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Обговорення дисертаційного дослідження аспірантки Київського університету 

права НАН України Стройко І.А. на тему: «Цивільно-правова охорона суміжних 

прав організацій мовлення», поданого на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» щодо його рекомендації для попереднього розгляду 

та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена Вченою радою Київського університету права НАН 

України, протокол № 5 від «18» травня 2017 року. 

 

Слухали: 

Доповідь здобувачки ступеня доктора філософії Стройко І.А. по дисертації 

на тему «Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій мовлення», що 

подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

Виступаючи, доповідачка у першу чергу обґрунтувала актуальність теми 

дисертаційного дослідження.  

Актуальність обраної здобувачкою теми дисертаційного дослідження 

обумовлена низкою факторів: 

- перехід на цифрові стандарти мовлення, винайдення телебачення високої 

(High Definition Television) і надвисокої чіткості (Ultra High Definition Television), 

триваючі процеси конвергенції аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та IT-

сектору, запуск бездротових мереж нового покоління “5G” і розробка мереж 

“6G”, що дозволяють надшвидко передавати великі обсяги аудіовізуальної 

інформації, стрімкий розвиток приймаючих пристроїв спричиняють серйозні 

зміни у способах споживання традиційного телебачення, сприяють виникненню і 

поширенню нових аудіовізуальних медіа-послуг, зокрема послуг відео-на-

замовлення (“video-on-demand services”), і призводять до трансформації 

бізнесових моделей в аудіовізуальному секторі у національному і глобальному 

вимірах. Вказані технологічні зміни справляють визначальний вплив на систему 

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

потребує модернізації та адаптації до новітніх викликів;  

- на сучасному етапі законодавство України у сфері правового регулювання 

аудіовізуальних медіа оновлюється і зазнає кардинальних змін: 16 грудня 2020 

року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про електронні 

комунікації» № 1089-IX, 2 липня 2020 року під № 2693-д зареєстровано проект 

Закону України «Про медіа», розроблено і винесено на громадське обговорення 

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

оприлюдненого 10 березня 2020 року. Дисертанткою розроблені пропозиції до 

чинного законодавства України, направлені на забезпечення дотримання 

суміжних прав організацій мовлення у цифрову еру; 

- 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, зобов’язана 
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адаптувати власне законодавство до положень законодавства Європейського 

Союзу, що регулює суміжні права мовників, зокрема в Інтернет-середовищі. 

Україна повинна врахувати позитивний досвід країн - членів Європейського 

Союзу щодо впровадження положень оновленої 14 листопада 2018 року 

Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги, прийнятих 17 квітня 2019 року 

двох Директив ЄС, що стосуються правового регулювання авторського права і 

суміжних прав з огляду на цифровий порядок денний і стрімке впровадження 

Інтернет-технологій; 

- актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується також тим 

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

триває робота з розробки уніфікованого нормативно-правового документу – 

Договору ВОІВ про охорону організацій мовлення (the “WIPO Treaty on the 

Protection of Broadcasting Organizations”), що розпочалася ще у 1997 році. 

Дисертантка ознайомила присутніх із загальною структурою дисертаційної 

роботи, визначила мету і завдання, об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, 

охарактеризувала методологічну основу дослідження. У стислій формі 

доповідачка окреслила результати апробації основних наукових положень та 

рекомендацій дисертаційного дослідження, сформулювала основні положення 

наукової новизни та висновки, до яких прийшла у процесі проведеного 

дослідження. 

Після закінчення доповіді до Стройко І.А. учасниками фахового семінару 

були поставлені наступні запитання. 

Д.ю.н., с.н.с. Тимченко Геннадій Петрович: Ірино Анатоліївно, які 

положення Вашої дисертаційної роботи є новими для вітчизняної цивільно-

правової науки, в чому Ви вбачаєте Ваш внесок у розроблювану проблематику? 

Відповідь: Насамперед дякую за Ваше запитання. За результатами 

проведеного дослідження нами сформульовано ряд положень, які віднесені до 

положень наукової новизни, які в узагальненому вигляді відображають внесок у 

розроблювану проблематику. Ці положення були структуровані на: (а) ті, що 

сформульовані вперше, (б) ті, які було удосконалено та (в) ті, що дістали 

подальшого розвитку. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної 

точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються: 

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”). 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); 

2) обґрунтовано, що сигнали, що несуть програми, до моменту їхнього 

публічного сповіщення (так звані “pre-broadcast signals”) також повинні 
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підлягати охороні суміжними правами як у національному законодавстві, так і на 

міжнародному рівні; 

3) конкретизовано визначення поняття «організація мовлення», яке з огляду 

на існуючий рівень розвитку технологій визначення повинне охоплювати 

організації кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, операторів мобільного 

зв’язку, інших операторів телекомунікаційних мереж у випадку створення і 

розповсюдження ними власних програм. 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) 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; 

5) удосконалено положення про початок перебігу строку охорони суміжних 

прав організацій мовлення з тим, щоб охопити всі можливі випадки 

використання програм організацій мовлення з моменту їхнього виникнення 

(створення); 

6) 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 

обмеження суміжних прав організацій мовлення не можуть бути ширшими, ніж 

відповідні виключення та обмеження авторських майнових прав; 

7) обґрунтовано позицію 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 

8) удосконалено дефініцію поняття «кардшейрінг» з урахуванням практики 

незаконного поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

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

для обходу технічних засобів захисту; 

9) обґрунтовано необхідність забезпечення у законодавстві України та на 

міжнародному рівні мінімальних гарантій охорони і цивільно-правового захисту 

від обходу технічних засобів захисту і зміни та/або вилучення інформації про 

управління правами (у тому числі “DRM”) щодо організацій мовлення та їхніх 

програм, що повинні бути співставними 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); 

10) удосконалено цивільно-правовий механізм захисту суміжних прав 

організацій мовлення, зокрема у мережі Інтернет. 

К.ю.н., с.н.с. Венецька Марина Віталіївна: Ірино Анатоліївно, що Ви 

розумієте під об’єктом суміжних прав організацій мовлення, з огляду на 

дискусійність визначення цього поняття у науці цивільного права? 

Відповідь: Марино Віталіївно, дякую за Ваше запитання. З огляду на 

розвиток інноваційних технологій і виникнення нелінійних аудіовізуальних 

медіа-послуг, нами запропоновано наступне визначення поняття «програма 

організації мовлення»: 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. 

У визначенні терміну «програма організації мовлення» можна виділити 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 або каталогом.  

Американська теорія, що пояснює походження програми організації 

мовлення, відштовхується від здатності телерадіоорганізації 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 правонаступників, ініціювати справи про порушення прав проти 

кабельних або інших провайдерів, що незаконно ретранслюють їхні сигнали. 

