий захист 

кодованих послуг на внутрішньому ринку» від 6 березня 1996 року. Відповідно до 

даного документу, «платне телебачення» – це термін, що використовується для 

визначення ситуації, коли глядач платить за отримання доступу до окремих 
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програм (передач), аудіовізуальних творів телеканалу шляхом наземних 

передавальних пристроїв, через супутник та/або кабель. [157, c. 10] 

Як можна побачити, дане визначення є досить широким, що допускає різні 

його тлумачення. Але при цьому тут можна виділити 4 критерії визначення поняття 

«платне телебачення»: 1) обмеженість доступу телеглядача до окремих програм, 

аудіовізуальних творів телеканалу; 2) обов’язкова виплата винагороди за надання 

доступу до окремих програм, аудіовізуальних творів телеканалу; 3) виплата 

винагороди окремим телеглядачем (індивідуальним домогосподарством); 4) мова 

йде про надання платного доступу до конкретних програм, аудіовізуальних творів 

телеканалу, тобто, наприклад, якщо телекомпанія формує пакет програм 

телеканалів, за який збирає платежі за підписку, то вона повинна чітко визначити 

вартість надання доступу до кожної телевізійної програми (передачі) у пакеті, яка 

входить у такий платіж. [153, c. 68]        

Тут же наведемо визначення терміну «кодовані послуги», що надається у 

Зеленій книзі Європейської комісії від 6 березня 1996 року: «кодовані послуги» 

визначаються для цілей цієї Книги як послуги, сигнал яких кодується з тим, щоб 

гарантувати виплату винагороди. [157, c. 6]  

У переважній більшості ліцензійних договорів та інших угод на придбання 

програмного продукту, що використовуються у телевізійній практиці, 

наголошується, що обов’язковою умовою платного телебачення виступає 

кодування телевізійного сигналу. [153, c. 69] 

Як зазначають деякі дослідники, послуги платного телебачення потребують 

плати за підписку, яка може коливатися від суми, що лише покриває видатки на 

підтримку з’єднання, до значної місячної плати у розмірі 100 ЄВРО або більше за 

доступ до програм ряду телеканалів, включаючи, зокрема, спортивні телеканали та 

телеканали прем’єрного кіно. Для прикладу, компанія “Walt Disney” використовує 

таке визначення «преміального платного телебачення» (“Premium Pay Television”): 

це – спосіб дистрибуції програм, за допомогою якої лінійна преміальна платна 

програмна послуга або телеканал поставляється способами телевізійної 

дистрибуції, що може бути отримана за умови здійснення абонентами платежу за 
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підписку за отримання такої послуги або телеканалу і де на послугу або телеканал 

може бути оформлена підписка на індивідуальній основі та/або дана послуга або 

телеканал включають у себе преміальний контент, такий як спорт і                       

фільми. [153, c. 69]     

Таким чином, у послугах платного телебачення на перше місце виступає сам 

телевізійний контент, тобто програма організації мовлення. На думку переважної 

більшості спеціалістів, конвергенція виводить питання охорони контенту на новий 

рівень. Без належного захисту не уявляється можливим скористатися всіма 

перевагами послуг платного телебачення.    

Як відмічають спеціалісти, незаконний доступ до всього сигналу, що несе 

програму, або певної частини трансльованої програми, що базується на обладнанні 

(“hardware-based unauthorized access”), у багатьох країнах регулюється у чинних 

законах про телерадіомовлення або про авторське право і суміжні права. До 28 

травня 2000 року держави - члени Європейського Союзу повинні були 

імплементувати у національне законодавство положення Директиви 98/84/ЄC 

Європейського Парламенту і Ради від 20 листопада 1998 року про правову охорону 

послуг, що базуються або складаються з умовного доступу. [158] 

Проте у пункті 21 преамбули до Директиви чітко зазначається, що Директива 

не стосується застосування будь-яких положень національного законодавства, які 

можуть заборонити приватне володіння незаконними пристроями, що 

уможливлюють несанкціонований доступ до об’єктів права інтелектуальної 

власності. Тому на рівні Європейського Союзу відсутня єдина практика щодо 

кваліфікації таких діянь. Наприклад, законодавство Данії, Норвегії і Фінляндії 

містить пряму заборону на використання і володіння згаданими пристроями у 

приватних цілях, але у ряді країн Європейського Союзу це питання залишається не 

до кінця врегульованим. 

Як зазначають спеціалісти “Screen Digest”, платежі, які стягують пірати, що 

займаються кардшейрінгом, з користувачів, яким пропонуються нелегальні 

послуги, різняться і можуть становити одноразову оплату за продаж обладнання 

(модифікованого сет-топ боксу або піратським шляхом отриманої або клонованої 
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картки доступу до сигналу) або фіксовані платежі за надання доступу до контенту 

і забезпечення регулярного оновлення та функціонування кодів, що 

використовуються у сет-топ боксах або картках доступу. Така незаконна діяльність 

може проводитись через веб-ресурси, що займаються кардшейрінгом, або шляхом 

використання сет-топ боксів з інтегрованими портами “Ethernet”, через які оновлені 

коди доступу можуть надсилатися з веб-сайту або серверу оператора, що 

займається кардшейрінгом. Такі регулярні незаконні платежі піратів можуть 

складати четверту частину або третину від оригінальної ціни, яка пропонується 

легальним сервісом. За оцінкою Європейської антипіратської асоціації (“European 

Anti-Piracy Association”, або “AEPOC”), більше 1 (одного) мільярду Євро кожного 

року втрачає платне телебачення в Європейському Союзі через поширення 

піратських карток і сет-топ боксів. [159, c. 5] 

Слід звернути увагу на пункт «с» статті 4 Директиви ЄС про правову охорону 

послуг, що базуються або складаються з умовного доступу, який відносить до 

діяльності, що здійснюється правопорушником, використання комерційних 

повідомлень (реклами) для промотування нелегальних пристроїв.  

Пункт «е» статті 2 Директиви визначає нелегальний пристрій як будь-яке 

обладнання або програмне забезпечення, призначене або адаптоване для надання 

доступу до охоронюваної послуги у доступній формі без дозволу провайдера 

послуги. [158] 

Як бачимо, дефініція терміну «кардшейрінг», надана у статті 1 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», не містить такого складу 

правопорушення. [153, c. 69] 

З огляду на вищезазначене, вважаємо за необхідне доповнити визначення 

поняття «кардшейрінг» і викласти його у наступній редакції: 

«кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу 

до програми (передачі) організації мовлення і (або) її складових частин 

(аудіовізуальних творів, тощо), доступ до яких обмежений суб’єктом авторського 

права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська 

карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого 
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зазначена програма (передача) і (або) її складові частини можуть бути сприйняті 

або в інший спосіб доступні без застосування технічних засобів захисту, а також 

діяльність з поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелегального 

обладнання і (або) програмного забезпечення, що використовується для обходу 

технічних засобів захисту». 

Крім кардшейрінгу, поняття «піратство» було доповнено також Інтернет-

піратством, під яким слід розуміти вчинення будь-яких дій, які відповідно до статті 

50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визнаються порушенням 

авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. 

Ряд фахівців вказали на недосконалість цієї дефініції у контексті порушень 

авторського права і можливості змішування поняття «Інтернет-піратство» з іншими 

порушеннями у цій сфері, наприклад, такими як плагіат, контрафакція, тощо.  

З точки зору порушень суміжних прав організацій мовлення вказане 

доповнення є вдалим з огляду на обмеженість способів використання програм 

мовників, встановлених у статті 41 Закону.  

Наприклад, пункт «в» статті 50 Закону визначає плагіат як оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 

автором цього твору. [13]  

Тобто це визначення не стосується програми організації мовлення як об’єкту 

суміжних прав, а виключно твору – об’єкту авторського права. З огляду на те, що 

програма організації мовлення являє собою певну впорядковану за сіткою 

мовлення або каталогом сукупність аудіовізуальних творів та інших об’єктів, 

підстав для поширення визначення «плагіат» на програму ми не                         

вбачаємо. [153, c. 70] 

Відповідно до пункту «б» статті 50 Закону, контрафакція стосується 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з 

митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у 

тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і не стосується 

програми організації мовлення. [13] 
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Таким чином, піратство у сфері суміжних прав на програму організації 

мовлення, згідно з пунктом “б” статті 50 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», складають наступні дії: незаконне оприлюднення програм 

організацій мовлення, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення 

будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнаються порушенням суміжних прав 

на програму організації мовлення з використанням мережі Інтернет. 

З аналізу поняття «піратство» можна зробити однозначний висновок про те, 

що визначення цього терміну не охоплює випадки незаконного поширення 

сигналів до моменту їхнього публічного сповіщення (“pre-broadcast signals”), хоча 

з огляду на цифровізацію і розвиток нових технологій небезпека поширення 

піратства у відношенні таких сигналів значно зростає. У рамках роботи Постійного 

комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав питання охорони і захисту “pre-

broadcast signals” залишається у центрі уваги. Україна повинна взяти до уваги цей 

досвід і передбачити належний захист у відношенні сигналів, що несуть програму 

організації мовлення, до моменту їхнього публічного сповіщення. [153, c. 70] 

Слід звернути увагу на останні тенденції поширення Інтернет-піратства у 

світі, коли одну з серйозних загроз незаконного розповсюдження контенту 

становлять соціальні медіа.  

За словами професора Фредеріка Мостерта (Frederick Mostert), 

співзасновника “Digital Communities Lab” (м. Лондон, Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії), новою і неочікуваною загрозою стало 

стрімке розповсюдження контрафактної продукції у соціальних                          

мережах. [160, c. 3] 

Відповідно до Списку особливого контролю з контрафакції і піратства, 

складеного Європейською Комісією 14 грудня 2020 року, серед сервісів, які 

сприяють поширенню Інтернет-піратства, названі, зокрема, російська соціальна 

мережа “VK.com” (“V Kontakte”) і месенджер “Telegram”. Відповідно до цього 

документу, користувачі “VK.com” можуть отримати несанкціонований доступ до 

телепередач та іншого контенту, у тому числі за допомогою вбудованих 

відеоплеєрів. Функція пошуку соціальної мережі дозволяє користувачам з легкістю 
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знайти нелегальні одиниці контенту. Правовласники звітують, що користувачі 

месенджеру “Telegram” використовують різні способи для комунікації, включаючи 

так звані публічні «канали», що мають притаманні соціальним медіа риси, з метою 

поширення нелегального контенту для завантаження або стрімінгу, охоплюючи, 

зокрема, телерадіопрограми, що слугує промоції неліцензованих IPTV-послуг. При 

цьому сервіс “Telegram” відноситься до найбільш завантажуваних застосунків 

соціальних медіа у більш ніж 20 країнах світу і налічує чотириста мільйонів 

користувачів щомісяця. [161, с. 34-35] 

У переліку підстав для звернення до суду за захистом суміжних прав 

організацій мовлення можна також виділити: 

1) вчинення дій, що створюють загрозу порушення суміжних прав; 

2) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту суміжних 

прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою 

розповсюдження і застосування засобів для такого обходу; 

3) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній 

формі, про управління правами без дозволу організації мовлення чи 

особи, яка здійснює таке управління; 

4) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою 

розповсюдження, публічне сповіщення програми організації мовлення, з 

яких без дозволу організації мовлення вилучена чи змінена інформація 

про управління правами, зокрема в електронній формі; 

5) вчинення дій, які порушують особисті немайнові та майнові права 

організації мовлення, з урахуванням передбачених Законом України «Про 

авторське право і суміжні права» обмежень майнових прав; 

6) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають суміжні 

права, примірників програм мовлення. 

У світовій практиці найбільш поширеними є наступні правопорушення у 

сфері суміжних прав організацій мовлення: 
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1) незаконне відтворення і розповсюдження записів програм організацій 

мовлення на матеріальних носіях, так зване «фізичне піратство» (“physical piracy”) 

за термінологією фахівців “Screen Digest” [159, c. 5 - 12]; 

2) Інтернет-піратство, що набирає обертів і становить серйозну загрозу для 

правовласників; 

3) кардшейрінг; 

4) несанкціонована ретрансляція сигналів, що несуть програми, іншими 

мовниками, а також провайдерами програмної послуги – операторами ефірних, 

кабельних, IPTV, OTT-мереж, операторами DTH-платформ;  

5) доступ до програм організацій мовлення за межами дозволеної території 

(«сірий ринок»). 

Як зазначають експерти, у «фізичному піратстві» можна виділити декілька 

типів, базуючись на вигоді, що отримується порушником внаслідок піратства. 

Так, незаконно відтворена програма мовника може використовуватися для 

домашнього використання і особистого перегляду. Показовим є рішення 

Верховного Суду Сполучених Штатів Америки у справі “Sony Corp. of America” 

проти “Universal City Studios, Inc.” (яка відома також як справа “Betamax” 

(“Betamax case”) 1984 року, згідно з яким виготовлення індивідуальних копій 

телевізійного контенту з метою зміщення у часі (“time shifting”) для персонального 

використання не становить порушення авторського права та суміжних прав, є 

випадком вільного використання (“fair use”), що стало прецедентом щодо права 

споживачів здійснити запис сигналів мовників для особистого використання. 

Верховний Суд США також постановив, що виробники приладів для здійснення 

запису домашнього відео, такі як “Betamax” та інших відеомагнітофонів, не 

вважаються такими, що вчинили порушення авторського права і суміжних           

прав. [162] 

Найбільш небезпечним є «фізичне піратство», що здійснюється порушником 

з метою отримання комерційної вигоди або винагороди від продажу записів 

програм організацій мовлення. 
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Несанкціонована ретрансляція (що відбувається без згоди правовласника або 

без його відома) може бути здійснена у двох формах: 

1) коли здійснюється ретрансляція всієї програми організації мовлення; 

2) коли має місце ретрансляція частини програми, що містить певний 

контент. 

Як зазначають експерти, несанкціонована ретрансляція характерна для країн, 

що розвиваються, наприклад, для Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 

Латинської Америки, Близького Сходу, де ще використовуються застарілі 

технології передачі даних (наприклад, аналогові кабельні мережі) і де захист 

суміжних прав мовників не є жорстким. Наприклад, Торгова Асоціація для 

відеоіндустрії і екосистем Азіатсько-Тихоокеанського регіону (“Trade Association 

for the Video Industry and Ecosystem in Asia Pacific”) оцінює збитки від 

несанкціонованої ретрансляції у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

приблизно в 365 (триста шістдесят п’ять) мільйонів на рік. 

В Україні ретрансляція програм організацій мовлення без згоди 

правовласника становить левову частку всіх порушень у сфері суміжних прав 

мовників. 

Зважаючи на те, що права на контент продаються за територіальним 

принципом і з певними обмеженнями, досить часто трапляються випадки, коли 

сигнали, що несуть програми організацій мовлення, з інших територій можуть бути 

прийняті у тій чи іншій країні, для якої вони не призначалися. Як правило, такі 

випадки здебільшого стосуються супутникового телебачення, коли супутникові 

сигнали не кодуються, а зона покриття супутника є значною і охоплює кілька 

десятків країн, і лише у деяких випадках це може стосуватися ефірного телебачення 

(наприклад, при поширенні сигналів ефірного наземного телебачення у 

прикордонних областях). Останнім часом такого роду порушення набирають ваги, 

оскільки правовласники більш прискіпливо ставляться до дотримання прав на їхні 

програмні продукти, здійснюють моніторинг незаконного використання і 

ініціюють судові позови щодо захисту порушених прав.  
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Як відомо, у ніч з 28 на 29 січня в Україні відбулося кодування 23 (двадцяти 

трьох) супутникових телеканалів 4 (чотирьох) медіа-груп: «Медіа Група Україна», 

«1+1 медіа», “StarLightMedia” та “Inter Media Group”. Однією з причин кодування 

називають необхідність дотримання авторського права і суміжних прав на 

трансльований телеканалами медіа-груп контент і виконання ними взятих на себе 

зобов’язань за угодами із зарубіжними і вітчизняними правовласниками.  

На сьогоднішній день відповідальність за доступ до програм організацій 

мовлення за межами дозволеної території регулюється неоднаково у різних 

юрисдикціях. Для прикладу, у більшості країн Азії і Близького Сходу 

екстериторіальний доступ до сигналів, що несуть програми мовників, прямо 

визнається незаконним, а в інших державах вважається порушенням взятих 

договірних зобов’язань. [153, c. 71] 

Слід звернути увагу на нововведення, запроваджене Законом України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав»: до переліку порушень як авторського, так і суміжних 

прав, додано зловживання посадовими особами організації колективного 

управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних 

розподілу і виплати винагороди правовласникам. [152]  

Пряме зазначення у статті 50 Закону такого порушення має позитивно 

позначитися на відповідальному ставленні організацій колективного управління до 

виконання своїх обов’язків з розподілу і виплати винагороди суб’єктам авторського 

права і суміжних прав та посилити гарантії захисту правовласників. [153, c. 71] 

Встановлений у статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» перелік дій, які визнаються порушеннями суміжних прав організацій 

мовлення, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 

Важливе значення має норма, що визначає в якості правопорушення 

«вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права або суміжних 

прав». У даному випадку Закон гарантує організації мовлення можливість 

превентивного захисту належних прав.  
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У цілому перелік правопорушень, що містяться у Законі України «Про 

авторське право і суміжні права» та дають підставу для звернення до суду, охоплює 

майже всі види ігнорування суміжних прав організацій мовлення, що суттєво 

розширює можливості щодо судового захисту порушених прав, проте розвиток 

новітніх технологій диктує свої вимоги і призводить до розширення переліку 

можливих порушень, які потрібно відслідковувати і враховувати у перспективному 

законодавстві. 