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.  
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На наш погляд, саме європейський підхід є більш вдалим і повною мірою 

відповідає інтересам мовників. 

К.ю.н., с.н.с. Венецька Марина Віталіївна: Ірино Анатоліївно, на Вашу 

думку, чи може фізична особа виконувати функції організації мовлення, зокрема 

здійснювати мовлення програм? 

Відповідь: Дякую за Ваше запитання. Переконана, що 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.  

Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» містить 

наступну дефініцію поняття «організація мовлення»: це – організація ефірного 

мовлення чи організація кабельного мовлення. При визначенні термінів 

«організація ефірного мовлення» та «організація кабельного мовлення» вказаний 

Закон оперує поняттям «телерадіоорганізація», зміст якого розкривається у 

статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Під 

телерадіоорганізацію Закон України «Про телебачення і радіомовлення» розуміє 

зареєстровану у встановленому законодавством порядку юридичну особу, тобто 

дефініція терміну «телерадіоорганізація» не поширюється на фізичних осіб. При 

цьому при визначенні термінів «провайдер програмної послуги» і «оператор 

багатоканальної мережі» Закон заклав можливість, що провайдером і оператором 

виступає суб’єкт господарювання, а отже, не лише юридична, але і фізична особа 

- підприємець. Таким чином, у чинному законодавстві України передбачено, що 

фізична особа - підприємець не може здійснювати мовлення в якості 

телерадіоорганізації (організації мовлення), але інші суб’єкти, задіяні у 

поширенні програм, можуть мати статус фізичної особи - підприємця. 

У пункті 4 статті 14 проекту Закону України «Про медіа», що був 

зареєстрований у Верховній Раді України 2 липня 2020 року під № 2693-д, 

замість термінів «організація мовлення» та «телерадіоорганізація», 

використовуються поняття «радіомовник» («суб’єкт у сфері лінійного 

аудіального медіа-сервісу») та «телемовник» («суб’єкт у сфері лінійного 

аудіовізуального медіа-сервісу»). Проект Закону України «Про медіа» визнає, що 

радіомовником або телемовником може виступити особа, тобто юридична або 

фізична особа.  

З огляду на цифровізацію і розвиток інноваційних технологій, пропонуємо 

наступне визначення терміну «організація мовлення»: 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. 
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Д.ю.н., с.н.с. Сімутіна Яна Володимирівна: Ірино Анатоліївно, у своїй 

дисертаційній роботі Ви зазначаєте, що положення про можливість здійснення 

мовлення з боку фізичної особи - підприємця слід передбачити у міжнародному 

документі. Чи можете Ви надати додаткові пояснення з цього приводу?  

Відповідь: Відповідаючи на Ваше питання, доцільно зауважити, що на 

сьогодні жодна міжнародна угода не містить визначення поняття «організація 

мовлення». Стаття 13 Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року (так званої 

Римської конвенції) оперує терміном «організація мовлення», але зміст цього 

поняття не розкриває. При підготовці Римської конвенції пропозиція надати 

визначення терміну «організація мовлення» була відхилена.  

Визначення терміну «організація мовлення» відсутнє також у Конвенції про 

розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники, 

від 21 травня 1974 року (Брюссельській конвенції), Європейській угоді про 

захист телерадіомовлення від 22 червня 1960 року і Європейській конвенції з 

питань авторського права та суміжних прав в рамках супутникового 

транскордонного телерадіомовлення від 11 травня 1994 року.  

При цьому 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. Проте терміни «організація мовлення» і «орган-розповсюджувач» 

не є тотожними, оскільки організація мовлення приймає рішення про передачу 

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

такі публічні сповіщення. 

Розвиток різноманітних нових технологій і форм передачі даних створює ще 

більшу правову невизначеність. 

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. 

Стаття 1 оновленої 14 листопада 2018 року Директиви про аудіовізуальні 

медіа-послуги містить наступне визначення терміну «мовник»: це – провайдер 

медіа-послуги відносно телевізійних трансляцій. Під «провайдером медіа-

послуги» Директива розуміє фізичну або юридичну особу, яка несе редакційну 

відповідальність за вибір аудіовізуального контенту аудіовізуальної медіа-

послуги і визначає спосіб організації контенту. Таким чином, на рівні 

Європейського Союзу визнається, що мовником може бути як юридична, так і 

фізична особа. 

На наш погляд, важливо підкреслити, що така фізична особа - мовник є 

суб’єктом господарювання і провадить господарську діяльність під час 

здійснення мовлення програм. 
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З урахуванням транснаціонального характеру поширення програм 

організацій мовлення, зокрема у мережі Інтернет та через новітні цифрові 

телекомунікаційні мережі, вважаємо за доцільне передбачити у новій 

міжнародній угоді про охорону організацій мовлення визначення поняття 

«організація мовлення» («мовник»), яке б охоплювало можливість здійснення 

мовлення суб’єктом господарювання: як юридичною особою, так і фізичною 

особою. 

Д.ю.н., с.н.с. Сімутіна Яна Володимирівна: Ірино Анатоліївно, уточніть, 

будь ласка, Вашу позицію щодо використання технології блокчейн для цивільно-

правового захисту суміжних прав організацій мовлення. 

Відповідь: Яно Володимирівно, дякую за запитання. На сьогоднішній день 

питання правового регулювання і юридичної практики застосовування технології 

блокчейн (“blockchain”) у сфері захисту суміжних прав організацій мовлення є 

мало дослідженим, але від цього не менш актуальним. 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”). 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. 

Визначення терміну «блокчейн» надається 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”), прийнятому 17 липня 2019 року: 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. 

На наше переконання, у контексті 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, 

укладенням і виконанням ліцензійних договорів та інших угод про 

розпоряджання майновими суміжними правами на програму, поширення 

інформації про цифрові права управління (“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. 
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Наприклад, 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. Вказаний токен може 

використовуватися у якості доказу під час судового процесу. 

Пропонуємо ввести у законодавство України поняття «блокчейн» і уточнити 

поняття «електронні докази», що використовується у частині 1 статті 100 

Цивільного процесуального кодексу України та частині 1 статті 96 

Господарського процесуального кодексу України, таким чином, щоб даний 

термін охоплював інформацію в електронній (цифровій) формі, яка містить дані 

про обставини, що мають значення для справи, отриману за допомогою 

блокчейн. 

Для прикладу, у 2018 році суд у місті Ханчжоу (Китай) вперше визнав 

доказ, що базувався на застосуванні технології блокчейн, і пізніше у 2019 році 

Верховний народний суд Китайської Народної Республіки підтвердив 

використання доказів, що зберігаються і верифікуються на платформах 

блокчейн. 

Пропонуємо також доповнити статтю 50 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», що регулює підстави для захисту авторського права і 

суміжних прав, у тому числі у судовому порядку, пунктом «и», що буде 

охоплювати будь-які дії для свідомого обходу блокчейн. 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено 

висновок наукового керівника Ректора Київського університету права НАН 

України, Керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної 

власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового та 

підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, кандидата юридичних наук, професора, заслуженого юриста України 

Бошицького Ю.Л. щодо оцінки роботи здобувачки у процесі підготовки 

дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану. 

Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану, Бошицький Ю.Л. відзначив таке.  

Стройко Ірина Анатоліївна з листопада 2016 року по жовтень 2020 року 

навчалася в аспірантурі Київського університету права Національної академії 

наук України. Під час навчання дисертантка продемонструвала глибокі фахові 

знання і здібності до науково-дослідницької діяльності. Всі іспити склала на 

відмінно. Протягом навчання Стройко І.А. успішно засвоїла освітньо-наукову 
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програму підготовки доктора філософії, послідовно і систематично здійснювала 

наукові дослідження за темою дисертації.   

Основні наукові положення та результати дисертації Стройко І.А. 

опубліковані у фахових виданнях України і зарубіжних виданнях, 

обговорювались на науково-практичних конференціях, у тому числі 

міжнародних заходах. Опубліковані дисертанткою праці достатньо повно 

відображають основні положення роботи. 

Тема дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язана з практичною 

діяльністю дисертантки у сфері медіа і виробництва телевізійного контенту.  

Стройко І.А., будучи членом Громадської ради Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та інформаційної політики і Громадської ради 

Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, надає пропозиції щодо 

удосконалення правового регулювання аудіовізуальних медіа, зокрема у царині 

суміжних прав мовників. 

Дисертантка була членом Робочої групи з доопрацювання проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 7539 від 

1 лютого 2018 року), поданого Кабінетом Міністрів України до повторного 

першого читання, склад якої був затверджений Рішенням Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти від 23 травня 2018 року. 

Стройко І.А. входила до складу Робочої групи при Мінекономрозвитку з 

розробки підзаконних нормативних актів, передбачених Законом України «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 № 2415-VIII. 

Дисертантка брала участь у засіданнях Робочої групи з доопрацювання 

проекту Закону України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», що була 

створена за Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у 

березні 2018 року. 

Тема дисертації, обрана Стройко І.А., відноситься до актуальної 

проблематики, пов’язаної з удосконаленням теоретичних і практичних підходів 

до цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Перехід на цифрові стандарти мовлення, запровадження телебачення 

високої чіткості (“High Definition Television”) і надвисокої чіткості (“Ultra High 

Definition Television”), поширення використання IT-технологій для передачі 

радіо- і телевізійних сигналів та інші технологічні зміни спричиняють 

необхідність адаптації законодавства у сфері суміжних прав мовників до новітніх 

викликів.  

Удосконалення цивільно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення є одним з важливих чинників реформи системи правової охорони 

інтелектуальної власності, що проводиться в Україні. Дослідження теоретичних і 
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практичних особливостей цивільно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення дозволяє проаналізувати проблеми та запропонувати вирішення деяких 

з них в умовах реформування системи правової охорони інтелектуальної 

власності. 

Необхідність приведення правового регулювання суміжних прав мовників у 

відповідність до технологічних змін визнається на міжнародному рівні, де під 

егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності ведеться робота над 

проектом нової міжнародної угоди про охорону організацій мовлення. Зокрема, 

питання охорони прав організацій мовлення було у фокусі сорокової сесії 

Постійного комітету з авторського права і суміжних прав при Всесвітній 

організації інтелектуальної власності, що проходила у місті Женева протягом 16 

– 20 листопада 2020 року.  

Дослідження цивільно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення не є предметом великої кількості дисертаційних досліджень. Проте 

зазначені питання є важливими для науки цивільного права як з теоретичної, так 

і практичної точок зору. 

Дисертація Стройко І.А. безпосередньо пов’язана з актуальними науковими 

темами, програмами і планами. Дисертаційне дослідження виконано 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).   

Структура роботи чітка і логічна, що дало можливість належним чином 

розкрити тему та провести ґрунтовний науковий аналіз предмету дослідження 

згідно з поставленою метою і визначеними завданнями дисертації. 

У дисертації обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, 

предмет і методи дослідження, сформульовано наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення дисертаційного дослідження. 

За змістом дисертація Стройко І.А. складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Слід відзначити, що кожний з трьох розділів роботи є завершеним 

відповідно до поставленої мети і визначених завдань, висновки до кожного 

розділу і загальні висновки відповідають змісту дослідження. 

У першому розділі роботи «Особливості розвитку суміжних прав 

організацій мовлення в умовах конвергенції аудіовізуальних медіа, 

телекомунікацій та інформаційних технологій» дисертантка пропонує нове 

визначення поняття програми організації мовлення як об’єкту суміжних прав, 

надає пропозиції для удосконалення визначення поняття організації мовлення з 

урахуванням розвитку нових технологій, досліджує тривалість охорони 

суміжних прав організацій мовлення за міжнародними угодами, законодавством 

України і законодавством зарубіжних країн, здійснює ретельний аналіз 
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міжнародних і регіональних угод у сфері охорони суміжних прав організацій 

мовлення, положень законодавства Європейського Союзу в окресленому 

напрямку. 

У другому розділі дисертації «Зміст суміжних майнових і немайнових прав 

організацій мовлення» досліджено юридичну природу суміжних прав організацій 

мовлення, надано пропозиції до розширення майнових повноважень мовників з 

огляду на цифровізацію і розвиток IT-технологій, удосконалено підходи щодо 

визначення способів вільного використання програм організацій мовлення у 

цифрову еру, проаналізовано новели законодавства у сфері колективного 

управління майновими правами правовласників у сфері суміжних прав в Україні 

і запропоновано врахувати вимоги законодавства Європейського Союзу щодо 

прозорості діяльності організацій колективного управління. 

У третьому розділі «Особливості цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення» розглянуто питання порушення суміжних прав 

організацій мовлення як підстави для судового цивільно-правового захисту, 

досліджено досвід зарубіжних країн у цій сфері, проаналізовано технічні способи 

забезпечення дотримання суміжних прав організацій мовлення і системи 

управління цифровими суміжними правами організацій мовлення. Під час 

дослідження питання щодо способів цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення особлива увага приділена захисту прав організацій 

мовлення у мережі Інтернет та використанню технології блокчейн, 

сформульовані пропозиції щодо врахування інноваційних підходів, 

запроваджених на рівні Європейського Союзу щодо захисту прав організацій 

мовлення. 

Як вбачається із запропонованих дисертанткою наукових положень і 

висновків, не викликає сумніву наукова новизна дисертаційного дослідження. 