Слід також наголосити на необхідності приведення окремих норм Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» у відповідність до положень Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», оскільки існуючі неузгодженості 

двох Законів вже ставали предметом судових спорів. 

Зауважимо, що пункт 9 статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» встановлює випадки, коли, здійснюючи ретрансляцію програм 

організацій мовлення, провайдер програмної послуги (тобто оператор кабельного 

телебачення, провайдер супутникової DTH-платформи, IPTV-провайдер, тощо) не 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями. Це 

стосується всіх випадків розповсюдження програм універсальної програмної 

послуги (так званого “must-carry obligation”). Розуміючи суспільну необхідність 

забезпечення максимального охоплення населення такими програмами, потрібно 

зазначити, що вказана мета повинна досягатися іншими методами.  

Можливість здійснення ретрансляції провайдером без укладення договору з 

правовласником прямо суперечить частині 2 статті 41 Закону «Про авторське право 

і суміжні права», яка передбачає, що майнові права організації мовлення 

передаються іншим особам на підставі договору. Стаття 1107 ЦК України 

встановлює, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

здійснюється на підставі договорів, які, за загальним правилом, мають укладатися 

у письмовій формі. 

Зазначимо, що ця правова суперечність вже стала предметом судового 

розгляду – влітку 2009 року ТОВ «Поверхность Спорт-ТВ» звернулась з позовом 

до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «Віжн ТБ» компенсації за 
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порушення прав інтелектуальної власності на трансляцію програм та футбольних 

матчів Ліги Чемпіонів сезону 2008/2009 у розмірі 31 250 000,00 гривень. На 

сьогодні дана справа пройшла всі судові інстанції, завершившись винесенням 30 

березня 2010 року Верховним судом України рішення про сплату ТОВ «Віжн ТБ» 

на користь компанії «Поверхность Спорт-ТВ» компенсації у розмірі 8 000 000,00 

гривень. [163] Зауважимо, що у постанові Вищого господарського суду України від 

22 грудня 2009 року наголошується на тому, що саме Закон «Про авторське право 

і суміжні права» є спеціальним по відношенню до Закону «Про телебачення і 

радіомовлення», а отже, підлягає застосуванню при здійсненні ретрансляції 

програми мовника. [164, c. 274 - 275] 

З метою приведення положень Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у відповідність з нормами Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», можна запропонувати наступне формулювання частини другої 

пункту 9 статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: «Для 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями». 

 

 

3.2. Правове регулювання технічних способів забезпечення дотримання 

суміжних прав організацій мовлення. Кодування та інші способи обмеження 

доступу до програм організацій мовлення. Системи управління цифровими 

суміжними правами організацій мовлення 

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і 

фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, 

містить окрему статтю 18 під назвою «Зобов’язання стосовно технічних засобів», 

проте дія цього Договору не поширюється на охорону організацій мовлення, а 

обмежена лише виконаннями і фонограмами.  

На наш погляд, у новій міжнародній угоді, присвяченій питанню охорони 

суміжних прав організацій мовлення, варто передбачити аналогічні положення, а 

саме: «Договірні Сторони повинні передбачити відповідну правову охорону і 
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ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, якими 

користуються організації мовлення у зв'язку із здійсненням своїх прав відповідно 

до цього Договору, та які обмежують дії щодо їхніх несучих програми сигналів, які 

не дозволені організаціями мовлення або не допускаються законом».  

Слід наголосити, що у Європейській конвенції про правову охорону послуг, 

що базуються або складаються з умовного доступу, прийнятій Радою Європи 24 

січня 2001 року, розкривається перелік можливих порушень щодо обходу засобів 

умовного доступу та встановлюються міри відповідальності (наприклад, цивільно-

правові, конфіскація, тощо). [165] 

При цьому дія згаданої Європейської конвенції поширюється на телевізійні 

програмні послуги у розумінні статті 2 Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення від 5 травня 1989 року (зі змінами, внесеними Протоколом від 9 

вересня 1998 року), послуги радіомовлення і послуги інформаційного суспільства, 

що розуміються як такі, що пропонуються електронними засобами на відстані і за 

індивідуальним запитом отримувача послуг.  

Стаття 4 Європейської конвенції про правову охорону послуг, що базуються 

або складаються з умовного доступу, передбачає, що незаконним є ведення хоча б 

одного з наступних видів діяльності у відношенні засобів обходу систем умовного 

доступу: 

- їхнє виробництво з комерційною метою; 

- імпорт з комерційною метою; 

- розповсюдження з комерційною метою; 

- продаж або здача в оренду з комерційною метою; 

- володіння з комерційною метою; 

- інсталяція, технічна підтримка або заміна з комерційною метою; 

комерційне промотування, маркетинг або реклама. 

Директива ЄС про правову охорону послуг, що базуються або складаються з 

умовного доступу, у статті 4 зобов’язує держави - члени Європейського Союзу 

заборонити на їхній територій наступні дії: 
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- виробництво, імпорт, дистрибуцію, продаж, здачу в оренду або володіння 

з комерційною метою нелегальними пристроями, під якими слід розуміти будь-яке 

обладнання або програмне забезпечення, призначене або адаптоване для надання 

доступу до охоронюваної послуги у доступній формі без дозволу провайдера 

послуги; 

- інсталяція, технічна підтримка або заміна з комерційною метою 

нелегальних пристроїв; 

- використання комерційних повідомлень з метою промотування 

нелегальних пристроїв.  

Директива у статті 2 надає охорону наступним послугам за умови, що вони 

пропонуються за винагороду і на основі умовного доступу (тобто сигнали 

кодуються, шифруються чи захищаються іншим технічним способом): 

1) телевізійне мовлення; 

2) радіомовлення, під яким слід розуміти трансляцію по кабелю або в ефір, 

включаючи, зокрема, через супутник, радіопрограм, що призначені для приймання 

публікою; 

3) послуги інформаційного суспільства, відповідно до Директиви (ЄС) 

2015/1535 Європейського Парламенту і Ради від 9 вересня 2015 року, що 

запроваджує процедуру з надання інформації у сфері технічного регламенту і 

правил щодо послуг Інформаційного суспільства. [166] 

Таким чином, Європейська конвенція про правову охорону послуг, що 

базуються або складаються з умовного доступу, і Директива ЄС про правову 

охорону послуг, що базуються або складаються з умовного доступу, передбачають 

аналогічні зобов’язання щодо захисту від обходу систем умовного доступу, 

регулюючи незаконні дії, вчинені з комерційною метою, і залишивши поза увагою 

приватні випадки обходу систем умовного доступу в особистих цілях. 

Аналогічно про комерційну мету обходу будь-яких ефективних 

технологічних заходів зазначається у статті 6 Директиви Європейського 

Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих 

аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. 
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Відповідно до частини другої статті 6 цієї Директиви, держави-члени повинні 

забезпечити належний правовий захист від виробництва, імпорту, 

розповсюдження, продажу, оренди, реклами для продажу або оренди, або 

володіння з комерційною метою пристроями, продуктами чи компонентами, а 

також від надання послуг, які: 

1) популяризуються, рекламуються або реалізуються з метою обходу, або 

2) мають лише обмежене комерційне призначення або використання, окрім 

обходу, або 

3) першочергово спроектовані, вироблені, адаптовані або виконані з метою 

забезпечення або полегшення обходу будь-яких ефективних технологічних заходів.  

Термін «технологічні заходи» частина третя статті 6 Директиви визначає як 

будь-яку технологію, пристрій або компонент, який в ході своєї звичайної 

експлуатації призначений для запобігання або обмеження дій щодо творів або 

інших об’єктів, не дозволених правоволодільцем будь-якого авторського права чи 

будь-якого суміжного права, передбаченого законодавством, або особливого права 

(“sui generis”), передбаченого Розділом III Директиви 96/9/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11 березня                          

1996 року [167] 

Згідно з частиною третьою статті 6 Директиви, технологічні заходи повинні 

вважатися «ефективними», якщо використання охоронюваного твору або іншого 

об’єкта контролюється правоволодільцями шляхом застосування процедури 

контролю доступу або охорони, як-от кодування, шифрування або іншої 

трансформації твору або іншого об’єкта чи механізму для контролю копіювання, 

яка досягає мети охорони. 

Як зазначається у пункті 47 преамбули Директиви, з метою уникнення 

розрізнених правових підходів, що потенційно можуть перешкоджати 

функціонуванню внутрішнього ринку Європейського Союзу, необхідно 

забезпечити гармонізований правовий захист від обходу ефективних 

технологічних заходів, а також від забезпечення пристроями, продуктами або 

послугами для таких цілей. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_241
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Нова міжнародна угода про охорону прав організацій мовлення у частині 

захисту від обходу будь-яких ефективних технологічних заходів, зокрема систем 

умовного доступу, може базуватися на положеннях Директиви ЄС про 

гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві, а також Директиви ЄС про правову охорону послуг, 

що базуються або складаються з умовного доступу. 

Угода між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими Сполученими 

Штатами і Канадою (“United States-Mexico-Canada Agreement” (“USMCA”) від 30 

листопада 2018 року у статті 20.56 прямо визнає трансляцію закодованих сигналів 

публічним сповіщенням за умови, якщо засоби декодування надаються публіці 

організацією мовлення або за її згодою. [106] 

Стаття 20.85 Угоди присвячена питанню захисту закодованих супутникових 

і кабельних сигналів, передбачаючи наступний перелік правопорушень, що 

надають підстави для застосування як кримінальної, так і цивільно-правової 

відповідальності: 

- виробництво, установка, модифікація, імпорт, експорт, продаж або інша 

дистрибуція матеріальних і нематеріальних пристроїв або систем, якщо особа знала 

або мала підстави знати, що такі пристрій або система відповідають хоча б одній з 

наступних умов: 1) призначені для використання для того, щоб сприяти; або 2) 

першочергово сприяють декодуванню закодованого сигналу, що несе програму, 

без дозволу від уповноваженого розповсюджувача сигналу; 

- у відношенні закодованого супутникового сигналу, що несе програму, 1) 

умисно отримує цей сигнал; 2) далі поширює цей сигнал, знаючи, що він був 

розкодований без дозволу від уповноваженого розповсюджувача сигналу. 

Як бачимо, Угода між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими 

Сполученими Штатами і Канадою не обмежується тільки комерційною метою 

обходу технічних засобів у регулюванні підстав для відповідальності 

правопорушників, а стосується будь-яких дій, у тому числі, вчинених в особистих 

цілях.  
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Встановлення переліку можливих порушень стосовно технічних засобів 

захисту є виправданим, і доцільно було би передбачити аналогічні положення у 

міжнародному документі, направленому на зміцнення охорони суміжних прав 

організацій мовлення. Причому, на наш погляд, зважаючи на стрімкий розвиток 

технологій, перелік таких порушень не має бути вичерпним, оскільки можуть як 

з’являтися інноваційні технічні засоби захисту прав організацій мовлення, так і 

нові засоби і способи їхнього обходу.    

У проекті Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (проект 1.0 від 

8 березня 2007 року) пропонується встановити, що сторони Договору повинні 

забезпечити адекватну і ефективну правову охорону проти наступних 

несанкціонованих дій: 

- декодування закодованих сигналів, що несуть програми; 

- виготовлення, імпорт, продаж або будь-яка інша дія, що робить доступними 

пристрій або системи, здатними розкодувати закодовані сигнали, що несуть 

програми; 

- видалення або зміна будь-якої електронної інформації, що відноситься до 

застосування охорони організацій мовлення. 

На наше переконання, цей перелік має бути доповнений ще рекламою і 

промотуванням пристроїв та/або систем обходу технічних засобів захисту, що є 

також незаконним і уможливлює успішне проведення всіх зазначених вище дій. 

Розвиток технічних засобів захисту прав надає телерадіоорганізаціям 

ефективний інструмент контролю за доступом до сигналів, що несуть програми, та 

їхнім використанням. Це набуває особливої ваги у цифрову еру, оскільки технічні 

засоби захисту виконують дві взаємопов’язані функції: ідентифікації та 

попередження несанкціонованого використання сигналів, що несуть програми. 

Крім того, провайдери цифрового телебачення використовують технічні засоби 

захисту для гарантування отримання плати за їхні послуги завдяки тому, що доступ 

до сигналів, що несуть програми, обмежується. 

На думку представників “Birkbeck College” Лондонського університету 

(“University of London”) Кемпбел Кові (Campbell Cowie) і Сендіп Капур (Sandeep 
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Kapur), одне з таких технологічних рішень – система управління цифровими 

правами (“Digital Rights Management” (“DRM”), набирає все більшої ваги для 

захисту цифрового контенту у ланцюгу споживання платного телебачення і з часом 

може замінити умовний доступ, включаючи кодування. Система управління 

цифровими правами являє собою комплекс програмного забезпечення і апаратних 

технологій, що розгортається з метою забезпечення постійного захисту контенту 

на всіх стадіях його використання. [168, c. 3] 

Як відмічають деякі фахівці, технологія “DRM” може сприяти виникненню 

нових бізнесових моделей, збільшуючи доступ до об’єктів права інтелектуальної 

власності у такий спосіб, що є вигідним як для правовласників, так і для 

користувачів. [169, c. 11 - 13] 

На жаль, ні Римська конвенція, ні Угода ТРІПС, як і будь-які регіональні 

угоди, не містять жодних положень, направлених на забезпечення охорони 

технічних засобів захисту, використовуваних телерадіоорганізаціями, і інформації 

про управління правами у відношенні сигналів, що несуть програми.  

На міжнародному рівні необхідно передбачити, як мінімум, гарантії охорони 

технічних засобів захисту і інформації про управління правами щодо організацій 

мовлення і їхніх програм, що мають бути співставні з тими, що встановлені у 

Договорі ВОІВ про авторське право (статті 11 і 12) і Договорі ВОІВ про виконання 

і фонограми (статті 18 і 19). [164, c. 325] 

Стаття 7 «Зобов’язання щодо інформації про управління правами» 

Директиви ЄС про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних 

прав в інформаційному суспільстві передбачає, що держави-члени повинні 

забезпечити належний правовий захист від будь-якої особи, яка навмисно без 

дозволу здійснює будь-яку з таких дій: 

1) видалення або внесення змін до будь-якої електронної інформації про 

управління правами; 

2) розповсюдження, імпортування для розповсюдження, мовлення, 

повідомлення до загального відома публіки або надання доступу публіці до творів, 

баз даних, об’єктів суміжних прав.  
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При цьому така особа - порушник повинна розуміти або має достатні підстави 

для розуміння того, що такими діями вона спонукає, сприяє, полегшує або 

приховує порушення будь-яких авторського права, суміжних прав або прав “sui 

generis” у відношенні баз даних. 

Зауважимо, що Україна має прямі зобов’язання перед Європейським Союзом 

щодо адаптації положень національного законодавства до положень статті 176 

«Охорона технічних засобів» і статті 177 «Охорона інформації про управління 

правами» Угоди про асоціації. [8] 

Згадані статті 176 і 177 Угоди про асоціації відповідають за змістом статтям 

6 «Зобов’язання щодо технологічних заходів» і 7 «Зобов’язання щодо інформації 

про управління правами» Директиви ЄС про гармонізацію окремих аспектів 

авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві.  

Слід констатувати, що станом на сьогодні необхідна гармонізація Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» до статей 176 і 177 Угоди про 

асоціації ще не відбулась, хоча і є на часі з огляду на бурхливий розвиток цифрових 

аудіовізуальних медіа-послуг в Україні. 

 

 

3.3. Механізм цивільно-правового захисту суміжних прав організацій 

мовлення 

3.3.1. Загальні і спеціальні цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення  

Питання цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності 

досліджувалося у працях Б.С. Антімонова [170], К.О. Афанасьєвої [171], 

Ю.Л. Бошицького [172], Л.Й. Глухівського [173], М.В. Гордона [174], О.В. Дзери 

[175], С.А. Петренка [176], О.О. Підопригори [177], М.В. Селіванова [178], 

І.В. Тарасової [179], К.А. Флейшиць, Г.В. Чурпіти [180], А.С. Штефан [181] та 

інших. 
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Захист суміжних прав організацій мовлення може здійснюватися як 

загальними (універсальними), так і спеціальними (специфічними) цивільно-

правовими способами захисту. 