Наукові положення, висновки та пропозиції, винесені Стройко І.А. на 

захист, видаються достатньо обґрунтованими, виходячи з проведених нею 

досліджень. 

Безперечною позитивною рисою роботи є опрацювання дисертанткою 

значного масиву міжнародних договорів та інших міжнародних документів у 

сфері суміжних прав організацій мовлення, а також актів acquis communautaire, 

що стосуються досліджуваних питань і є важливими з точку зору адаптації 

законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства 

Європейського Союзу. До позитивних рис необхідно також віднести і значну 

кількість іноземних джерел, які вказують на широке використання закордонного 

досвіду під час дослідження поставлених у роботі проблем.  

Слід відмітити чітко визначене практичне спрямування дисертації. З тексту 

роботи вбачається, що дисертантка добре знайома з існуючими проблемами, 

пов’язаними з предметом дослідження, і після проведеного аналізу пропонує 

шляхи їхнього вирішення з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду.    



13 

 

Таким чином, дисертаційне дослідження Стройко І.А. «Цивільно-правова 

охорона суміжних прав організацій мовлення» є самостійною завершеною 

кваліфікованою науковою працею, що містить результати проведених авторкою 

досліджень, які є значущим внеском у науку цивільного права щодо теоретичної 

і практичної розробки проблем правового регулювання охорони суміжних прав 

організацій мовлення. 

Вивчення дисертації і публікацій дисертантки дозволяє зробити висновок 

про те, що дисертаційне дослідження Стройко І.А. відповідає вимогам, 

встановленим Міністерством освіти і науки України до дисертацій, а тому може 

бути рекомендоване до прилюдного захисту.  

Авторка дисертації Стройко І.А. заслуговує присудження їй наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці. 

 

Провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник Сімутіна Я.В. зауважила, що тематика представленого до 

рецензування дисертаційного дослідження Стройко І.А. на тему: «Цивільно-

правова охорона суміжних прав організацій мовлення» визначається високим 

ступенем актуальності, зважаючи на те, що стрімка цифровізація та поширення 

інформаційних технологій у всьому світі не могли не відобразитися, в тому 

числі, на сфері медіа-послуг та телекомунікацій. У зв’язку з цим, процеси, що 

відбуваються у законотворчій і правозастосовній практиці в Україні, спрямовані 

як на вдосконалення цивільно-правової охорони суміжних прав організацій 

мовлення, так і модернізацію міжнародного правового регулювання у цій сфері, 

безумовно є актуальними для наукових досліджень. Слід зауважити, що на 

розгляді у Верховній Раді України знаходиться проєкт Закону України «Про 

медіа», зареєстрований під № 2693-д від 2 липня 2020 року, триває обговорення 

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

оприлюдненого 10 березня 2020 року на веб-сайті Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

У рамках Європейського Союзу 14 листопада 2018 року була прийнята 

оновлена редакція так званої Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги, що 

розрізняє поняття «телевізійне мовлення» («лінійна аудіовізуальна медіа-

послуга») та «аудіовізуальна медіа-послуга на замовлення» («нелінійна 

аудіовізуальна медіа-послуга»), запроваджує дефініцію терміну «послуга 

платформи спільного доступу», вводить у правове поле поняття «відео, створене 

споживачем» (“user generated video”).  

До 7 червня 2021 року держави - члени Європейського Союзу мають 

імплементувати у національне законодавство положення прийнятих 17 квітня 

2019 року двох Директив Європейського Союзу, що оновлюють регулювання 
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авторського права і суміжних прав з огляду на цифровий порядок денний і 

стрімке впровадження Інтернет-технологій. 

Цифровізація та розвиток інноваційних технологій змінюють уявлення 

користувача про традиційні аудіовізуальні медіа – телебачення і радіомовлення, 

а також спричиняють виникнення нових способів створення, дистрибуції і 

споживання телерадіопрограм, що, у свою чергу, потребує адаптації 

законодавства у сфері авторського права і суміжних прав до нових бізнесових 

моделей, а також урахування загроз, що виникають у цифровому середовищі. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) опікується питанням 

модернізації міжнародної правової охорони організацій мовлення, починаючи з 

моменту проведення Міжнародного симпозіуму ВОІВ щодо прав мовників у 

місті Маніла у 1997 році. У рамках сесій Постійного комітету ВОІВ з 

авторського права і суміжних прав ведуться регулярні дискусії стосовно 

положень проекту Договору про охорону прав організацій мовлення, що має 

врахувати розвиток цифрових та інших технологій і зростання використання 

мережі Інтернет. 

Враховуючи зазначене, слід погодитись з думкою дисертантки про те, що 

«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». 

Зважаючи на вищевикладене, актуальність теми дисертаційного 

дослідження Стройко І.А. не викликає сумнівів, його можна визнати своєчасним 

і корисним як для української науки цивільного права, так і для правозастосовчої 

діяльності. 

Відповідно до обраної теми дисертаційної роботи авторкою чітко визначено 

об’єкт дослідження, а саме цивільні правовідносини, що виникають з приводу 

реалізації суміжних прав організацій мовлення, зокрема з урахуванням 

технологічних інновацій і поширення програм мовників в Інтернет-середовищі.  

У межах об’єкта сформульовано предмет, що відповідає тематиці роботи. 

Враховуючи широкий спектр питань в межах предмета дослідження, 

дисертанткою окреслено завдання, належне виконання яких забезпечило повноту 

розкриття тематики дослідження, зокрема, 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»; з’ясувати зміст суміжних майнових і немайнового права на 

програму організації мовлення, у тому числі специфіку суміжних майнових прав 

у цифрову еру; визначити підстави, порушників, суб’єктів захисту суміжних 

майнових прав організацій мовлення, способи цивільно-правового захисту 

вказаних прав, адекватні рівню розвитку новітніх технологій; провести 



15 

 

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; 

розробити науково-практичні та методичні рекомендації із вдосконалення 

законодавства і правозастосування України у сфері цивільно-правових охорони і 

захисту суміжних прав організацій мовлення. 

Авторкою вдало визначено мету дисертаційної роботи, яка полягає у 

внесенні пропозицiй щодо удосконалення цивільно-правової охорони сумiжних 

прав організацій мовлення, у тому числі у рамках послуг платного телебачення, і 

розробці методичних та практичних рекомендацій із удосконалення механізмів 

захисту зазначених прав. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є застосування 

філософських, загальнонаукових та приватнонаукових методів пізнання 

правових явищ. Характер суджень у дисертації та одержані висновки є 

логічними, не суперечать підґрунтям доктрини цивільного права, містять 

наукову новизну.  

Мета та завдання дисертаційного дослідження зумовили його структуру, що 

складається зі вступу, трьох розділів, які включають одинадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Науково обґрунтована структура дисертації, послідовний і логічний порядок 

викладення матеріалу дозволили дисертантці всебічно охопити тематику 

дисертаційного дослідження, вибудувати досить переконливу систему 

аргументації висновків і пропозицій. 

Дисертанткою опрацьовано широке коло наукових праць українських та 

іноземних правознавців, проаналізовано норми чинного і перспективного 

законодавства України, законодавства зарубіжних країн, актів національної 

судової практики та практики Суду справедливості Європейського Союзу, 

досліджено значний масив міжнародних документів у сфері суміжних прав 

організацій мовлення, актів законодавства Європейського Союзу, що є важливим 

з огляду на зобов’язання України з адаптації національного законодавства до 

acquis communautaire Європейського Союзу. 

Все це дає можливість зробити висновок, що з теоретичного та практичного 

погляду тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.  

Наукова новизна одержаних результатів випливає з актуальності теми 

дисертаційного дослідження. Дисертація є, по суті, першим в українській 

цивілістичній науці комплексним дослідженням цивільно-правової охорони 

суміжних прав організацій мовлення в умовах переходу на цифрові стандарти 

мовлення і розвитку інноваційних технологій, в якому авторка викладає 

теоретичні узагальнення і висновки щодо з’ясування змісту програми організації 

мовлення, сутності суміжних прав організацій мовлення і пропонує зміни і 
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доповнення до Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про 

телебачення і радіомовлення» та інших законодавчих актів. 

Положення, в яких відображається новизна дисертаційної роботи, логічно 

обґрунтовані. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної точок 

зору мають положення наукової новизни, що стосуються: 

1) надання нового визначення поняття «програма організації мовлення» з 

огляду на розвиток інноваційних технологій і появу нових подібних до 

телебачення аудіовізуальних медіа-послуг; 

2) урахування 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) необхідності охорони сигналів, що несуть програми, до моменту 

їхнього публічного сповіщення (так званих “pre-broadcast signals”) у 

національному законодавстві і на міжнародному рівні; 

4) модифікації визначення терміну «організація мовлення» шляхом 

урахування організацій кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, операторів 

мобільного зв’язку, інших операторів телекомунікаційних мереж у випадку 

створення і розповсюдження ними власних програм; встановлення чіткої різниці 

між власне організацією мовлення і кабельним оператором, оператором 

супутникових DTH-платформ, Інтернет-провайдером, іншою особою, яка 

здійснює виключно ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій; 

5) 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; 

6) запровадження у законодавстві України та на міжнародному рівні 

мінімальних гарантій охорони і цивільно-правового захисту від обходу 

технічних засобів захисту і зміни та/або вилучення інформації про управління 

правами (у тому числі “DRM”) щодо організацій мовлення та їхніх програм, що 

повинні бути співставними 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); 

7) удосконалення положень щодо виключень та обмежень суміжних прав 

організацій мовлення – за основу може бути прийнята модель «тесту у три 
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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; 

8) розширення дефініції поняття «кардшейрінг» з урахуванням практики 

незаконного поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо 

нелегального обладнання та/або програмного забезпечення, що використовується 

для обходу технічних засобів захисту; 

9) удосконалення механізмів захисту суміжних прав організацій 

мовлення, у тому числі у мережі Інтернет. 

Зміст висновків, що сформульовані дисертанткою як положення наукової 

новизни, свідчить про авторський підхід до вивчення проблематики цивільно-

правової охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Структура дисертаційної роботи в цілому є логічною, відповідає обраному 

напряму наукового пошуку, дозволяє простежити послідовність розв’язання 

поставлених завдань і засвідчує виважений підхід авторки до окресленої 

проблематики. Всі структурні складові дисертаційної роботи характеризуються 

логічним і послідовним викладом матеріалу відповідно до теми дослідження. 

У вступі дисертанткою обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

вказано на зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об’єкт і 

предмет дослідження, окреслено методи дослідження, сформульовано наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, представлено дані про 

апробацію та впровадження одержаних результатів, подано відомості про 

публікації за темою дисертації, структуру та обсяг роботи. 

Перший розділ роботи «Особливості розвитку суміжних прав організацій 

мовлення в умовах конвергенції аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та 

інформаційних технологій» складається з чотирьох підрозділів, в яких 

дисертанткою розкривається сутність поняття програми організації мовлення як 

об’єкту суміжних прав, аналізується регулювання організацій ефірного, 

супутникового, кабельного та Інтернет-мовлення як суб’єктів суміжних прав, 

досліджуються особливості статусу провайдерів платформ спільного доступу до 

відео у контексті охорони суміжних прав на програму, розглядається строк дії 

суміжних прав на програму організації мовлення у контексті цифровізації і 

розвитку нових технологій. У пізнавальному плані важливою є спроба авторки 

проаналізувати історію становлення інституту суміжних прав на програму 

організації мовлення, з’ясувати особливості охорони суміжних прав мовників на 

рівні міжнародних багатосторонніх угод, у рамках регіональних систем захисту 

суміжних прав, у тому числі відповідно до законодавства Європейського Союзу. 
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Слушною і обґрунтованою видається пропозиція дисертантки 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. При цьому, у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права» та новому міжнародному документі 

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. 

У другому розділі «Зміст суміжних майнових і немайнових прав організацій 

мовлення» дисертанткою проведено дослідження юридичної природи суміжних 

майнових і немайнових прав організацій мовлення, проаналізовано особливості 

здійснення ретрансляції телерадіопрограми провайдерами програмної послуги, 

з’ясовано способи вільного використання програм організацій мовлення та 

надано пропозиції щодо удосконалення системи колективного управління 

майновими правами правовласників у сфері суміжних прав. 

Слід погодитися з думкою дисертантки, що законодавство України, яке 

регулює суміжні права мовників, недостатньо відповідає викликам, що постають 

у зв’язку з розвитком новітніх технологій, зокрема, відносно закріплення обсягу і 

змісту суміжних прав організацій мовлення. 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. 

Важливим є 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.  

Заслуговує на увагу пропозиція дисертантки про модернізацію виключень та 

обмежень суміжних прав організацій мовлення у національному законодавстві і 

на міжнародному рівні з урахуванням сучасного розвитку цифрових технологій.  

Розділ 3 «Особливості цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення» складається з трьох підрозділів, які стосуються 

дослідження порушень суміжних прав організацій мовлення як підстави для 

судового цивільно-правового захисту, аналізу особливостей правового 

регулювання технічних способів забезпечення дотримання суміжних прав 

організацій мовлення, зокрема кодування та інших способів обмеження доступу 
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до програм організацій мовлення, вивчення способів цивільно-правового захисту 

суміжних прав організацій мовлення. 

Виваженим є твердження авторки дисертації про те, що перед Україною 

стоїть складне завдання щодо імплементації у національне законодавство 

інноваційних підходів стосовно регулювання захисту суміжних прав мовників у 

сфері Інтернет, закладені у Директиві (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, та Директиві (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. 