Серед загальних способів захисту, визначених статтею 16 ЦК України, можна 

виділити визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка 

порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове 

виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення 

правовідношення, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди, відшкодування немайнової шкоди, визнання незаконними рішення, дій чи 

бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 

або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Крім того, 

у статті 19 ЦК України передбачено право особи на самозахист свого цивільного 

права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Способи 

самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або 

актами цивільного законодавства, причому такі засоби протидії не повинні бути 

заборонені законом та не мають суперечити моральним засадам суспільства.  

На думку А.С. Штефан, до цивільно-правових способів захисту авторського 

права і суміжних прав можна віднести спростування недостовірної інформації, що 

є ефективним при порушенні немайнових прав автора та/або суб’єкта суміжних 

прав. [181, c. 47] 

На наш погляд, спростування недостовірної інформації і право на відповідь 

слід віднести до загальних цивільно-правових способів захисту, оскільки вони 

прямо передбачені у статті 277 ЦК України. Відповідно до частини другої статті 16 

ЦК України, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. 

Отже, перелік загальних цивільно-правових способів захисту прав, встановлений у 

статті 16 ЦК України, не є вичерпним. Більш детально спростування недостовірної 

інформації та право на відповідь з боку телерадіорганізації розкриваються у статтях 

64 і 65 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
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Спеціальні цивільно-правові способи захисту суміжних прав визначаються 

статтею 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Так, суб’єкти 

суміжних прав уповноважені: 

1) вимагати визнання та поновлення своїх прав; 

2) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав чи припинення 

дій, що порушують суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; 

3) подавати позови про відшкодування немайнової шкоди; 

4) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), 

включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником 

внаслідок порушення ним авторського права або суміжних прав, або виплату 

компенсацій; 

5) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової 

інформації даних про допущені порушення суміжних прав та судові рішення 

щодо цих порушень. 

Ці повноваження надавались володільцю суміжних прав на програму 

організації мовлення ще старою редакцією Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII та збережені у новій редакції 

Закону України від 11 липня 2001 року № 2627-III. Способи цивільно-правового 

захисту суміжних прав організацій мовлення було доповнено новою редакцією 

Закону такими правами: 

1)  вимагати від осіб, які порушують суміжні права позивача, надання 

інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні 

контрафактних примірників об'єктів суміжних прав, а також засобів 

обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження; 

2)  вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов'язаних із захистом суміжних прав. 

Пізніше Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 

вніс до статті 52 підпункт «и», доповнивши способи цивільно-правового захисту 

суміжних прав організацій мовлення здійсненням захисту суміжних прав у 
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порядку, визначеному статтею 521 «Порядок припинення порушень авторського 

права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет». 

Отже, можливості організацій мовлення щодо захисту належних їм суміжних 

прав у новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права» були 

значно розширені. Ця тенденція знаходить відображення і у статті 432 ЦК України, 

де встановлюється право суду постановити рішення про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт 

яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; 

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися 

переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної 

власності; 

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків 

за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права 

інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. 

Потрібно зазначити, що передбачені статтею 52 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» способи цивільно-правового захисту 

застосовуються не лише у випадку позадоговірних порушень авторського права чи 

суміжних прав, але і при недотриманні передбачених договором умов 

використання творів або об’єктів суміжних прав. У статті 43 попередньої редакції 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» можливість захистити 

авторське право або суміжні права контрагентам за договором прямо не 

встановлювалась. Це дало підставу деяким науковцям визначати цивільну 

відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав як деліктну 

відповідальність, з чим погодитись не можна.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#n522
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#n522
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Визнання прав володільця суміжних прав застосовується у випадку, коли 

наявність в особи суміжних прав ставиться під сумнів, суміжні права на програму 

організації мовлення оспорюються, заперечуються або є реальна загроза таких дій. 

Невизначеність належності суміжних прав може викликати неможливість їх 

використання або значно це ускладнити. Визнання суміжних прав покликано 

створити умови для реалізації інших належних особі прав та інтересів, а крім того, 

запобігти діям чи бездіяльності третіх осіб, що перешкоджають здійсненню 

авторського права чи суміжних прав. Нерідко визнання права стає необхідною 

передумовою застосовування інших передбачених законодавством способів 

цивільно-правового захисту.  

Поновлення прав доцільно застосовувати у разі, коли порушені суміжні 

права не припиняють свого існування і можуть бути реально відновлені шляхом 

усунення наслідків правопорушення. Так, наприклад, якщо програму організації 

мовлення оприлюднено, тобто доведено до відома невизначеного кола осіб, 

поновити порушені права у повному обсязі майже неможливо. 

Звернення до суду з позовом про припинення дій, що порушують суміжні 

права чи створюють загрозу їх порушення, може мати як самостійне правове 

значення, так і реалізовуватись у поєднанні з іншими способами цивільно-

правового захисту. Пункт “б” частини 1 статті 52 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» визначає можливість суб’єкта авторського права або 

суміжних прав поєднати дві позовні вимоги: поновлення порушених прав і 

припинення дій, що порушують права чи створюють загрозу їх порушення. У 

випадку бездоговірного використання програми організації мовлення поряд з 

вимогою заборонити її подальше використання позивач, як правило, просить від 

суду постановити рішення про відшкодування збитків, стягнення доходу, 

отриманого порушником, або виплату компенсації. 

Одним з найбільш ефективних способів цивільно-правового захисту 

суміжних прав організацій мовлення є відшкодування збитків (матеріальної 

шкоди). У пункті “г” частини 1 статті 52 Закону України «Про авторське право і 
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суміжні права» підкреслюється, що у суму збитків, які підлягають відшкодуванню 

суб’єкту суміжних прав, включається упущена вигода. Отже, збитками визнаються: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна, 

а також витрати на відновлення порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б одержати за звичайних обставин, якби її право не 

було порушене (упущена вигода). 

За законодавством Франції [36] суд уповноважений приписати здійснення 

всіх заходів з відшкодування збитків у натурі, а відповідно до Закону Великої 

Британії «Про авторське право, дизайни і патенти» від 1998 року [182] може 

примусити порушника купити у володільця суміжних прав ліцензію. 

Крім того, за Законом Великої Британії «Про авторське право, дизайни і 

патенти» суд вправі розпорядитися про виплату «додаткових сум в якості 

відшкодування збитків», якщо контрафакція є очевидною або якщо порушник 

отримав з неї незаконні доходи. 

Обґрунтування розміру спричинених збитків покладається на потерпілого – 

суб’єкта суміжних прав. Він же повинний довести факт порушення належних йому 

суміжних прав, а також причинний зв’язок між порушенням його прав і 

виникненням збитків. Щодо суб’єктивної умови цивільної відповідальності, 

порушник суміжних прав вважається винним, якщо не доведе протилежне, діє 

презумпція вини заподіювача збитків. На сьогодні існують значні проблеми для 

правоволодільця у доведенні перед судом як розміру збитків, так і самого факту їх 

спричинення, що обумовлено специфічністю програми організації мовлення як 

об’єкту суміжних прав. Відповідно правоволодільцями та правоохоронними 

органами повинні розроблятись та впроваджуватись методики фіксації порушень 

суміжних прав, приблизні порядки обрахунку збитків для кожного з видів 

порушення суміжних прав організації мовлення. 

Згідно з частиною 2 статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», при визначенні розміру збитків, які мають бути відшкодовані особі, права 

якої порушено, суд зобов’язаний виходити з суті порушення, майнової шкоди, 

завданої особі, яка має авторське право або суміжні права, а також з можливого 
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доходу, який могла б одержати ця особа. Важливим нововведенням редакції Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року № 2627-III 

є те, що у розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть 

бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов’язані з 

оплатою допомоги адвоката.   

Зрозуміло, що збитки у цій сфері оцінити дуже складно, оскільки вони у будь-

якому випадку будуть залежати від конкретних обставин справи, але разом з тим 

існує нагальна необхідність розробки загальних підходів для визначення їх розміру. 

Тут багато чого залежить від напрацювань судової практики, узагальнення 

правозастосовчого досвіду. Наприклад, телерадіоорганізації було заподіяно 

матеріальну шкоду шляхом публічного сповіщення провайдером кабельної мережі 

програми, права на яку належить телерадіорганізації та ліцензія на яку не була 

передана у встановленому порядку за ліцензійним договором провайдеру. При 

підрахунку розміру спричинених збитків можуть враховуватись наступні 

показники: вартість суміжних прав на програму організації мовлення за 

аналогічними договорами, рейтингові показники (частка теледивлення), тощо. У 

даному випадку проблемою, що потребуватиме у подальшому вирішення, виступає 

складність обчислення цих величин та доведення вказаних обставин у суді. 

Зважаючи на окреслені вище проблеми, за вибором володільця суміжних 

прав замість відшкодування збитків може бути застосовано стягнення доходу, 

отриманого порушником внаслідок порушення ним суміжних прав організації 

мовлення, або виплату компенсації. Причому вибір конкретної форми задоволення 

майнових вимог суб’єкт суміжних прав не зобов’язаний обґрунтовувати перед 

судом. Для порівняння, за статтею 504 Закону про авторське право і пов’язані 

закони Сполучених Штатів Америки, що містяться у Розділі 17 Кодексу 

Сполучених Штатів Америки, можливе застосування лише двох некумулятивних 

систем: повного відшкодування фактичних збитків (“actual damages and profits”) та 

відшкодування суми шкоди, встановленої законом (“statutory damages”). [34] 

Якщо раніше пункт 2 частини 1 статті 44 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» в редакції від 22 грудня 1993 року передбачав, що особи, які 
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мають суміжні права, можуть вимагати вилучення та спрямування на їх користь 

прибутків порушника, то зараз за пунктом “г” частини 1 та пунктом “в” частини 2 

статті 52 нової редакції Закону від 11 липня 2001 року № 2627-III ці особи 

уповноважені на стягнення з порушника суміжних прав отриманого внаслідок 

порушення доходу. Отже, на сьогодні відповідальність порушника суттєво 

підвищується. Крім того, довести розмір доходу набагато легше, ніж розмір 

одержаного прибутку. Проте проблема розрахунку величини доходу, отриманого 

правопорушником, залишається актуальною з огляду на специфіку використання 

програми організації мовлення різними кабельними, IPTV, OTT-провайдерами, 

операторами DTH-платформ.  

Найбільш простим у світовій практиці способом задоволення майнових 

вимог суб’єкта суміжних прав виступає виплата компенсації. Відповідно до пункту 

“г” частини другої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

розмір компенсації визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, 

як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або 

комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про 

надання дозволу на використання оспорюваних суміжних прав замість 

відшкодування збитків або стягнення доходу. 

Раніше розмір компенсації в Україні становив від 10 до 50 000 мінімальних 

заробітних плат, але Законом України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» були 

запроваджені зміни, що були неоднозначно сприйняті фахівцями.  

За словами Секретаря судової палати для розгляду справ щодо захисту 

інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним і конкурентним 

законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 

Володимира Павловича Селіваненка, залишається відкритим питання, як визначати 

суму винагороди або комісійних платежів у випадку відсутності договору між 

правовласником і порушником. У цьому зв’язку слід взяти до уваги положення 

Закону про авторське право і пов’язані закони Сполучених Штатів Америки та 

норми законодавства європейських країн. Для прикладу, підпункт “c” статті 504 
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Закону про авторське право і пов’язані закони США передбачає можливість для 

позивача обрати на будь-якій стадії до ухвалення остаточного рішення, замість 

повного відшкодування збитків, виплату компенсації (“statutory damages”) у сумі 

від 750 (сімсот п’ятдесяти) до 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США. Причому у 

випадку умисного скоєння правопорушення сума компенсації може бути збільшена 

судом до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) доларів США; якщо ж правопорушник не 

був обізнаний або не мав підстав думати, що його дії містять склад 

правопорушення, то суд може зменшити суму компенсації до 200 (двохсот) доларів 

США. На нашу думку, за аналогією із зарубіжними країнами, розмір компенсації 

за порушення суміжних прав в Україні має встановлюватися у фіксованих сумах із 

зазначенням мінімальної і максимальної меж. 

При визначенні розміру компенсації суд має враховувати обсяг порушення 

або наміри відповідача. Вимога про виплату компенсації повинна бути задоволена 

при наявності доказів факту порушення суміжних прав організації мовлення. 

Доказів спричинення правоволодільцю збитків не вимагається. За даними судової 

практики виплата компенсації є найбільш часто застосовуваним методом 

відшкодування матеріальної шкоди суб’єкта авторського права або суміжних прав.  

Згідно з пунктом “а” частини 2 статті 52 Закону України «Про авторське 

право і суміжні прав», суд має право постановити рішення чи ухвалу про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням суміжних 

прав, з визначенням розміру відшкодування. Для відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди суд повинний виходити з 3 чинників: 1) суті порушення; 2) 

моральної (немайнової) шкоди; 3) можливого доходу, який міг би отримати суб’єкт 

авторського права чи суміжних прав.  

За думкою російського вченого А.П. Сергєєва, право на відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди виникає лише при порушенні особистих 

немайнових прав суб’єкта суміжних прав. [183, c. 343] 

З аналізу статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

такого висновку не випливає: як порушення майнових, так і немайнових суміжних 

прав, є підставою для відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Крім того, 
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відповідно до пункту 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про вішкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 

березня 1995 року № 4, моральна шкода може полягати у порушенні права 

інтелектуальної власності. [184] Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові 

від 5 грудня 2018 року у справі № 552/561/17 визначила, що суди першої та 

апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що право 

інтелектуальної власності позивачки було порушено діями відповідача, які 

полягали у виробництві та реалізації товару без згоди власника, а отже з відповідача 

на користь позивачки підлягає стягненню моральна шкода у розмірі 50 000,00 

(п’ятдесят тисяч) гривень. [185] 

А.П. Сергєєв вважає, що тільки первинні суб’єкти суміжних прав, їхні 

спадкоємці або правонаступники можуть вимагати відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. [183, c. 343] Частина 1 статті 52 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» уповноважує на це будь-яких суб’єктів суміжних 

прав, у тому числі користувачів за ліцензійним договором про надання ліцензії на 

використання суміжних прав. [13] Відповідно до частини четвертої статті 23 ЦК 

України, моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка 

підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. [111] 

За Законом України «Про авторське право і суміжні права», володільці 

суміжних прав вправі вимагати від осіб, які порушують суміжні права, надання 

інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні 

контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу 

технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження, що відсутнє у 

законодавстві ряду країн. 

Відповідно до статті 101a Закону Німеччини про авторське право і суміжні 

права від 9 вересня 1965 року, потерпіла сторона може вимагати від особи, що 

порушує її суміжні права, інформацію про походження та канали розповсюдження 

контрафактної продукції. [186] Причому, згідно з частиною 2 статті 101a Закону 

Німеччини, порушник надає детальну інформацію про найменування (назву) та 

місце проживання чи знаходження виробника, постачальника, інших попередніх 
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власників контрафактних товарів, покупця та принципала такої продукції, а також 

про кількість вироблених, відвантажених, отриманих чи замовлених 

контрафактних примірників. Така конкретизація інформації, що вимагається 

суб’єктом суміжних прав, у Законі України «Про авторське право і суміжні права» 

відсутня. Як свідчить практика, порушення суміжних прав здійснюється шляхом 

вчинення кількох дій, і у такому порушенні бере участь певне число осіб. Проте 

нова редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

передбачивши це важливе повноваження суб’єкта суміжних прав, не заклала 

механізму його реалізації. На сьогодні відповідач надає інформацію про третіх осіб 

– порушників суміжних прав на добровільних підставах, оскільки жодних заходів 

відповідальності за відмову відповідача розкрити таку інформацію не встановлено. 

Одним з важливих повноважень суб’єкта суміжних прав є право вимагати 

публікації у засобах масової інформації даних про допущені порушення 

авторського права або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень. 

Реалізація цього повноваження сприятиме формуванню суспільної свідомості у 

напрямку ствердження необхідності дотримання авторського права і суміжних 

прав. Стаття 103 Закону Німеччини про авторське право і суміжні права чітко 

вказує, що витрати щодо публікації судового рішення покладаються на сторону, 

яка програла у справі, що потрібно передбачити і у Законі України «Про авторське 

право і суміжні права». 