Заслуговує на схвалення пропозиція дисертантки 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. 

За результатами здійсненого дослідження викладено висновки – найбільш 

важливі науково-теоретичні положення, які відображають зміст дисертації, 

результати використання різних методологічних прийомів дослідження, 

авторські ідеї, які засновані на дослідженому матеріалі. 

Зважаючи на актуальність та новизну отриманих у ході дослідження 

результатів, оригінальність авторського підходу, сформульовані дисертанткою 

наукові положення і висновки сприятимуть розвитку наукових дискусій навколо 

ключових проблем цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можуть бути використанні у науково-дослідній, правотворчій, правозастосовній 

діяльності та у навчальному процесі. 

Позитивно оцінюючи актуальність проведеного авторкою дослідження, 

наукову новизну, обґрунтованість і достовірність, високий теоретичний рівень і 

практичну значущість його результатів для удосконалення правового 

регулювання цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення, 

при підготовці дисертантки до захисту дисертації варто звернути увагу на деякі 

питання, відповіді на які зможуть посилити наукову позицію:  

 1. Серед положень наукової новизни, які виносяться на захист як такі, що 

сформульовані вперше, дисертантка стверджує, що з розвитком нових 

технологій і впровадженням стандартів цифрового мовлення здійснювати 

мовлення зможе не тільки юридична, але і фізична особа-підприємець, що 
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потрібно передбачити у міжнародному документі. Це положення навряд чи може 

вважатися таким, що сформульоване вперше, адже відповідні положення вже 

були запропоновані у проєкті Закону «Про медіа», реєстр. № 2693 від 27.12.2019 

року. Крім того, досить сумнівною з погляду її практичної реалізації є 

пропозиція авторки передбачити це у міжнародному документі.  

 2. У дисертаційній роботі здобувачка вказує, що нею удосконалено 

механізми захисту суміжних прав організацій мовлення, зокрема з 

використанням технології блокчейн. Водночас потребує уточнення, що 

конкретно удосконалено у цих механізмах. 

 3. Необхідно уточнити пропозицію щодо уніфікації строків охорони 

суміжних прав організацій мовлення з урахуванням чинного законодавства 

України, відмітивши, які саме аспекти висловленої позиції набули подальшого 

розвитку. 

 4. Потребує конкретизації пропозиція щодо прозорості діяльності 

організацій колективного управління у сфері суміжних прав, виходячи з 

положень чинного законодавства України та відповідних міжнародних 

договорів. 

Поза тим, висловлені зауваження не стосуються концептуальних положень 

дисертації, а тому не впливають на її загальну позитивну оцінку.  

Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації автора. Основні 

результати дисертаційного дослідження відображено в 16 наукових публікаціях, 

серед них 11 статей – у фахових виданнях України, 2 статті – у фаховому виданні 

іноземної держави і 3 статті – у збірниках матеріалів науково-теоретичних та 

науково-практичних конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі 

дисертаційної праці, доводять повноту опублікування отриманих результатів та 

наявність їх достатньої кількості.   

Рецензована дисертаційна робота за змістом і формою є завершеним 

науковим дослідженням, що виконана авторкою самостійно на достатньо 

високому науковому рівні. У дослідженні отримані науково обґрунтовані 

теоретичні та практичні результати, які є суттєвими для удосконалення цивільно-

правової охорони суміжних прав мовників.  

В цілому, дисертаційне дослідження Стройко І.А. на тему «Цивільно-

правова охорона суміжних прав організацій мовлення» відповідає спеціальності 

081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 року 

№ 283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
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6 березня 2019 року № 167, та може бути рекомендоване до захисту на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

 

Провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник Тимченко Г.П. відзначив, що дисертація Стройко І.А. 

присвячена актуальній проблематиці – цивільно-правовій охороні і захисту 

суміжних прав організацій мовлення в Україні і світі з огляду на розвиток 

інноваційних технологій і впровадження цифрового телерадіомовлення.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження пов’язана з процесом 

реформування системи авторського права і суміжних прав в Україні, зважаючи 

на вимоги Підрозділу 1 «Авторське право і суміжні права» частини другої 

«Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» Глави 9 Розділу IV 

«Торгівля та пов’язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, а також інших 

міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав, учасником 

яких виступає Україна.  

У рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності триває робота 

над проектом нової міжнародної угоди, що має на меті забезпечити охорону 

програмам організацій мовлення у нових технологічних умовах. Питання 

охорони організацій мовлення включено у порядок денний сорок першої сесії 

Постійного комітету з авторського права і суміжних прав при Всесвітній 

організації інтелектуальної власності, що планується до проведення у 2021 році. 

Глобалізаційний вимір розвитку сфери аудіовізуальних медіа-послуг 

потребує закріплення на рівні міжнародного документу об’єкту охорони 

суміжних прав організацій мовлення, суб’єктного складу і обсягу надаваних 

мовникам майнових повноважень. 

В умовах цифровізації і розбудови мереж з використанням IP-протоколу 

питання боротьби з проявами піратства стосовно сигналів, що несуть програми 

організацій мовлення, перебуває у центрі уваги і вимагає прийняття і 

застосування комплексу рішень на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження Стройко І.А. 

підтверджується триваючою в юридичній науці дискусією щодо з’ясування 

змісту об’єкту охорони суміжних прав організацій мовлення, співвідношення 

понять «трансляція» («публічне сповіщення») і «ретрансляція» («повторне 

публічне сповіщення»), а також удосконалення механізмів захисту суміжних 

прав мовників з урахуванням сучасних можливостей миттєвого цифрового 

відтворення сигналів і надшвидкої передачі аудіовізуальної інформації через 

супутник, мобільний (стільниковий) зв’язок і ОТТ-мережі. 
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На сьогоднішній день перед національною системою охорони і захисту 

суміжних прав організацій мовлення постають нові виклики, пов’язані з 

розвитком транскордонного мовлення, побудови ефективної і справедливої 

системи колективного управління майновими правами, налагодження тісної 

взаємодії з європейськими і міжнародними інституціями для подолання таких 

ганебних явищ як кардшейрінг та Інтернет-піратство. 

З огляду на наведене, тема дисертаційної роботи Стройко І.А. є безперечно 

актуальною. Здійснені дисертанткою дослідження теоретичних і практичних 

аспектів цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення 

дозволяють сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства України у сфері суміжних прав мовників і розробити підходи до 

удосконалення міжнародної охорони у цій царині. 

Дисертанткою чітко і логічно визначено об’єкт дослідження, в межах якого 

сформульовано предмет, що повною мірою відповідає тематиці дисертаційної 

роботи. 

Враховуючи багатогранність і складність предмету дослідження, авторкою 

окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу подальшої 

структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну послідовність 

поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та цілісність наукового 

дослідження, а саме:  

1) досліджено 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) визначено 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»; 

3) з’ясовано зміст суміжних майнових і немайнового права на програму 

організації мовлення, у тому числі специфіку суміжних майнових прав у 

цифрову еру;  

4) визначено підстави, порушників суміжних майнових прав організацій 

мовлення, способи цивільно-правового захисту вказаних прав, адекватні рівню 

розвитку новітніх технологій;  

5) проаналізовано 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) проведено порівняльний аналіз законодавства України у сфері цивільно-

правових охорони і захисту суміжних прав організацій мовлення із 

законодавством Європейського Союзу, ряду зарубіжних країн, міжнародними 
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нормами, виявлено прогалини у правовому регулюванні цивільно-правових 

охорони і захисту відповідних прав; 

7) розроблено науково-практичні та методичні рекомендації із 

вдосконалення законодавства і правозастосування України у сфері цивільно-

правових охорони і захисту суміжних прав організацій мовлення. 

Сумлінне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети 

дослідження – розроблено теоретичні засади цивільно-правової охорони 

суміжних прав організацій мовлення, сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства України у сфері суміжних прав 

організацій мовлення, у тому числі у рамках послуг платного телебачення, а 

також розроблено методичні та практичні рекомендації із вдосконалення 

механізмів цивільно-правового захисту зазначених прав. 

Структура дисертаційного дослідження зумовлена його метою та 

завданнями, що складається зі вступу, трьох розділів, що включають одинадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Виходячи зі змісту дисертації, можна зробити висновок про опрацювання 

дисертанткою великої кількості міжнародних договорів та інших міжнародних 

документів у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення, законодавства 

Європейського Союзу, що регулює діяльність аудіовізуальних медіа та 

провайдерів послуги з поширення онлайнового контенту, нормативних актів 

Ради Європи, що стосуються досліджуваних питань, чинного і перспективного 

законодавства України, законодавства зарубіжних країн, судової практики 

України і рішень Суду справедливості Європейського Союзу. Про ґрунтовність 

розробки теми дисертаційного дослідження, зокрема, свідчить проведений 

авторкою аналіз широкого кола праць іноземних правників, що надало змогу при 

формулюванні наукових положень і висновків спиратися не лише на 

вітчизняний, але і на зарубіжний досвід правозастовчої діяльності у сфері 

охорони і захисту суміжних прав мовників. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження 

підтверджується публікацією їх у зарубіжних і українських фахових виданнях і 

апробацією на міжнародних науково-практичних конференціях. Усе це 

забезпечує обґрунтованість отриманих результатів та їхню наукову значущість. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Стройко І.А. полягає в тому, 

що її робота є першим багатоаспектним дослідженням наукової проблеми 

цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення в умовах 

переходу на цифрові стандарти мовлення і конвергенції аудіовізуальних медіа, 

телекомунікацій та інформаційних технологій. 

Положення наукової новизни отриманих результатів дисертанткою 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали 

подальшого розвитку.  
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Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної точок зору мають 

положення наукової новизни, що стосуються: 

1) надання нового визначення поняття «програма організації мовлення» з 

огляду на розвиток інноваційних технологій і появу нових подібних до 

телебачення аудіовізуальних медіа-послуг; 

2) 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) необхідності охорони сигналів, що несуть програми, до моменту їхнього 

публічного сповіщення (так званих “pre-broadcast signals”) у національному 

законодавстві і на міжнародному рівні; 

4) модифікації визначення терміну «організація мовлення» шляхом 

врахування організацій кабельного мовлення, Інтернет-провайдерів, операторів 

мобільного зв’язку, інших операторів телекомунікаційних мереж у випадку 

створення і розповсюдження ними власних програм; встановлення чіткої різниці 

між власне організацією мовлення і кабельним оператором, оператором 

супутникових DTH-платформ, Інтернет-провайдером, іншою особою, яка 

здійснює виключно ретрансляцію програм інших телерадіоорганізацій; 

5) 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; 

6) пропозиції щодо запровадження у законодавстві України та на 

міжнародному рівні мінімальних гарантій охорони і цивільно-правового захисту 

від обходу технічних засобів захисту і зміни та/або вилучення інформації про 

управління правами (у тому числі “DRM”) щодо організацій мовлення та їхніх 

програм, що повинні бути співставними 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); 

7) удосконалення положень щодо 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 організції 

інтелектуальної власності. На додаток до цього, логічним та виправданим було 
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би встановити перелік виключень та обмежень суміжних прав мовників, які 

повинні враховувати сучасний розвиток цифрових технологій; 

8) розширення дефініції поняття «кардшейрінг» з урахуванням практики 

незаконного поширення реклами, промоматеріалів та/або іншої інформації, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність третіх осіб щодо 

нелегального обладнання та/або програмного забезпечення, що використовується 

для обходу технічних засобів захисту; 

9) удосконалення механізмів захисту суміжних прав організацій мовлення, 

у тому числі у мережі Інтернет. 

Слід відзначити чіткість і логічність структури роботи, що дозволяє повно і 

всебічно розкрити тему дисертаційного дослідження. Структурні частини тексту 

за обсягом, змістом та глибиною аналізу є збалансованими, що дозволяє зробити 

висновок про стабільно високий рівень дослідження. 

У вступі дисертантка переконливо висвітлює актуальність теми, зв'язок з 

науковими планами і темами, чітко формулює мету та завдання дослідження, 

визначає об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, характеризує 

методологічну основу, наукову новизну та практичну значущість отриманих 

результатів, особистий внесок дисертантки, апробацію результатів дисертації, 

загальні характеристики роботи. 

У Розділі 1 «Особливості розвитку суміжних прав організацій мовлення 

в умовах конвергенції аудіовізуальних медіа, телекомунікацій та 

інформаційних технологій» дисертанткою ґрунтовно проаналізовано та 

з’ясовано зміст об’єкту суміжних прав організацій мовлення з урахуванням 

цифровізації, розвитку інноваційних технологій та поширення використання 

мережі Інтернет для передачі сигналів, що несуть програми організації мовлення.  

Слід позитивно відзначити пропозицію авторки щодо необхідності охорони 

кодованих сигналів, що несуть програми організацій мовлення, а також 

забезпечення ефективного механізму захисту технічних засобів, за допомогою 

яких здійснюється кодування і декодування програм телерадіоорганізацій. 

Заслуговує на увагу пропозиція дисертантки про надання правової охорони 

сигналу, що несе програму, до моменту його публічного сповіщення (так званого 

“pre-broadcast signal”), що відповідатиме існуючому рівню технологічного 

розвитку та враховуватиме Рекомендацію Ради Європи Rec (2002) 7 Комітету 

Міністрів країнам – членам стосовно заходів щодо посилення охорони суміжних 

прав організацій мовлення від 11 вересня 2002 року. 