На думку деяких експертів, створенню в Україні ефективної системи захисту 

авторського права і суміжних прав поряд з іншими факторами перешкоджають 

пануюча у суспільстві зневага до охорони авторського права і суміжних прав та 

відсутність належного інформаційного забезпечення діяльності у галузі захисту 

авторського права і суміжних прав. [187, c. 78] 

Нова редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

відрізняється від попередньої тим, що встановлює особливі повноваження органів 

судової влади із захисту інтересів суб’єктів суміжних прав. Згідно з частиною 1 

статті 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права», до завершення 

розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону 
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відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником 

суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: 

виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, ввезення на 

митну територію України та інше, передбачене цим Законом використання, а також 

транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг 

записаних програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є 

контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту. Термін «достатні 

підстави» є оціночним поняттям, і здійснювати таку оцінку буде суд. Це означає, 

що позивачу самостійно доведеться здобувати та подавати до суду достатні докази 

вини відповідача. 

Значним кроком вперед у справі появи нових засобів первинного судового 

захисту стала постанова Апеляційного суду Великої Британії у справі “Anton Piller 

K.G. проти Manufacturing Processes Ltd. (1976) RPC 719”, яка дозволила огляд 

приміщень, в яких, як припускається, здійснюється діяльність, що порушує 

авторське право позивача. [188] Цей позитивний досвід був перейнятий 

українським законодавцем: у частині 3 статті 53 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» передбачено можливість застосування тимчасових заходів. 

Таким чином, до пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю 

відповідача суд або суддя одноособово мають право за заявою заявника 

застосувати тимчасові заходи шляхом: 

а) винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припускається, 

відбуваються дії, пов'язані з порушенням суміжних прав організзації 

мовлення; 

б) накладення арешту і вилучення записаних програм мовлення, щодо яких 

припускається, що вони є контрафактними, засобів обходження технічних 

засобів захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються 

для їх виготовлення і відтворення; 

в) накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які можуть 

бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють загрозу 
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порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) суміжних 

прав. 

Підставою для застосування тимчасових заходів може бути один з наступних 

випадків: 

1) відповідач по справі порушення суміжних прав відмовляє у доступі до 

необхідної інформації; 

2) відповідач не забезпечує надання необхідної інформації у прийнятний 

строк; 

3) відповідач чинить перешкоди у здійсненні судових процедур; 

4) виникає потреба зберегти відповідні докази щодо інкримінованого 

порушення, особливо, коли будь-яке відстрочення може завдати 

непоправної шкоди особі, яка має авторське право або суміжні права; 

5) наявний очевидний ризик того, що доказ буде знищено. 

Такі терміни як «непоправна шкода», «очевидний ризик» або «прийнятний 

строк» чинним законодавством про авторське право і суміжні права не визначені, а 

тому прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів цілком покладається 

на розсуд суду. 

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за участю 

заявника у дводенний строк з дня її прийняття. Отже, ухвала суду про застосування 

тимчасових заходів виноситься ex parte, тобто виключно у присутності володільця 

суміжних прав без попереднього повідомлення позивача. Прийняття ухвали застає 

відповідача зненацька і виключає можливість знищення або приховування ним 

важливих доказів. Ухвала підлягає негайному виконанню органом державної 

виконавчої служби за участю заявника.  

Таким чином, у цілому Закон України «Про авторське право і суміжні права» 

встановлює повноваження суду виносити первинні та проміжні ухвали про 

забезпечення позову, а також широкі права щодо застосування остаточних засобів 

судового цивільно-правового захисту, що повною мірою відповідає практиці таких 

країн як Німеччина, Франція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. 
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Україна поставила перед собою амбітну мету набути членства в 

Європейському Союзі. Зауважимо, що забезпечення належного захисту прав 

інтелектуальної власності є одним із основоположних завдань, яке зобов’язалася 

виконати Україна перед європейською спільнотою. 

В Україні тривалий час була відсутня судова практика щодо захисту 

суміжних прав організацій мовлення. Одні з перших судових справ, ініційовані 

мовниками проти кабельних операторів України, що здійснювали незаконну 

ретрансляцію їхніх програм, базувалися на фіксації факту несанкціонованого 

використання аудіовізуальних творів, що входили до складу програм організації 

мовлення. Таким чином, розв’язання проблеми захисту прав мовників 

пересувалося у площину захисту авторського права на окремі твори, що є 

складовою частиною такого складного об’єкту охорони суміжних прав як 

програма організації мовлення. Зрозуміло, що для подачі судового позову про 

припинення незаконної ретрансляції аудіовізуального твору організація 

мовлення повинна володіти виключними майновими правами на такий твір. У 

випадку, коли організація мовлення має лише невиключні права на 

використання аудіовізуального твору у складі програми свого телевізійного 

каналу, вона не уповноважена заборонити кабельному оператору здійснювати 

ретрансляцію цього твору. [189, c. 220] 

Вказані позови проти кабельних операторів базуються на приписах статті 

32 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що передбачає 

можливість використання твору лише на основі авторського договору з автором 

або іншою особою, яка має авторське право. Телерадіоорганізація як власник 

виключних прав на аудіовізуальний твір  не укладала з кабельним оператором 

авторського договору про передачу прав на використання твору на території 

України. Таким чином, публічне сповіщення кабельним оператором 

аудіовізуального твору у власній мережі кабельного телебачення є порушенням 

виключного майнового авторського права організації мовлення на використання 

аудіовізуального твору відповідно до пункту «а» статті 50 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права». 
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Пунктом 6 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 31 

травня 2010 року № 01-08/322 визнається, що «для ретрансляції об’єктів 

авторського права і суміжних прав в ефір, що є повторним публічним 

сповіщенням, обов’язковим є одержання відповідної згоди суб’єктів 

авторського права та/або суміжних прав». [190] 

При цьому суд керується положеннями статті 1 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» та статті 11 bis Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів [191], відповідно до яких ретрансляція 

є повторним публічним сповіщенням, і відтак обов’язковим є одержання 

відповідної згоди суб’єктів авторського права та суміжних прав як у випадку 

первинної передачі об’єктів авторського права і суміжних прав в ефір, так і для 

здійснення ретрансляції таких об’єктів. 

Базуючись на вищевказаних нормах законодавства та керуючись 

приписами підпункту «б» пункту 1 статті 52 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», ефірні телекомпанії України намагалися припинити 

ретрансляцію в мережах кабельного телебачення програм російських мовників 

«ОРТ», «РТР», «НТВ», «НТВ -Наше кино», «НТВ – Мир кино», «НТВ – Детский 

мир», «НТВ – плюс», «ТВ-6», «АСТ», «ТВ Центр», «ТНТ», «Культура», що не 

були ліцензійно очищені для території України, оскільки такі дії кабельних 

операторів постійно створювали загрозу порушення виключних майнових прав 

ефірних телекомпаній України на використання аудіовізуальних творів. 

Потрібно наголосити, що у наведеному прикладі мова йшла про внутрішні 

(не міжнародні) версії програм російських мовників, призначені для 

розповсюдження виключно на території Російської Федерації. Зрозуміло, що 

несанкціонована ретрансляція таких програм кабельними мовниками України 

призводила до масових порушень авторського права і суміжних прав, що 

належали телекомпаніям України. Більше того, розуміючи загрозу порушення 

авторського права і суміжних прав на території України, російські мовники не 

надавали дозвіл кабельним оператором України на ретрансляцію своїх програм, 

що були призначені для поширення тільки на території Російської Федерації. 
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Зауважимо, що, відповідно до частини першої статті 47 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», використання програм чи передач інших 

телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України «Про 

авторське право та суміжні права». Частина друга статті 41 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» встановлює загальне правило, відповідно до 

якого майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) 

іншим особам на підставі договору. 

У цьому зв’язку наглядною є судова справа за позовом Акціонерного 

товариства «Євроспорт» (м. Іссі-ле-Муліно Седекс, Франція) до Приватного 

підприємства «ТРК «Славія-ТV» та Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «Спорт – Україна» про заборону вчинення дій, що 

порушують суміжні права АТ «Євроспорт», оскільки ПП «ТРК «Славія-ТV» та 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Спорт – Україна», не маючи дозволу на будь-яке 

використання програм АТ «Євроспорт», фіксували, відтворювали та 

розповсюджували програми АТ «Євроспорт» на території України. [192] 

Позивач просив суд заборонити ПП «ТРК «Славія-ТV» та ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Спорт – Україна» здійснювати фіксацію, відтворення, 

публічне сповіщення шляхом трансляції і ретрансляції телевізійних програм та 

їхніх частин, публічне сповіщення яких здійснюється на каналі супутникового 

мовлення “Eurosport” («Євроспорт»), який розповсюджується в Україні за 

допомогою супутника “Hotbird 6”, 13,0° E (12558 V, SR 9352, FEC ѕ), а також 

заборонити ПП «ТРК «Славія-ТV» надавати вказані програми або їхні частини 

для публічного сповіщення шляхом трансляції чи ретрансляції іншим особам. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 29 листопада 2005 року 

№ 20/498, залишеним без змін постановою Київського апеляційного 

господарського суду від 30 травня 2006 року та Постановою Вищого 

господарського суду України від 5 грудня 2006 р. № 20/498, позовні вимоги 

задоволено повністю. Вказані судові акти ґрунтуються на приписах статті 6 

Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм 
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та організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року та статей 35, 41, 50, 52 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права».  

Важливість вищезазначеної судової справи полягає не тільки у тому, що 

це – одна з перших вдалих спроб захисту саме суміжних прав організації 

мовлення, але і у тому, що ефективно захищені суміжні права зарубіжного 

мовника і при цьому до уваги взяті положення як національного законодавства, 

так і міжнародного договору, до якого приєдналася Україна. 

Зауважимо, що Постанова Пленуму Верховного суду України «Про 

застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського 

права і суміжних прав» від 4 червня 2010 року № 5 [193] передбачає 

необхідність врахування судами при винесенні рішень норм міжнародних 

договорів у сфері авторського права і суміжних прав, учасницею яких є Україна, 

особливо у випадку, коли ряд положень, які містяться у міжнародних договорах, 

не закріплені у законодавстві України. При цьому у Постанові наголошується, 

що, відповідно до статті 9 Конституції, чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. У Постанові звертається увага на 

положення статті 5 Закону України «Про авторське право і суміжні права», яка 

закріплює пріоритет норм міжнародного договору над національним 

законодавством у випадку, якщо міжнародним договором встановлено інші 

правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і 

суміжні права. 

Цікавою з багатьох аспектів є судова справа за позовом Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Поверхность Спорт-ТВ» до Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Віжн ТБ» про стягнення компенсації за 

порушення права інтелектуальної власності у розмірі 31 250 000,00 гривень. 

ТОВ «Віжн ТБ» здійснило ретрансляцію ряду футбольних матчів Ліги 

Чемпіонів УЄФА 2008/2009 років у складі програм телеканалів «ТЕТ» та 

«Україна» засобами супутникової багатоканальної мережі “Viasat”.  



 174 

Київський апеляційний господарський суд у своїй Постанові від 27 

жовтня 2009 року № 39/226 кваліфікував спірні футбольні матчі як об’єкт 

суміжних прав, а саме: відеограми. Як зазначається у згаданій Постанові, до 

складу програм телеканалів «Україна» та «ТЕТ» входили вказані футбольні 

матчі Ліги Чемпіонів УЄФА 2008/2009 років. ТОВ «Віжн ТБ», укладаючи з ЗАТ 

«Телерадіокомпанія «Україна» та ЗАТ «Телекомпанія «ТЕТ» про придбання 

майнового права на розповсюдження їхніх програм за допомогою супутника для 

забезпечення доступу абонентів супутникової багатоканальної мережі “Viasat” 

до таких програм, не знало і не могло знати обставини щодо наявності чи 

відсутності у даних телерадіоорганізацій майнових суміжних прав на частину 

телепрограм, права на поширення яких набуло ТОВ «Віжн ТБ».  

При цьому Київський апеляційний господарський суд посилається на 

положення пункту 9 статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», що встановлює обов’язок провайдера програмної послуги (а 

отже, і ТОВ «Віжн ТБ») забезпечити усім своїм абонентам можливість 

отримання програм універсальної програмної послуги, до яких належать, 

зокрема, програми телеканалів «Україна» та «ТЕТ». Відповідне положення 

міститься і у Ліцензії провайдера програмної послуги Серії НР № 0183-п, яка 

була видана Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення 

ТОВ «Віжн ТБ». Слід зауважити, що, відповідно до приписів частини другої 

пункту 9 статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», для 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями. На 

противагу, стаття 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

визначає, що суб’єкти суміжних прав мають виключне право використовувати, 

забороняти та дозволяти використання об’єктів суміжних прав. Враховуючи те, 

що норми Закону України «Про телебачення і радіомовлення» є спеціальними 

нормами по відношенню до норм Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що 

застосуванню підлягають норми Закону України «Про телебачення і 
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радіомовлення». За таких обставин Київський апеляційний господарський суд 

відзначає, що ТОВ «Віжн ТБ» з моменту отримання Ліцензії провайдера 

програмної послуги Серії НР № 0183-п зобов’язаний поширювати засобами 

супутникового зв’язку об’єкти суміжних прав у складі програм 

телерадіоорганізацій, що включені до складу універсальної програмної послуги. 

Зважаючи на викладене, Київський апеляційний господарський суд дійшов 

висновку, що вказані дії ТОВ «Віжн ТБ» можливі без укладення відповідних 

угод з суб’єктами відповідних суміжних прав і не становлять порушення таких 

прав, а отже, відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог ТОВ 

«Поверхность Спорт-ТВ».     

Вищий господарський суд України у своїй Постанові від 22 грудня 2009 

року № 39/226 заперечив висновки, зроблені Київським апеляційним 

господарським судом. [194] Стосовно кваліфікації футбольних матчів Ліги 

Чемпіонів УЄФА 2008/2009 років, Вищий господарський суд України визнав 

такі футбольні матчі програмами (передачами) організацій мовлення. 

Зауважимо, що, на нашу думку, проблеми з неоднозначною кваліфікацією 

такого поняття як «програма (передача) організації мовлення» пов’язані з тим, 

що Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить визначення 

цього поняття. Закон України «Про телебачення і радіомовлення», розкриваючи 

зміст цього поняття, розмежовує передачу (телерадіопередачу) як об’єкт 

авторського права (а саме: аудіовізуальний твір) та власне програму 

(телерадіопрограму) як поєднану єдиною творчою концепцією сукупність 

передач (телерадіопередач), що має постійну назву і транслюється 

телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення. На наше переконання, пряма 

трансляція футбольного матчу має всі риси, притаманні такому специфічному 

об’єкту суміжних прав як відеограма.  

Цікавою є та обставина, що в іншій судовій справі за участю тих самих 

сторін про стягнення 47 050 000,00 гривень компенсації за порушення майнових 

прав інтелектуальної власності на телевізійну трансляцію в пакеті 

супутникового телебачення матчів Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2008/2009 року 
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(інших, ніж були зазначені у попередньому позові ТОВ «Поверхность Спорт-

ТВ» до ТОВ «Віжн ТБ») відповідач спробував обґрунтувати, що пряма 

трансляція футбольного матчу не є об’єктом права інтелектуальної власності (на 

доказ чого подав висновок експертного дослідження). Проте Господарський суд 

міста Києва у своєму Рішенні від 16 серпня 2011 року не взяв ці заперечення 

ТОВ «Віжн ТБ» до уваги і прийшов до висновку, що футбольні матчі є 

передачами (програмами) організацій мовлення відповідно до Закону України 

«Про авторське право і суміжні права».      

Стосовно європейського досвіду, необхідно зазначити, що 4 жовтня 2011 

року Суд справедливості Європейського Союзу прийняв рішення, що має 

вирішальне значення для продажу прав на футбольні матчі у Європі. Прем’єр-

ліга (“Premier League”) програла судову справу проти власниці пабу у 

Великобританії, яка використовувала картку доступу, придбану у Греції, для 

ретрансляції футбольних матчів Прем’єр-ліги. [195, c. 1] 

Суд справедливості Європейського Союзу вказав у своєму рішенні: 

«Система ліцензій для трансляції футбольних матчів, яка надає організаціям 

мовлення територіальну ексклюзивність за принципом окремої держави-члени і 

яка забороняє телеглядачам дивитися програми за допомогою картки доступу в 

іншій державі-членові суперечить праву Європейського Союзу». [196] 

Таким чином, вказане рішення зачіпає ще й інтереси постачальників 

карток доступу та декодерів. У Рішенні Суду справедливості Європейського 

Союзу також зазначено, що «національне законодавство, яке забороняє імпорт, 

продаж або використання зарубіжних карток доступу суперечить свободі 

надання послуг і не може бути виправдане ні з урахуванням необхідності 

захисту прав інтелектуальної власності, ні через мету спонукання громадськості 

відвідувати футбольні стадіони». 

Цілком очевидно, що дане Рішення Суду справедливості Європейського 

Союзу має правові наслідки не лише для Прем’єр-ліги, але і для будь-якого 

власника прав на спортивні події, що продає виключні майнові права на кожну 

окрему країну (“country-by-country basis”), наприклад, для УЄФА у відношенні 
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продажу прав на Лігу Чемпіонів та Лігу Європи УЄФА. Взагалі, більшість 

фахівців схиляються до того, що вказане рішення Суду справедливості 

Європейського Союзу може мати серйозний вплив на продаж прав на програми 

організацій мовлення у всіх країнах-членах Європейського Союзу. [197, c. 222] 

Зауважимо, що статтею 17 проекту Договору Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про охорону організацій мовлення передбачено, що 

Договірні держави повинні забезпечити такі процедури захисту суміжних прав 

організацій мовлення у власному законодавстві, які б дозволили застосування 

ефективних засобів проти будь-якого акту порушення суміжних прав мовників, 

включаючи, зокрема, невідкладні заходи, направлені на попередження 

порушень, та міри відповідальності, що являють собою стримуючий засіб у 

відношенні подальших порушень. 

На наше переконання, український законодавець повинний взяти до уваги 

ряд положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 

квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної власності, зокрема щодо: 

- більш детального регламентування застосування тимчасових та 

застережних заходів; 

- можливості суду постановляти рішення про відзив з комерційних 

каналів, остаточне видалення з комерційних каналів або знищення 

товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з 

порушенням права інтелектуальної власності, та матеріалів та 

знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів 

з порушенням права інтелектуальної власності, причому такі заходи 

мають здійснюватися за рахунок порушника; 

- застосування альтернативних заходів; 

- уточнення процедури реалізації права на отримання інформації про 

порушення або загрозу порушення прав інтелектуальної власності, 

зокрема, встановлення переліку осіб, які зобов’язані надавати 

інформацію стосовно порушень права інтелектуальної власності або 
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загрозу такого порушення, та обсягу інформації, яка може 

запитуватися у таких осіб; 

- забезпечення понесення стороною, що програла судову справу, 

розумних та пропорційних витрат на правову допомогу та інших 

витрат сторони, що виграла таку справу. [197]        

У той же час, як зазначається у Повідомленні Комісії для Європейського 

Парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету, 

Комітету регіонів щодо застосування Директиви 2004/48/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної 

власності, незважаючи на той факт, що Директива 2004/48/ЄС мала значний 

позитивний вплив на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

цивільно-правовими засобами в Європі, вона не враховує безпрецедентне 

зростання можливостей щодо порушення прав інтелектуальної власності, 

спричинене мережею Інтернет, а отже, потребує перегляду. [198, c. 9]  

Крім того, подальшої уваги та уточнень потребують такі положення 

Директиви як застосування тимчасових та застережних заходів (цивільно-

правових судових заборон), процедури щодо збирання та збереження доказів 

(включаючи співвідношення права на інформацію та захисту персональних 

даних), розкриття змісту різноманітних корегуючих заходів (“corrective 

measures”), а також механізм обрахунку збитків. 

 

 

3.3.2. Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі Інтернет 

Створення ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності в 

Інтернет-середовищі є однією з найнагальніших проблем сьогодення, що постає 

перед медіа-спільнотою, кінематографістами та іншими правовласниками. З огляду 

на обсяги поширення Інтернет-піратства у світі, дане питання має глобальний 

характер і стосується будь-якого володільця прав, незалежно від країни його 

місцезнаходження. 
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Для прикладу, 13 червня 2017 року 30 найвпливовіших виробників контенту, 

телевізійних компаній і легальних онлайн-платформ заявили про створення 

Альянсу для боротьби з Інтернет-піратством (“Alliance for Creativity and 

Entertainment” – “ACE”). До складу Альянсу увійшли наступні світові компанії - 

лідери: “Amazon”, “AMC Networks”, “BBC Worldwide”, “Bell Canada and Bell 

Media”, “Canal+ Group”, “CBS Corporation”, “Constantin Film”, “Foxtel”, “Grupo 

Globo”, “HBO”, “Hulu”, “Lionsgate”, “Metro-Goldwyn-Mayer” (“MGM”), 

“Millennium Media”, “NBCUniversal”, “Netflix”, “Paramount Pictures”, “SF Studios”, 

“Sky”, “Sony Pictures Entertainment”, “Star India”, “Studio Babelsberg”, “STX 

Entertainment”, “Telemundo”, “Televisa”, “Twentieth Century Fox”, “Univision 

Communications Inc.”, “Village Roadshow”, “The Walt Disney Company” та “Warner 

Bros. Entertainment Inc.”. 

Як зазначається у заяві про створення Альянсу, за останні роки ринок 

легального креативного контенту значно зріс. [199, c. 1] На сьогодні у світі існує 

понад 480 онлайн-сервісів, що надають Інтернет-користувачам можливість 

дивитися фільми та телевізійні програми (передачі) на законній основі. Проте, чим 

швидше розвивається ринок креативного контенту онлайн, тим більш відчутною 

стає триваюча загроза Інтернет-піратства для користувачів, споживачів і 

міжнародної економіки.  

Як зазначає Дін С. Маркc (Dean S. Marks), Виконавчий Віце-Президент 

Американської асоціації кінокомпаній (MPAA), захист авторського права і 

суміжних прав ускладнює не лише той факт, що Інтернет не має кордонів і дозволяє 

здійснювати дії миттєво. На сьогоднішній день у більшості випадків основні 

елементи піратського веб-ресурсу розміщені у декількох різних країнах. [200, c. 32] 

Центр глобальної інноваційної політики Торгової палати США дослідив у 

2019 році, що онлайн-піратство у сфері телебачення оцінюється в 126,7 мільярдів 

переглядів вироблених в США телепрограм кожного року. Економічний вплив 

піратства у сфері цифрового відео простягається за межами телевізійної індустрії. 

Інтернет-піратство призводить до втрати щонайменше 29,2 мільярдів доларів США 
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доходів, 230 тисяч робочих місць і 47,5 мільярдів валового внутрішнього продукту 

США. [201, c. 6]  

За оцінкою спеціалістів, у Північній Америці, Європі та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні 23,8% пропускної здатності мережі Інтернет 

використовується у цілях піратства. [202, c. 1] 

Пересічний Інтернет-користувач в Європейському Союзі здійснював у 

середньому доступ до піратського контенту 9,7 разів на місяць протягом перших 

дев’яти місяців 2018 року. Телепрограми найчастіше стають об’єктом піратства в 

Європейському Союзі, випереджаючи фільми та музику. [203, c. 7] 

Слід зауважити, що у глобальному вимірі проблема захисту авторського 

права і суміжних прав у мережі Інтернет є одним з найбільш актуальних, 

дискусійних і болючих питань. Для прикладу, підписання свого часу Міжнародної 

угоди щодо боротьби з контрафактною продукцією (“Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement” (“ACTA”) [204] у Європі, що так і не набрала чинності, внесення на 

розгляд законопроектів “PIPA” (“Preventing Real Online Threats to Economic 

Creativity and Theft of Intellectual Property Act”, або іншими словами “Protect IP Act”) 

[205] та “SOPA” (“Stop Online Piracy Act”) [206] у США супроводжувалися 

масовими акціями протесту, лунали звинувачення у цензурі та створенні загроз 

свободі слова. Прибічники “ACTA”, “PIPA” та “SOPA” зазначають, що єдина мета 

зазнаних документів – це поширення дії існуючих законів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності на діяльність у мережі Інтернет. Наприклад, за словами 

представників “BASCAP” та “INTA”, підписання “ACTA” є «природнім і 

звичайним продовженням Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (так званої “TRIPs Agreement”)». Так, «стаття 27(1) та (2) просто вимагає, 

щоб заходи цивільного та кримінального примусу, що застосовуються офлайн, 

були б також застосовними до порушень, що мають місце у цифровому середовищі 

та за допомогою цифрових мереж». [207, c. 10 - 11] 

Беручи до уваги світові тенденції, перед Україною стоїть завдання 

визначитися з такими важливими і складними питаннями у сфері захисту 

авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет як розмежування прав та 
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відповідальності між творцями контенту та тими, хто його розповсюджує, 

включаючи посередників, та провайдером послуг, розкриття інформації Інтернет-

провайдером про індивідуального користувача, що незаконно використав той чи 

інший медіа-контент, блокування доступу споживачів до Інтернет-сайту, що 

порушує або створює загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, 

та багато інших. [208, c. 272] 

Відповідно до Звіту «2020 Спеціальна доповідь 301» (“The 2020 Special 301 

Report”), що готується на щорічній основі Офісом торговельного представника 

США, у 2020 році Україна залишається країною пріоритетного спостереження 

(включена до “Priority Watch List”). [209, c. 58] 

Як зазначається у Звіті, питання поширення Інтернет-піратства та піратства у 

сфері телерадіомовлення на теренах України викликають занепокоєння у 

представників США. [209, c. 6] 

Слід звернути також увагу на положення Звіту «2017 Спеціальна доповідь 

301», серед позитивних тенденцій якого автори називають прийняття у 2016 році 

законодавства, направленого на утворення у вересні 2017 року спеціалізованого 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності. [210, c. 49] Як відомо, 29 вересня 

2017 року Президент України підписав відповідний Указ «Про утворення Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності» № 299/2017, яким доручив Кабінету 

Міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з утворенням і 

діяльністю такого суду. [211] Проте у Звіті «2020 Спеціальна доповідь 301» 

вказується на повільність кроків щодо формування Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності в Україні. [209, c. 59] 

У Звіті «2017 Спеціальна доповідь 301» зазначається, що Україна ліквідувала 

Державну службу України з питань інтелектуальної власності, яка довгий час 

зазнавала критики через непрозору діяльність. Проте автори документу не впевнені 

у тому, чи інші державні органи України виконують всі функції, які раніше 

покладалися на службу. [210, с. 49] У Звіті «2020 Спеціальна доповідь 301» 

говориться про процес створення нового національного органу з питань 
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інтелектуальної власності, що має замістити Державну службу України з питань 

інтелектуальної власності. [209, c. 59] 

Питання захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет 

висвітлюється у працях І.І. Ващинця [212], Р.О. Денисової [213], О.В. Кохановської 

[214], О.І. Харитонової [215] та інших. 

26 квітня 2017 року вступив у силу Закон України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», прийняттю якого передували гострі дискусії стосовно 

питання захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет серед 

правовласників, з одного боку, і Інтернет-провайдерами, з іншого.  

Так, 17 жовтня 2016 року Інтернет Асоціація України (ІнАУ) звернулась з 

листом до Президента України з проханням застосувати право вето до Закону, 

прийнятого Верховною Радою України 22 вересня 2016 року. Зокрема, ІнАУ 

просила доопрацювати Закон у частині видалення зобов’язання постачальників 

послуг технічного зберігання інформації (хостингу) в позасудовому порядку на 

підставі письмових тверджень правовласників закривати доступ до електронної 

інформації, що створює загрозу порушення або порушує авторське право і суміжні 

права, а також скасування юридичної відповідальності таких постачальників за дії, 

вчинені їхніми клієнтами – власниками веб-сайтів. [216, c. 1] 

Автори Звіту «2020 Спеціальна доповідь 301» позитивно оцінюють 

прийняття Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні». [209, c. 58] 

При цьому у Звіті «2017 Спеціальна доповідь 301» зазначається про те, що 

багато українських операторів веб-ресурсів, знаючи про розміщення нелегального 

об’єкту авторського права та/або суміжних прав на їхніх сайтах, жодним чином не 

реагують на законну вимогу правовласника видалити такий контент. Як вказано у 

документі, запровадження процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and 

Takedown Procedure”) у Законі «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 

виступає важливим кроком уперед для подолання такого ганебного явища як 

Інтернет-піратство. При цьому автори Звіту «2017 Спеціальна доповідь 301» 

закликають зробити механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0$
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Інтернет подібними до тих, що існують у законодавстві Сполучних Штатів 

Америки. [210, c. 50] 

Процедура «Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown Procedure”) 

детально врегульована у Законі США «Про авторське право в цифрове 

тисячоліття» (“The Digital Millennium Copyright Act” – “DMCA”) від 1998 року. 

[132] Встановлено, що Інтернет-провайдери не можуть бути притягнуті до 

відповідальності за порушення авторського права за трансляцію або розміщення 

творів у своїх мережах та/або надання посилань на такі матеріали, що порушують 

авторське право, у випадку виконання наступних умов: 

- Інтернет-провайдер не повинний попередньо знати про порушення 

авторського права таким матеріалом; 

- у випадку інформування правовласником про порушення авторського 

права Інтернет-провайдер зобов’язаний видалити спірний матеріла зі своєї 

мережі та повідомити правовласника про таке видалення; 

- у випадку отримання судового запиту Інтернет-провайдер має повідомити 

правовласника про особу порушника.  

З метою уникнення хибних або оманних повідомлень “DMCA” надає 

можливість власнику веб-ресурсу або веб-сторінки направити Інтернет-провайдеру 

контр-повідомлення (“counter-notification”). [217, c. 18] 

Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 

запроваджує зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

зокрема надає визначення поняттям «веб-сайт», «веб-сторінка», «власник веб-

сайту», «власник веб-сторінки», «електронна (цифрова) інформація», 

«постачальник послуг хостингу», тощо. 

Потрібно зауважити, що термін «електронна (цифрова) інформація» охоплює 

програми (передачі) організацій мовлення, що знаходяться в електронній 

(цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення комп’ютером, які 

можуть існувати та/або зберігатися у вигляді одного або декількох файлів (частин 

файлів), записів у базі даних на зберігаючи пристроях комп’ютерів, серверів, тощо, 
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у мережі Інтернет, а також програми (передачі) організацій мовлення, що 

ретранслюються з використанням мережі Інтернет. 

Таким чином, захисту підлягає як запис програми організацій мовлення, так 

і поширення програми у реальному часі у мережі Інтернет одночасно з основною 

трансляцією в ефір, через супутник, за допомогою кабелю, тощо. [218, c. 191] 

Закон відносить до піратства у сфері авторського права та/або суміжних прав 

незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, а також Інтернет-

піратство у відношенні цього виду об’єктів суміжних прав. 

Закон доповнено статтею 521 «Порядок припинення порушень авторського 

права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет», у якій 

розкривається зміст процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and 

Takedown Procedure”).  

У частині другій статті 521 Закону наголошується, що вказана процедура 

застосовується до відносин, пов’язаних, зокрема, з використанням передач 

(програм) організацій мовлення. 

До позитивних нововведень Закону можна віднести детальну регламентацію 

відомостей, що повинні міститися у заяві про припинення порушення авторського 

права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет, зокрема, 

даних про заявника, необхідні для його ідентифікації, тобто у жодному разі така 

заява не може бути направлена анонімно. 

Для гарантування прав і законних інтересів осіб, що залучені до процедури 

«Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown Procedure”), у заяві про 

припинення порушення в якості обов’язкового елементу повинно міститися 

твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною. У разі 

наведення завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права 

та/або суміжного права у заявах про припинення порушення до заявника 

застосовується штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Слід зауважити, що, натомість, “DMCA” передбачає відшкодування завданих 

збитків (включаючи оплату гонорару адвоката) особою, яка надала недостовірні 
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відомості у заяві про припинення порушення і знала про цей факт, як на користь 

Інтернет-провайдера, так і особи, яка несправедливо була названа порушником 

авторського права, а також власника прав на контент, що було помилково видалено. 

Законодавство України, хоча і не містить такої конкретизації щодо відшкодування 

збитків унаслідок зазначення недостовірних відомостей у заяві, жодним чином не 

забороняє постраждалим особам звернутися до суду. Найбільшою складністю для 

постраждалої особи буде довести розмір спричинених матеріальних збитків і 

моральної шкоди (якщо такої завдано). 

Цікавим і неоднозначним нововведенням Закону «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні» є перевірка наявності прав, про порушення яких 

зазначено у заяві, адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого 

подається заява. Заявник звертається із заявою про припинення порушення 

виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Законом встановлено, 

що адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, 

встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником 

документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких 

висувається вимога. Очевидно, що автори Закону намагалися обмежити випадки 

надсилання помилкових або оманливих заяв про припинення порушення та, 

відповідно, безпідставного блокування електронної (цифрової) інформації. З 

іншого боку, у професійних колах досі тривають дискусії, чи потрібно було таким 

способом штучно звужувати коло осіб, які вправі перевірити подану заяву і 

ідентифікувати особу правовласника. [218, c. 192] 

Закон передбачає подачу заяви про припинення порушення власнику веб-

сайту. При цьому Закон детально врегульовує порядок дій власника веб-сайту, який 

отримав заяву, але не є власником веб-сторінки, на якій розміщена електронна 

(цифрова) інформація, щодо унеможливлення доступу до якої подано заяву. 

Важливим кроком у захисті авторського права і суміжних прав у мережі 

Інтернет є передбачена Законом можливість заявника звернутися безпосередньо до 

постачальника послуг хостингу, який надає послуги та/або ресурси для розміщення 

відповідного веб-сайту, із заявою про припинення порушення, допущеного 
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власником веб-сайту. Закон встановлює чіткі межі для реалізації права заявника на 

звернення до постачальника послуг хостингу – така заява подається виключно у 

випадках, встановлених Законом. 

Важливо звернути увагу на наступну підставу для звернення із заявою про 

припинення порушення до постачальника послуг хостингу: 

- 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 порушення. Такими 

відомостями є інформація про адресу електронної пошти для зв’язку із 

власником веб-сайту та інші відомості, розміщення яких передбачено 

Законом. 

Слід підкреслити, що заява про припинення порушення, що подається 

безпосередньо до постачальника послуг хостингу, також підлягає перевірці 

адвокатом, який надсилає таку заяву за умови ідентифікації заявника, встановлення 

його контактних даних, підтвердження наданими заявником документами факту 

наявності у заявника прав, про припинення порушення яких йдеться у відповідній 

заяві. 

Законодавець попіклувався про належне договірне оформлення відносин між 

постачальниками послуг хостингу і власниками веб-сайтів. Законом передбачено 

зобов’язання постачальників послуг хостингу передбачити у договорах про 

надання таких послуг умови і правила, що забороняють замовникам послуг вчиняти 

дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушенням авторського 

права та/або суміжних прав третіх осіб, а також зобов’язують замовників послуг 

вказувати достовірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні 

дані, а у разі їх зміни - невідкладно інформувати про це в порядку, визначеному 

законодавством України. 

Важливою новелою, яка покликана захистити права і законні інтереси 

постачальника Інтернет-послуг, є положення Закону про те, що постачальник 

послуг хостингу не несе перед замовником таких послуг відповідальності за 
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наслідки вжиття заходів, передбачених статтею 521 Закону, за умови належного 

оформлення договірних відносин, як вказано вище. 

Потрібно звернути особливу увагу на те, що Угода про асоціацію містить 

окремий Підрозділ у рамках Глави 9 «Інтелектуальна власність», який присвячений 

питанню відповідальності постачальників посередницьких послуг. Як зазначено у 

статті 244 Угоди про асоціацію, «обидві Сторони визнають, що послуги 

посередників можуть використовуватись третіми особами для протиправної 

діяльності». [8] 

З метою забезпечення вільного обігу інформаційних послуг і в той самий час 

захисту права інтелектуальної власності, зокрема авторського права та/або 

суміжних прав, у цифровому середовищі, Україна повинна забезпечити заходи, 

визначені Підрозділом «Відповідальність постачальників посередницьких послуг» 

(“Liability of Intermediary Service Providers”). [218, c. 192 - 193] 

Угода про асоціацію передбачає особливості застосування мір 

відповідальності до наступних категорій постачальників посередницьких послуг у 

мережі Інтернет: 

- «Просто посередник» (“Mere conduit”); 

- «Кешування» (“Caching”); 

- «Хостинг» (“Hosting”). [8] 

Щодо постачальника послуг хостингу, стаття 247 Угоди про асоціацію 

встановлює, що постачальник послуги не несе відповідальності за інформацію, яка 

зберігається на вимогу одержувача послуги, у випадку дотримання наступних двох 

умов, що: 

1) постачальнику фактично невідомо про незаконну діяльність або 

інформацію, а щодо позову про відшкодування збитків йому невідомо про 

факти або обставини, з яких випливає незаконна діяльність або 

інформація; 

або 

2)  постачальник після одержання таких відомостей діє оперативно, щоб 

зняти або зробити неможливим доступ до інформації. 
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Окремо зазначається, що стаття 247 Угоди про асоціацію не впливає на 

можливість для судового або адміністративного органу відповідно до правових 

систем Сторін вимагати від постачальника послуг припинити або попередити 

порушення, а також не впливає на можливість запровадження Сторонами 

процедури контролю за зняттям або блокуванням доступу до інформації. 

Вказані положення також передбачені у статті 14 «Розміщення інформації» 

Директиви 2000/31/ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, 

електронної комерції, на внутрішньому ринку» (так званої «Директиви про 

електронну комерцію») від 8 червня 2000 року. [219] 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що з прийняттям Закону «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні» український законотворець створив 

необхідні передумови для належної адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. [218, c. 193] 

Як вже зазначалося, Державну службу України з питань інтелектуальної 

власності було ліквідовано відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 

року № 585. [220] 

Деякі експерти зазначають, що ліквідація Державної служби України з 

питань інтелектуальної власності може мати певні правові наслідки також для 

встановлення підсудності справ стосовно порушення прав інтелектуальної 

власності з використанням мережі Інтернет. Закон України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні» доповнив Господарський процесуальний 

кодекс України наступним положенням: «Справи у спорах про порушення 

майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет 

розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної 

власності». [221] 

Зважаючи на це положення, в експертному середовищі постало питання, чи 

є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
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(Мінекономрозвитку) «центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності». На наш погляд, з огляду на 

те, що Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації 

діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності» прямо визначає Мінекономрозвитку 

правонаступником Державної служби України з питань інтелектуальної власності, 

а також на те, що Постанова Кабінету Міністрів України «Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства» від 20 серпня 2014 року № 459 (із 

змінами) [222] закріплює за Мінекономрозвитку завдання формування та реалізації 

державної політики у сфері інтелектуальної власності, маємо однозначну відповідь, 

що Мінекономрозвитку є згаданим центральним органом виконавчої влади. 

Таким чином, можна констатувати, що прийняття і набрання чинності 

Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» є важливою 

віхою для посилення захисту суміжних прав організацій мовлення у мережі 

Інтернет в Україні. [218, c. 194] 

Потрібно зауважити, що у рамках Європейського Союзу постійно триває 

робота з удосконалення законодавства, направлена на збільшення ефективності і 

результативності захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, про 

що, наприклад, зазначається у Комунікації від Комісії Європейського Союзу «Про 

контент на цифровому єдиному ринку» (“On Content in the Digital Single Market”) 

від 18 грудня 2012 року. [223, c. 5] 

Директива ЄС щодо Єдиного цифрового ринку вперше в історії вводить в 

правове поле термін «провайдер послуги з поширення онлайнового контенту». 

Стаття 17 Директиви передбачає, що провайдер послуги з поширення онлайнового 

контенту здійснює акт публічного сповіщення або акт доведення до загального 

відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до 

контенту, тоді, коли він надає публічний доступ до об’єктів авторського права 

та/або суміжних прав, що завантажуються його користувачами. [7] 
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Відповідно, в окреслених випадках провайдер послуги з поширення 

онлайнового контенту зобов’язаний отримати дозвіл від правовласника, 

наприклад, шляхом укладення ліцензійного договору. 

Згідно з пунктом 4 статті 17 Директиви, у випадку неотримання дозволу від 

правовласника провайдер послуги з поширення онлайнового контенту вважається 

відповідальним за незаконне публічне сповіщення або доведення до відома публіки 

об’єктів авторського права і суміжних прав, за деякими незначними винятками. 

Так, провайдер послуги з поширення онлайнового контенту може вважатися 

таким, що не несе відповідальності за публічне сповіщення або доведення до відома 

публіки об’єктів авторського права і суміжних прав, за умови дотримання 

сукупності таких умов: 

1) даний провайдер вжив всі можливі заходи для того, щоб отримати дозвіл 

від правовласника; 

2) відповідно до високих індустріальних стандартів професійної старанності, 

провайдер вжив всі можливі заходи для забезпечення недоступності 

об’єктів авторського права і суміжних прав, стосовно яких правовласники 

надали провайдеру належну і необхідну інформацію; 

3) в оперативному порядку, після отримання обґрунтованого повідомлення 

від правовласників, провайдер зобов’язаний закрити доступ або видалити 

зі свого веб-сайту вказані об’єкти авторського права і суміжних прав та 

вчинити всі можливі заходи для недопущення завантажень таких об’єктів 

у майбутньому. 

Таким чином, Директива прямо покладає відповідальність за дотримання 

прав суб’єктів авторського права і суміжних прав при поширенні контенту у мережі 

Інтернет на провайдерів послуги з поширення онлайнового контенту. [224, c. 208] 

Стаття 6 Директиви передбачає, що процедура «Повідомлення і припинення» 

застосовується виключно до нових провайдерів послуги з поширення онлайнового 

контенту, які забезпечують доступ публіки до своїх послуг протягом періоду часу 

менше ніж 3 (три) роки і мають річний оборот нижче ніж 10 (десять) мільйонів 

Євро. Цікаво, що під час підготовки проекту Директиви Німеччина виступала за 
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збільшення річного обороту для нових провайдерів до 20 (двадцяти) мільйонів 

Євро.  

Як відомо, в Україні вищевказані обмеження щодо процедури 

«Повідомлення і припинення» не застосовуються. Більше того, запропований у 

Директиві підхід до регулювання діяльності провайдерів послуги з поширення 

онлайнового контенту кардинальним чином відрізняється від сьогоднішньої 

практики правозастосування. [224, c. 208] 

Чинне законодавство України не відповідає новелам європейського 

законодавства щодо регулювання діяльності провайдерів послуги з поширення 

онлайнового контенту. Потрібно констатувати необхідність внесення значних змін 

до національного законодавства, зокрема щодо обмеження випадків використання 

процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown Procedure”) і 

встановлення прямої відповідальності Інтернет-провайдерів за порушення 

авторського права і суміжних прав у випадку розповсюдження контенту, у тому 

числі такого, що генерується користувачем, без дозволу правовласника.  

Перед Україною стоїть складне завдання щодо імплементації у національне 

законодавство інноваційних підходів стосовно регулювання авторського права і 

суміжних прав у сфері Інтернет, закладені у Директиві ЄС щодо онлайнових 

трансляцій і Директиві ЄС щодо Єдиного цифрового ринку.  

Резолюція Європейського Парламенту від 22 вересня 2010 року стосовно 

захисту прав інтелектуальної власності на внутрішньому ринку (2009/2178(INI) 

передбачає створення Європейської обсерваторії з питань контрафакту та піратства 

(“European Observatory on Counterfeiting and Piracy”), пізніше перейменовану в 

Європейську обсерваторію з питань порушень інтелектуальної власності 

(“European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights”), яка має 

стати інструментом централізації статистики та даних, що будуть слугувати 

базисом для пропозицій стосовно ефективної боротьби з порушеннями прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет, а також обміну такими даними між 

зацікавленими сторонами. [225]  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip
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Вважаємо доцільним спробувати створити подібну інституцію в Україні та 

налагодити міцні зв’язки з Європейською обсерваторією з питань порушень 

інтелектуальної власності з метою як виявлення фактів порушень, так і боротьби з 

порушеннями авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Базуючись на 

даних, що є доступними на сьогодні, в Україні є відносно небагато прикладів 

боротьби з Інтернет-піратством у царині суміжних прав організацій мовлення, хоча 

факти таких порушень були зафіксовані неодноразово.   

У рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності запущена 

важлива Інтернет-платформа, що отримала назву “WIPO ALERT”, за допомогою 

якої держави – учасниці ВОІВ можуть викладати у мережу інформацію про веб-

ресурси та застосунки, які порушують авторське право і суміжні права відповідно 

до національного законодавства кожної країни. [226]  

Рекламодавці та інші зацікавлені особи можуть звернутися до ВОІВ, щоб 

отримати доступ до цієї бази даних та відслідковувати дані про піратські Інтернет-

ресурси та застосунки у всьому світі. У такий спосіб рекламодавці будуть мати 

змогу уникнути розміщення реклами на піратських веб-ресурсах та мобільних 

застосунках, що сприятиме зміцненню їхніх брендів і не дозволить фінансувати 

піратство. 

Важливо, що до цієї ініціативи ВОІВ долучилась Україна: 23 вересня 2020 

року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 

України і Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) підписали 

Меморандум про взаєморозуміння щодо надання даних для платформи обміну 

даних “WIPO ALERT”. [227]  

Наразі у стислі строки необхідно розробити механізм взаємодії українських 

правовласників, у тому числі організацій мовлення, з представниками ВОІВ щодо 

надання інформації до бази даних “WIPO ALERT” про веб-ресурси і застосунки, 

що порушують авторське право і суміжні права. 
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3.3.3. Актуальні проблеми використання технології блокчейн для 

захисту суміжних прав організацій мовлення 

На сьогоднішній день питання правового регулювання і юридичної практики 

застосовування технології блокчейн (“blockchain”) у сфері охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності є мало дослідженим, але від цього не менш нагальним. 

Особливо цікаво спробувати надати розгорнутий аналіз можливостей 

використання зазначеної технології для захисту такого специфічного об’єкту 

суміжних прав як програма організації мовлення. 

Термін «блокчейн» походить від двох англійських слів – “block” (блок) і 

“chain” (ланцюг) і означає розподілену базу даних, яка підтримує перелік записів, 

так званих блоків, що постійно зростає. [228, c. 304] 

Кожний блок містить часову мітку та посилання на попередній блок системи. 

Внесені у базу блоки не підлягають змінам у подальшому з боку будь-якої особи і 

ефективно захищені від підробки. Технологія блокчейн дозволяє зберігати стійкий 

цифровий ідентифікатор.  

У пункті 3.2 Висновку Європейського економічно-соціального комітету 

«Блокчейн і технологія розподіленого реєстру в якості ідеальної інфраструктури 

для соціальної економіки» (“Blockchain and distributed ledger technology as an ideal 

infrastructure for the social economy”) надається наступне визначення терміну 

«блокчейн»: це – одночасно код, тобто комунікаційний протокол, і публічний 

реєстр, у якому всі транзакції між учасниками мережі записуються одна за одною, 

з великим ступенем прозорості і у такий спосіб, щоб запис було неможливо 

змінити. [229, c. 4] 

За словами пані Birgit Clark, у своїй основній формі технологія блокчейн 

являє собою відкритий ланцюг інформації, який можна використати для запису і 

відстеження транзакцій, і яка перевіряється на основі мережі «точка у точку» 

(“peer-to-peer”). [230, c. 1]  

Операції, що проводяться за допомогою технології блокчейн, перевіряються 

і підтверджуються багатьма комп’ютерами, що включені до блокчейн, що дозволяє 

зробити висновок про те, що зламати таку систему майже неможливо.  
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Як зазначається у виданні “The Economist”, технологія блокчейн дозволяє 

особам, які не знають або не довіряють один одному, побудувати надійний ланцюг 

транзакцій, що має вирішальний вплив не тільки на відносини, пов’язані з 

використанням криптовалюти, але і на ряд інших важливих відносин. [231, c. 1] 

На думку професора Школи Уортон Університету Пенсільванії Кевіна 

Вербаха (Kevin Werbach), технологія блокчейн може призвести до встановлення 

непорушної узгодженості в історії транзакцій. [232, c. 3] 

Застосування технології блокчейн дозволить людям інтегруватись у світову 

економіку, захистити конфіденційність учасників, монетизувати свою власну 

інформацію та забезпечити отримання винагороди творцям об’єктів права 

інтелектуальної власності.   

За словами пані Mariya Gabriel, Європейського Комісара з цифрової 

економіки та суспільства (“European Commissioner for Digital Economy and 

Society”), у майбутньому всі публічні сервіси будуть використовувати технологію 

блокчейн. Блокчейн представляє грандіозну можливість для Європи та держав - 

членів заново переглянути свої інформаційні системи, промотувати довіру 

користувачів і захист персональних даних, допомагати створювати нові бізнес-

моделі і встановлювати нові сфери лідерства, створюючи переваги для громадян, 

публічних сервісів і компаній. [233, c. 2] 

Пан Andrus Ansip, Віце-Президент з питань Європейського Цифрового 

єдиного ринку (“Vice-President for the Digital Single Market”), зазначає про те, що 

такі технології як блокчейн можуть допомогти знизити витрати при одночасному 

збільшенні довіри, відстежуваності операцій і безпеки. Вони мають величезний 

потенціал для проведення соціальних і економічних транзакцій на більш 

безпечному рівні в онлайн-середовищі, захищаючи проти кібер-атак і усуваючи 

необхідність залучати посередника. [234, c. 1] 

На даний момент можна побачити перші приклади використання технології 

блокчейн у сфері інтелектуальної власності.  

Так, у лютому 2018 року на 68-му Берлінському міжнародному кінофестивалі 

(«Берлінале») була презентована нова платформа децентралізованої дистрибуції 
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фільмів – “MoviesChain by TVzavr”, яка ґрунтується на застосуванні технології 

блокчейн. На думку засновників цього сервісу, технологія дозволяє напряму 

зв’язати продакшн-компанії і глядачів і усуває непотрібних посередників. Крім 

того, таке технологічне рішення убезпечить контент від піратства. Згадана 

платформа реалізує платний сервіс відео-на-замовлення (“video-on-demand”), 

запропонувавши глядачам доступ до одиниці контенту за приблизно півтора долара 

США. 

У січні 2016 року заснована на технології блокчейн цифрова платформа 

“Ascribe” запустила сервіс “WhereOnTheNet”, що дозволила художникам 

відстежувати використання їхніх картин та інших творів образотворчого 

мистецтва. Як зазначають розробники даного сервісу, митці отримали можливість 

отримати точну інформацію про веб-ресурс, де використаний певний твір, і дату, 

коли цей твір було завантажено на такий веб-ресурс. 

Оновлена у 2018 році редакція Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги 

має на меті створити рівні умови між усіма операторами і провайдерами 

аудіовізуальних медіа-послуг, незалежно від виду аудіовізуальних медіа-послуг, 

що вони надають, і платформ, які вони використовують. Директива не містить 

згадок про технологію блокчейн, але формує загальні правила, що застосовуються 

до аудіовізуальних медіа-сервісів, поширюваних, у тому числі, через мережу 

Інтернет. Зокрема, у Директиві наголошується на застосуванні нових правил 

правового регулювання до платформ спільного доступу до відео, включаючи 

сервіси у соціальних мережах і відео, що генерується безпосередньо користувачами 

(“user-generated videos”).  

Визначення терміну «послуга платформи спільного доступу до відео» є 

досить широким, і можна стверджувати, що включає поширення програм 

організацій мовлення за допомогою технології блокчейн. [235, c. 237] 

Натомість, законодавство України про авторське право і суміжні права досі 

не містить навіть повноваження мовника здійснювати розповсюдження своїх 

програм у мережі Інтернет. Про врегулювання застосовування технології блокчейн 

у законодавстві України взагалі мова ніколи не йшла.  
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Україна зобов’язана гармонізувати своє законодавство у сфері 

аудіовізуальних медіа-послуг до законодавства Європейського Союзу протягом 2 

(двох) років з моменту набуття чинності Угоди про асоціацію. [8]  

Отже, ми маємо досить обмежений час для адаптації законодавства України 

у сфері авторського права і суміжних прав до нововведень, що пропонуються 

змінами до Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги. 

На наше переконання, у контексті охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення технологія блокчейн може бути застосована з різними 

цілями, зокрема як джерело доказу оприлюднення (першого використання) 

програми організації мовлення, відстеження і здійснення контролю за подальшим 

використанням програми і дотриманням немайнових і майнових прав організації 

мовлення, укладання і виконання ліцензійних договорів та інших угод про 

розпоряджання майновими суміжними правами на програму, переведення платежів 

до правовласника, поширення інформації про цифрові права управління (“Digital 

Rights Management”, або “DRM”). Цей перелік не є вичерпним і буде 

доповнюватися із розвитком як самої технології блокчейн, так і нових форм і 

способів використання програм організацій мовлення у цифрову еру. [235, c. 237] 

Як вказано вище, технологія блокчейн може бути використана як джерело 

доказу оприлюднення (першого використання) програми організації мовлення. Як 

відомо, для виникнення і здійснення суміжних прав організацій мовлення не 

вимагається виконання будь-яких формальностей, зокрема державної реєстрації. 

Відповідно до приписів частини другої статті 37 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», суміжне право виникає внаслідок факту оприлюднення 

програми організації мовлення. При цьому під терміном «оприлюднення» 

(«розкриття публіці») вказаний Закон розуміє здійснену за згодою автора чи іншого 

суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дію, що вперше робить об’єкт 

авторського права та/або суміжних прав доступним для публіки шляхом 

опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, 

публічного сповіщення, тощо. Таким чином, можна припустити, що дане поняття 

охоплює, зокрема, випадки оприлюднення за допомогою технології блокчейн, 
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оскільки визначення цього терміну не містить вичерпний перелік дій, що складають 

зміст оприлюднення. 

Як зазначають деякі дослідники, технологія блокчейн має важливе значення 

у контексті охорони прав інтелектуальної власності, що не підлягають обов’язковій 

реєстрації, оскільки така технологія може надати докази створення об’єктів права 

інтелектуальної власності, їхнього використання, виконання кваліфікаційних 

вимог (таких, наприклад, як оригінальність і країна походження) і статусу об’єкту. 

Так, завантаження програми організації мовлення і даних щодо мовника до системи 

блокчейн створює точну часову відмітку і надійний доказ для підтвердження факту 

оприлюднення і наступного використання такої програми. [235, c. 238] 

Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, у травні 2020 року у 

рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності запроваджено новий 

глобальний онлайновий сервіс “WIPO PROOF”, за допомогою якого можливо 

отримати цифровий відбиток (токен) будь-якого файлу з відміткою дати і часу 

завантаження, що підтверджує існування даного об’єкту у певний момент             

часу. [236, c. 1] Вказаний токен може використовуватися у якості доказу під час 

судового процесу. 

Слід звернути особливу увагу на концепцію «розумних угод» (“smart 

contracts”) у контексті використання технології блокчейн. Такі угоди спрощують 

процедуру їхнього укладання (можуть бути використані, наприклад, договори 

приєднання з однаковими умовами для користувачів) та виконання, оскільки 

технологія блокчейн дозволяє легко відстежити договірні коди і факти укладення 

договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності і 

використання об’єктів права інтелектуальної власності. [235, c. 238] 

Як вказують експерти, за допомогою технології блокчейн можливо 

закодувати у цифровій формі умови оплати на користь правовласників за 

використання об’єктів права інтелектуальної власності, що дозволить здійснювати 

більш надійні та раціональні платежі. Виплата роялті може навіть проводитися 

автоматично через «розумні угоди». [237, с. 9] 
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На думку Європейського економічно-соціального комітету, технологія 

блокчейн може бути використана з метою більшої визначеності і конкретизації 

прав інтелектуальної власності шляхом запровадження «розумних угод» для 

передачі прав на контент. [238, с. 7] 

Зауважимо, що частина друга статті 1107 ЦК України встановлює загальне 

правило стосовно укладення договору про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності у письмовій формі. Причому у випадку недодержання 

письмової форми такий договір вважається нікчемним. Законом України можуть 

бути встановлені окремі випадки, в яких договір про розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності може укладатись усно. Таким чином, на даний 

момент чинне законодавство України не передбачає можливості укладення 

договору за допомогою технології блокчейн, оскільки не будо дотримано вимогу 

про обов’язкову письмову форму такого правочину. У майбутньому на рівні Закону 

потрібно буде урегулювати питання дійсності договорів про розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, укладених з використанням 

системи блокчейн. [235, c. 238] 

За допомогою технології блокчейн можливо ефективно застосовувати 

інформацію про управління цифровими правами щодо програм організацій 

мовлення, оскільки інформація про належність суміжних прав легко кодується у 

цифровій формі, а підробити або змінити її практично не уявляється можливим. 

Можна спрогнозувати, що у майбутньому будуть виникати нові платформи 

управління правами інтелектуальної власності, засновані на використанні 

технології блокчейн, зокрема платформи у сфері розпоряджання суміжними 

правами організацій мовлення. 

Блоки у межах системи блокчейн чітко вказують, хто є правовласником, 

щодо якого саме об’єкту інтелектуальної власності, з яким обсягом повноважень та 

на підставі чого такі права було отримано. Відповідно, можливо без зайвих 

труднощів установити належного правовласника і відрізнити оригінальний об’єкт 

від того, що поширюється піратським шляхом.  
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Зважаючи на катастрофічний обсяг піратства у світі, технологія блокчейн 

може виступити одним з можливих шляхів подолання цього явища, встановлення 

ринкових умов використання об’єктів права інтелектуальної власності і 

ефективного захисту прав суб’єктів суміжних прав і інших правовласників.  

Поділяємо точку зору співкерівниці “Blockchain Group” Ен Роуз (Anne Rose) 

стосовно того, що для використання технології блокчейн в управлінні правами 

інтелектуальної власності необхідно погодити на міжнародному рівні комплекс 

стандартів. [239, c. 4] 

На нашу думку, у найближчій перспективі у рамках Європейського Союзу 

з’являться перші погоджені нормативно-правові акти, присвячені питанню 

регулювання поширення контенту за допомогою технології блокчейн і захисту 

прав на контент у мережі блокчейн. [235, c. 238] 

Так, Європейська комісія ставить собі за мету розробити загальний підхід до 

регулювання технології блокчейн для Європейського Союзу на міжнародній арені. 

Починаючи з 2013 року, Європейська комісія здійснює фінансування проектів з 

використанням технології блокчейн через дослідницькі програми Європейського 

Союзу “FP7” та “Horizon 2020”. До 2020 року Європейська комісія планує 

витратити до 340 мільйонів Євро на підтримку згаданих проектів. 

Рада Європейського Союзу у своїх Висновках від 19 жовтня 2017 року визнає 

блокчейн серед головних трендів, що з’явилися останнім часом. [240, c. 7] 

Європейський парламент у Резолюції від 3 жовтня 2018 року «Стосовно 

технологій розподіленого реєстру та блокчейнів: здобуття довіри під час процесу 

відмови від посередництва» підкреслив, що для цифровізованого креативного 

контенту технологія блокчейн уможливлює відслідковування і управління правами 

інтелектуальної власності і спрощує захист прав. Дана технологія надає переваги 

правовласникам шляхом привнесення більшої прозорості і можливості 

відстежувати використання їхнього креативного контенту, а також зменшення 

кількості посередників у ланцюгу передачі прав. [241, c. 5] 

1 лютого 2018 року Європейська Комісія за підтримки Європейського 

Парламенту заснувала Європейські Обсерваторію і Форум з питань блокчейн, які 
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будуть займатися ключовими питаннями розвитку технології блокчейн, 

промотуванням європейських гравців і посиленням європейського впливу у цьому 

напрямку. 

У квітні 2018 року 21 держава - учасниця Європейського Союзу та Норвегія 

підписали Декларацію про співробітництво з установлення Європейського 

партнерства з блокчейн. [242] 

Згодом до цієї ініціативи доєдналися Італія 27 вересня 2018 року, 

Ліхтенштейн 1 лютого 2019 року, Угорщина 18 лютого 2019 року та інші країни. 

Дане партнерство виступає засобом кооперації між кранами - учасницями 

Декларації з обміну досвідом у технічній і регуляторній сферах і підготовки для 

запуску програмних рішень блокчейн для застосування на Цифровому єдиному 

ринку (“Digital Single Market”) Європейського Союзу для забезпечення вигод для 

публічного і приватного секторів.  

У лютому 2019 року Генеральний директорат Європейського Союзу з питань 

внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та підприємств малого і 

середнього бізнесу (“DG GROW”) оголосив, що Офіс з інтелектуальної власності 

Європейського Союзу запровадив проведення Форуму щодо застосування 

технології блокчейн у цілях боротьби з контрафакцією (“Anti-Counterfeiting 

Blockathon Forum”). [243, c. 7] 

Метою Форуму є об’єднання зусиль комерційних організацій, громадян, 

судових та правоохоронних органів з метою формування та поширення майбутньої 

інфраструктури з протидії контрафакції, що буде базуватися на технології 

блокчейн. 

Слід зазначити, що у законодавстві України питання охорони і захисту 

суміжних прав організацій мовлення за допомогою технології блокчейн жодним 

чином поки що не врегульовано. Беручи до уваги актуальність цієї проблематики і 

стрімкий розвиток різноманітних аудіовізуальних медіа-сервісів в Україні і світі, 

Україна має подбати про удосконалення національного законодавства і 

передбачити імплементацію найкращих взірців правового регулювання, що будуть 

застосовуватися у країнах Європейського Союзу і міжнародній практиці. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Встановлено, що дефініція терміну «кардшейрінг», що надається у 

статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», не містить такого 

складу правопорушення, як діяльність з використання комерційних повідомлень 

(реклами) для промотування нелегальних пристроїв, як це визначено у пункті «с» 

статті 4 Директиви 98/84/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 20 листопада 

1998 року про правову охорону послуг, що базуються або складаються з умовного 

доступу. Запропоновано доповнити і надати наступне визначення терміну 

«кардшейрінг», що використовується у Законі України «Про авторське право і 

суміжні права»: «кардшейрінг - забезпечення у будь-якій формі та в будь-який 

спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення і (або) її складових 

частин (аудіовізуальних творів, тощо), доступ до яких обмежений суб’єктом 

авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту 

(абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті 

чого зазначена програма (передача) і (або) її складові частини можуть бути 

сприйняті або в інший спосіб доступні без застосування технічних засобів захисту, 

а також діяльність з поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелегального 

обладнання і (або) програмного забезпечення, що використовується для обходу 

технічних засобів захисту». 

2. З аналізу поняття «піратство», визначення якого надається у пункті “б” 

статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зроблено 

висновок про те, що дефініція цього терміну не охоплює випадки незаконного 

поширення сигналів до моменту їхнього публічного сповіщення (“pre-broadcast 

signals”), хоча з огляду на цифровізацію і розвиток нових технологій небезпека 

поширення піратства у відношенні таких сигналів значно зростає. У рамках роботи 

Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав питання охорони і 

захисту “pre-broadcast signals” залишається у центрі уваги. Україна повинна взяти 
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до уваги цей досвід і передбачити належний захист у відношенні сигналів, що 

несуть програму організації мовлення, до моменту їхнього публічного сповіщення. 

3. Сформульовано висновок про необхідність приведення окремих норм 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у відповідність до положень 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», оскільки існуючі 

неузгодженості двох Законів вже ставали предметом судових спорів. Пункт 9 статті 

39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлює випадки, коли, 

здійснюючи ретрансляцію програм організацій мовлення, провайдер програмної 

послуги (тобто оператор кабельного телебачення, провайдер супутникової DTH-

платформи, IPTV-провайдер, тощо) не зобов’язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. Це стосується всіх випадків 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги (так званого “must-

carry obligation”). Запропоновано наступне формулювання частини другої пункту 9 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: «Для 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями». 

4. Зроблено висновок про необхідність адаптації Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» до статей 6 «Зобов’язання щодо технологічних 

заходів» і 7 «Зобов’язання щодо інформації про управління правами» Директиви 

Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про 

гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному суспільстві, що прямо передбачено у статтях 176 і 177 Угоди про 

асоціацію. 

5. Встановлено, що правоволодільцями та правоохоронними органами 

повинні розроблятись та впроваджуватись методики фіксації порушень суміжних 

прав організацій мовлення, приблизні порядки обрахунку збитків для кожного з 

видів порушення суміжних прав мовників. 

6. Запропоновано закріпити у Законі України «Про авторське право і 

суміжні права» за аналогією зі статтею 103 Закону Німеччини про авторське право 

і суміжні права обов’язок сторони, що програла у справі, компенсувати витрати на 
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публікацію у засобах масової інформації даних про допущені порушення суміжних 

прав організацій мовлення та судові рішення щодо цих порушень. 

7. Зроблено висновок про те, що український законодавець повинний 

взяти до уваги ряд положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 29 квітня 2004 року про захист прав інтелектуальної власності, зокрема 

щодо: 

- більш детального регламентування застосування тимчасових та 

застережних заходів; 

- можливості суду постановляти рішення про відзив з комерційних 

каналів, остаточне видалення з комерційних каналів або знищення 

товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням 

права інтелектуальної власності, та матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням 

права інтелектуальної власності, причому такі заходи мають 

здійснюватися за рахунок порушника; 

- застосування альтернативних заходів; 

- уточнення процедури реалізації права на отримання інформації про 

порушення або загрозу порушення прав інтелектуальної власності, 

зокрема, встановлення переліку осіб, які зобов’язані надавати 

інформацію стосовно порушень права інтелектуальної власності або 

загрозу такого порушення, та обсягу інформації, яка може запитуватися 

у таких осіб; 

- забезпечення понесення стороною, що програла судову справу, 

розумних та пропорційних витрат на правову допомогу та інших витрат 

сторони, що виграла таку справу.          

8. Запропоновано налагодити міцні зв’язки з Європейською 

обсерваторією з питань контрафакту та піратства з метою як виявлення фактів 

порушень, так і боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності у мережі 

Інтернет. 
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9. Зроблено висновок про необхідність налагодження тісної співпраці 

щодо погодження механізму взаємодії українських правовласників, у тому числі 

організацій мовлення, з представниками ВОІВ щодо надання інформації до бази 

даних “WIPO ALERT” про веб-ресурси і застосунки, що порушують авторське 

право і суміжні права в Україні і світі. 

10. Досліджено, що чинне законодавство України не відповідає новелам 

європейського законодавства щодо регулювання діяльності провайдерів послуги з 

поширення онлайнового контенту. Потрібно констатувати необхідність внесення 

значних змін до національного законодавства, зокрема щодо обмеження випадків 

використання процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown 

Procedure”) і встановлення прямої відповідальності Інтернет-провайдерів за 

порушення авторського права і суміжних прав у випадку розповсюдження 

контенту, у тому числі такого, що генерується користувачем, без дозволу 

правовласника. Перед Україною стоїть складне завдання щодо імплементації у 

національне законодавство інноваційних підходів стосовно регулювання 

авторського права і суміжних прав у сфері Інтернет, закладені у Директиві ЄС щодо 

онлайнових трансляцій і Директиві ЄС щодо Єдиного цифрового ринку. 

11. Проаналізовано, що у контексті охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення технологія блокчейн може бути застосована з різними 

цілями, зокрема як джерело доказу оприлюднення (першого використання) 

програми організації мовлення, відстеження і здійснення контролю за подальшим 

використанням програми і дотриманням немайнових і майнових прав організації 

мовлення, укладання і виконання ліцензійних договорів та інших угод про 

розпоряджання майновими суміжними правами на програму, переведення платежів 

до правовласника, поширення інформації про цифрові права управління (“Digital 

Rights Management”, або “DRM”). Цей перелік не є вичерпним і буде 

доповнюватися із розвитком як самої технології блокчейн, так і нових форм і 

способів використання програм організацій мовлення у цифрову еру. 

Зроблено висновок про те, що у законодавстві України питання охорони і 

захисту суміжних прав організацій мовлення за допомогою технології блокчейн 
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жодним чином поки що не врегульовано. Беручи до уваги актуальність цієї 

проблематики і стрімкий розвиток різноманітних аудіовізуальних медіа-сервісів в 

Україні і світі, Україна має подбати про удосконалення національного 

законодавства і передбачити імплементацію найкращих взірців правового 

регулювання, що будуть застосовуватися у країнах Європейського Союзу і 

міжнародній практиці. 

 

.  
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ВИСНОВКИ  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що виявилось у комплексному дослідженні 

цивільно-правової  охорони суміжних прав організацій мовлення. Проведено аналіз 

чинного і перспективного законодавства України і зарубіжних країн, положень 

міжнародних і регіональних угод у сфері суміжних прав мовників, запропоновані 

нові підходи до розуміння цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення, вказані напрями подальших перспективних досліджень у цій 

царині. Найбільш суттєвими результатими проведеного дисертаційного 

дослідження, зумовлені метою і завданнями роботи, є такі: 

1. Сформульовано нове визначення терміну «програма організації 

мовлення» з урахуванням рівня розвитку інноваційних технологій та появи нових 

подібних до телебачення аудіовізуальних медіа-послуг (послуг на замовлення – 

“on-demand services”): це – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність 

об’єктів авторського права та/або суміжних прав, яка має постійну назву і 

транслюється організацією мовлення за певною сіткою мовлення або каталогом, 

встановленим організацією мовлення.  

При визначенні об’єкту охорони суміжних прав організацій мовлення до 

уваги потрібно взяти додаткові інтерактивні послуги, що можуть нести будь-який 

текст, графічні елементи, аудіовізуальну інформацію, тощо (наприклад, 

інтерактивні послуги у телетексті). При цьому охороні повинні підлягати як 

загальний сигнал, що несе каталог інтерактивних послуг, так і окремий сигнал, що 

створюється телерадіоорганізацією для індивідуального споживача.  

Зважаючи на подальший стрімкий технологічний розвиток і трансформаційні 

процеси у сфері телерадіомовлення, з’ясування змісту поняття «програма 

організації мовлення» є напрямком для подальших перспективних досліджень. 

2. Обґрунтовано, що з розвитком нових технологій і впровадженням 

стандартів цифрового мовлення здійснювати мовлення зможе не тільки юридична, 

але і фізична особа-підприємець, що потрібно врегулювати у національному 

законодавстві. 
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3. Зроблено висновок про те, що з огляду на існуючий рівень розвитку 

технологій визначення терміну «організація мовлення» у законодавстві України 

повинне охоплювати організації кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, 

операторів мобільного зв’язку, інших операторів телекомунікаційних мереж у 

випадку створення і розповсюдження ними власних програм. Потрібно встановити 

чітку різницю між власне організацією мовлення і кабельним оператором, 

оператором супутникових DTH-платформ, Інтернет-провайдером, іншою особою, 

яка здійснює виключно ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій. 

Обґрунтовано, що у Законі України «Про авторське право і суміжні права» 

необхідно закріпити, що визначальною рисою організації мовлення є не лише 

готовність нести відповідальність за розповсюдження програми, а і створення 

та/або комплектування нею власної програми. 

4. Досліджено проблему відліку початку перебігу строку охорони 

суміжних прав організацій мовлення, який повинний охоплювати випадки 

поширення сигналів, що несуть програми, до моменту їхнього публічного 

сповіщення (“pre-broadcast signals”). За аналогією з авторським правом організації 

мовлення мають користуватися охороною у відношенні власних програм з моменту 

їхнього виникнення (створення). Таким чином, з огляду на значну кількість 

способів використання програм мовників і необхідність охорони “pre-broadcast 

signals” момент першого публічного сповіщення у формулюванні початку перебігу 

строку охорони слід замінити на момент створення програми. 

5. Запропоновано викласти частину третю статті 38 Закону України Про 

авторське право і суміжні права» у наступній редакції: «Організація мовлення має 

право вимагати згадування своїх вихідних даних (найменування, логотипу, 

позивних, тощо) у зв’язку з використанням своєї програми третьою особою». 

6. Зроблено висновок про те, що необхідно усунути термінологічну 

неузгодженість Законів України «Про авторське право і суміжні права» і «Про 

телебачення і радіомовлення» у частині дефініцій «кабельна ретрансляція» і 

«ретрансляція». Визначення терміну «ретрансляція» має бути доповнене 

можливістю поширювати сигнали мовників у мережі Інтернет, а не лише через 
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традиційні ефірні, кабельні мережі та через супутник, як це прописано у чинному 

законодавстві України на сьогоднішній день. 

7. У національному законодавстві України необхідно передбачити 

закріплення за телерадіоорганізаціями більшого обсягу прав, ніж існує зараз: право 

на “deferred retransmission” («ретрансляцію із затримкою»), право на 

розповсюдження сигналу, що несе програму, право на фіксацію і відтворення у 

нематеріальній (електронній або цифровій) формі, “post-fixation rights” (що 

включають цілий комплекс прав: право на розповсюдження записів програм, 

імпорт примірників, здачу у майновий найм або комерційний прокат, тощо), право 

на публічну демонстрацію телерадіопрограм у місцях, доступних для публіки, з 

метою отримання прямої або опосередкованої комерційної вигоди, право на 

декодування сигналів, що несуть програми.    

Перелік майнових повноважень організацій мовлення, наведений у Законі 

України «Про авторське право і суміжні права», доцільно доповнити правом на 

розповсюдження програми, включаючи, у тому числі, право на доведення програми 

до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до 

неї з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором. Дане повноваження 

охоплює право телерадіоорганізації на “webcasting” (“netcasting”), як цей термін 

вживається у проекті Договору про охорону прав організацій мовлення. У Законі 

«Про авторське право і суміжні права» необхідно прямо передбачити виключне 

право організацій мовлення на розповсюдження їхніх програм за допомогою будь-

яких і всіх систем і платформ дистрибуції аудіовізуального медіа-контенту (право 

на “simulcast”, тобто одночасну передачу власної програми за допомогою різних 

засобів і систем). 

8. Встановлено, що назріла нагальна потреба модернізувати правове 

регулювання виключень та обмежень суміжних прав організацій мовлення. За 

основу може бути прийнята модель «тесту у три етапи», яка на разі запроваджена 

в Інтернет-Договорах. На додаток до цього, логічним та виправданим було би 

встановити перелік виключень та обмежень суміжних прав мовників, які повинні 

враховувати сучасний розвиток цифрових технологій. При цьому виключення та 
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обмеження суміжних прав організацій мовлення не можуть бути ширшими, ніж 

відповідні виключення та обмеження авторських майнових прав. Питання 

виключень та обмежень суміжних прав мовників з огляду на розвиток новітніх 

технологій знаходиться у фокусі уваги Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності і потребує подальших досліджень у майбутньому. 

9. Зроблено висновок про те, що у законодавстві України доцільно 

передбачити зобов’язання організацій колективного управління перед 

правовласниками надавати інформацію про свою діяльність безпосередньо 

правовласнику не рідше ніж раз на рік, включаючи, зокрема, дані про конкретні 

суми винагороди, виплачувані цьому правовласнику, відрахування, здійснені на 

управління правами, тощо. Україна має рухатися у напрямку посилення прозорості 

діяльності організацій колективного управління, у тому числі у сфері суміжних 

прав, та забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та обліку, 

що відповідатиме європейським тенденціям правового регулювання. 

10. Встановлено, що дефініція терміну «кардшейрінг», що надається у 

статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», не містить такого 

складу правопорушення, як діяльність з використання комерційних повідомлень 

(реклами) для промотування нелегальних пристроїв, як це визначено у пункті «с» 

статті 4 Директиви 98/84/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 20 листопада 

1998 року про правову охорону послуг, що базуються або складаються з умовного 

доступу.  

Запропоновано доповнити і надати наступне визначення терміну 

«кардшейрінг», що використовується у Законі України «Про авторське право і 

суміжні права»: «кардшейрінг - забезпечення у будь-якій формі та в будь-який 

спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення і (або) її складових 

частин (аудіовізуальних творів, тощо), доступ до яких обмежений суб’єктом 

авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту 

(абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті 

чого зазначена програма (передача) і (або) її складові частини можуть бути 

сприйняті або в інший спосіб доступні без застосування технічних засобів захисту, 
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а також діяльність з поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелегального 

обладнання і (або) програмного забезпечення, що використовується для обходу 

технічних засобів захисту». 

11. З аналізу поняття «піратство», визначення якого надається у пункті 

“б” статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зроблено 

висновок про те, що дефініція цього терміну не охоплює випадки незаконного 

поширення сигналів до моменту їхнього публічного сповіщення (“pre-broadcast 

signals”), хоча з огляду на цифровізацію і розвиток нових технологій небезпека 

поширення піратства у відношенні таких сигналів значно зростає. У рамках роботи 

Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав питання охорони і 

захисту “pre-broadcast signals” залишається у центрі уваги. Україна повинна взяти 

до уваги цей досвід і передбачити належний захист у відношенні сигналів, що 

несуть програму організації мовлення, до моменту їхнього публічного сповіщення. 

12. Сформульовано висновок про необхідність приведення окремих норм 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у відповідність до положень 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», оскільки існуючі 

неузгодженості двох Законів вже ставали предметом судових спорів. Пункт 9 статті 

39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлює випадки, коли, 

здійснюючи ретрансляцію програм організацій мовлення, провайдер програмної 

послуги (тобто оператор кабельного телебачення, провайдер супутникової DTH-

платформи, IPTV-провайдер, тощо) не зобов’язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. Це стосується всіх випадків 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги (так званого “must-

carry obligation”). Запропоновано наступне формулювання частини другої пункту 9 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: «Для 

розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями». 

13. Зроблено висновок про необхідність налагодження тісної співпраці 

щодо погодження механізму взаємодії українських правовласників, у тому числі 
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організацій мовлення, з представниками ВОІВ щодо надання інформації до бази 

даних “WIPO ALERT” про веб-ресурси і застосунки, що порушують авторське 

право і суміжні права в Україні і світі. 

14. Обґрунтовано, що чинне законодавство України не відповідає новелам 

європейського законодавства щодо регулювання діяльності провайдерів послуги з 

поширення онлайнового контенту. Потрібно констатувати необхідність внесення 

значних змін до національного законодавства, зокрема щодо обмеження випадків 

використання процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and Takedown 

Procedure”) і встановлення прямої відповідальності Інтернет-провайдерів за 

порушення авторського права і суміжних прав у випадку розповсюдження 

контенту, у тому числі такого, що генерується користувачем, без дозволу 

правовласника. Перед Україною стоїть складне завдання щодо імплементації у 

національне законодавство інноваційних підходів стосовно регулювання 

авторського права і суміжних прав у сфері Інтернет, закладені у Директиві ЄС щодо 

онлайнових трансляцій і Директиві ЄС щодо Єдиного цифрового ринку. 

Визначальний вплив на становлення практики правозастосування в Україні щодо 

діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового контенту будуть мати 

Рішення Суду справедливості Європейського Союзу. Даний напрямок є 

перспективним для подальших досліджень науковцями як в Україні, так і за 

кордоном. 
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Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної 

політики 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

(щодо дотримання суміжних прав організацій мовлення у цифрову еру)» 
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такого змісту: 

«організація Інтернет-мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює 

публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як 

власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі у 

мережі Інтернет»; 

«примірник (запис) програми організації мовлення – копія програми 

організації мовлення на відповідному матеріальному носії, а також в електронній 

(цифровій) формі»; 

«програма організації мовлення – поєднана єдиною творчою концепцією 

сукупність об’єктів авторського права та/або суміжних прав, яка має постійну назву 
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і транслюється організацією мовлення за певною сіткою мовлення або каталогом, 

встановленим організацією мовлення»; 

«сигнал, що несе програму – створювана за допомогою електронних засобів 

несуча частота або пропускна спроможність, здатна передавати програму 

організації мовлення»; 

«ретрансляція – прийом і одночасна передача, незалежно від використаних 

технічних засобів, повних і незмінних програм організацій мовлення або істотних 

частин таких програм, які транслюються організацією мовлення»;  

2) у статті 1: 

абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 

«відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми, програм організацій мовлення в будь-якій матеріальній 

формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у 

тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер»; 

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції: 

«кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб 

доступу до програми (передачі) організації мовлення і (або) її складових частин 

(аудіовізуальних творів, тощо), доступ до яких обмежений суб’єктом авторського 

права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська 

карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого 

зазначена програма (передача) і (або) її складові частини можуть бути сприйняті 

або в інший спосіб доступні без застосування технічних засобів захисту, а також 

діяльність з поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо нелегального 

обладнання і (або) програмного забезпечення, що використовується для обходу 

технічних засобів захисту»; 

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:  

«організація мовлення (телерадіоорганізація) – юридична особа або фізична 

особа-підприємець, що створює та/або комплектує програми і приймає ініціативу і 

несе відповідальність за публічне сповіщення сигналу, який несе програму, для 



 252 

прийому загальною публікою за допомогою власних та/або орендованих технічних 

засобів мовлення»; 

абзац сороковий викласти в такій редакції: 

«примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі, а 

також в електронній (цифровій) формі»;  

абзац сорок перший викласти в такій редакції: 

«примірник фонограми – копія фонограми на відповідному матеріальному 

носії, а також в електронній (цифровій) формі, яка виконана безпосередньо чи 

опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх 

частину»; 

абзац сорок другий викласти в такій редакції: 

«примірник відеограми – копія відеограми на відповідному матеріальному 

носії, а також в електронній (цифровій) формі, яка виконана безпосередньо чи 

опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі 

зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього)»; 

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції: 

«публічне сповіщення, у тому числі публічне повторне сповіщення 

(доведення до загального відома) – передача в ефір за допомогою радіохвиль (а 

також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням 

супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду 

наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного 

та інших видів), а також передача у мережі Інтернет, творів, виконань, будь-яких 

звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій 

мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою 

кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без 

зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті»; 

3) частину третю статті 38 Закону викласти в такій редакції:  

«3. Організація мовлення має право вимагати згадування своїх вихідних 

даних (найменування, логотипу, позивних, тощо) у зв’язку з використанням своєї 

програми третьою особою». 
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4) частину першу статті 41 Закону викласти у наступній редакції: 

«До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на 

використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи 

забороняти іншим особам: 

1) публічне сповіщення шляхом трансляції і ретрансляції своїх програм; 

2) записування (фіксування) своїх програм, якщо таке записування дає 

можливість їхнього сприйняття, відтворення та публічного сповіщення за 

допомогою технічних засобів; 

3) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у закладах; 

4) відтворення та/або розповсюдження запису своїх програм; 

5) імпорт запису своїх програм»; 

5) частину третю статті 44 Закону викласти в такій редакції: 

«3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами 

протягом 50 років від дати створення програми». 

6) статтю 50 доповнити пунктом «и» такого змісту: 

«и) будь-які дії для свідомого обходу блокчейн». 

7) замінити у тексті Закону словосполучення «передачі (програми) 

організацій мовлення» на словосполучення «програми організацій мовлення». 

2. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості 

Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2020 р., № 18, ст. 123): 

частину другу пункту 9 статті 39 Закону викласти у наступній редакції: 

«Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями». 

3. У Законі України «Про електронні комунікації» (Голос України, 16 січня 

2021 р., № 7): 

статтю 2 доповнити з урахуванням алфавітного порядку пунктом 8 такого 

змісту: 

«8) блокчейн – одночасно комунікаційний протокол і публічний реєстр, у 

якому всі транзакції між учасниками мережі записуються одна за одною, з великим 

ступенем прозорості і у такий спосіб, щоб запис було неможливо змінити». 
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II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради України 
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