Важливим є висновок про те, що законодавство України у частині охорони і 

захисту суміжних прав на програму організацій мовлення повинно 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 
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регулювання діяльності провайдерів послуги з поширення онлайнового 

контенту. 

Дисертанткою здійснено порівняльний аналіз актів acquis communautaire та 

законодавства зарубіжних країн при розгляді питання про строк дії суміжних 

прав на програму організації мовлення у контексті цифровізації і розвитку нових 

технологій, надано пропозицію щодо врахування у національному законодавстві 

формулювання про початок перебігу строку охорони суміжних прав організацій 

мовлення. 

Дослідження історії розвитку уявлень про програму організацій мовлення, 

ґрунтовний аналіз міжнародного правового регулювання суміжних прав 

організацій мовлення і новел законодавства Європейського Союзу про суміжні 

права мовників в рамках Єдиного цифрового ринку, а також щодо трансляції та 

ретрансляції телерадіопрограм у мережі Інтернет, додали роботі повноти.  

Розділ 2 «Зміст суміжних майнових і немайнових прав організацій 

мовлення» складається з чотирьох підрозділів, які стосуються дослідження 

юридичної природи суміжних майнових і немайнових прав організацій 

мовлення, способів використання програми організації мовлення, особливостей 

здійснення ретрансляції програми організації мовлення провайдерами 

програмної послуги, можливості здійснення так званого вільного використання 

програм організацій мовлення у цифрову еру та колективного управління 

майновими правами правовласників у сфері суміжних прав. 

Цілком слушною і обґрунтованою видається пропозиція дисертантки про 

необхідність закріплення за телерадіоорганізаціями більшого обсягу прав, ніж на 

сьогодні встановлено на законодавчому рівні. Така необхідність зумовлена 

сучасним рівнем технологічного розвитку та випливає з практичних потреб 

забезпечення охорони прав організацій мовлення. 

Заслуговує на схвалення пропозиція авторки про усунення термінологічної 

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

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

«ретрансляція». На думку дисертантки, визначення терміну «ретрансляція» 

потрібно доповнити можливістю поширювати сигнали мовників у мережі 

Інтернет, що відповідатиме нововведенням, що запроваджуються в країнах – 

членах Європейського Союзу на підставі 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. 

Авторка слушно вказує, 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. 
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У Розділі 3 «Особливості цивільно-правового захисту суміжних прав 

організацій мовлення» дисертанткою проведено дослідження найбільш 

поширених порушень суміжних прав організацій мовлення в умовах 

цифровізації і розвитку Інтернет-технологій, з’ясовано недоліки правового 

регулювання технічних способів забезпечення дотримання суміжних прав 

організацій мовлення у національному законодавстві, проаналізовано загальні і 

спеціальні способи цивільно-правового захисту суміжних прав організацій 

мовлення. 

Заслуговують на увагу пропозиції авторки щодо удосконалення визначень 

понять «кардшейрінг» і «піратство», що використовуються у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права», з урахуванням правозастосовчої 

практики європейських країн і роботи, що ведеться у рамках Постійного 

комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав. 

Як правильно зазначає дисертантка, правовласниками і 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. 

Дисертанткою обґрунтована необхідність модернізації національного 

законодавства у сфері захисту суміжних прав у мережі Інтернет, зокрема у 

частині використання процедури «Повідомлення і припинення» (“Notice and 

Takedown Procedure”), а також встановлення прямої відповідальності Інтернет-

провайдерів за порушення суміжних прав на телерадіопрограму у випадку 

несанкціонованого розповсюдження контенту онлайн. 

За результатами проведеного дослідження у висновках авторкою викладено 

найбільш важливі наукові положення, які відображають зміст дисертаційного 

дослідження та містять авторські ідеї щодо удосконалення цивільно-правової 

охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати: у науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень 

і розробок актуальних проблем цивільно-правової охорони і захисту суміжних 

прав організацій мовлення; у 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; у правозастосовній 

діяльності – в єдності розуміння та застосування нормативно-правових норм 

щодо цивільно-правової охорони суміжних прав організацій мовлення; у 

навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників, при викладанні курсу цивільного права і права 

інтелектуальної власності в навчальних закладах України. 
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Однак, при підготовці дисертантки до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити її наукову позицію. 

1. Слід розвинути сформульовану у дослідженні наукову позицію 

стосовно встановлення чіткої різниці між власне організацією мовлення і 

кабельним оператором, оператором супутникової DTH-платформи, Інтернет-

провайдером, іншою особою, яка здійснює виключно ретрансляцію програм 

інших телерадіоорганізацій, вказавши на відмінність їхнього правового статусу. 

2. Потребує додаткового обґрунтування підхід дисертантки до питання 

співвідношення виключень і обмежень суміжних прав організацій мовлення, з 

одного боку, і триступінчатого тесту, запровадженого Угодою ТРІПС, 

Договором ВОІВ про авторське право та Договором ВОІВ про виконання і 

фонограми. 

Разом з тим, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертації, а тому не впливають на її загальну позитивну оцінку. 

Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій дослідження є наукові публікації автора. Основні результати 

дисертаційного дослідження висвітлено в 16 наукових публікаціях, серед них 11 

статей – у фахових виданнях України, 2 статті – у фаховому виданні іноземної 

держави і 3 статті – у збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-

практичних конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі 

дисертаційного дослідження і доводять повноту опублікування отриманих 

результатів.  

Дисертація має належний теоретичний рівень та істотне практичне значення 

в умовах реформування системи авторського права і суміжних прав в Україні. 

Зміст дисертаційного дослідження може бути покладено в основу майбутньої 

монографічної роботи дисертантки. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Стройко І.А. на тему «Цивільно-

правова охорона суміжних прав організацій мовлення» відповідає спеціальності 

081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 року 

№ 283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 року № 167.  

Дисертація Стройко І.А. на тему «Цивільно-правова охорона суміжних прав 

організацій мовлення» може бути рекомендована до захисту на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

 

Також в обговоренні результатів проведеного Стройко І.А. дисертаційного 

дослідження взяв участь головуючий на засіданні, завідувач відділу, доктор 
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юридичних наук, старший науковий співробітник Бабаскін А.Ю., який 

акцентував увагу на тому, що актуальність теми дисертаційного дослідження 

розкрита повністю як у тексті дисертації, так і під час виступу на фаховому 

семінарі. Зазначив, що здобувачкою ґрунтовно проаналізовано зарубіжний 

досвід правового регулювання суміжних прав організацій мовлення та надано 

пропозиції до удосконалення цивільно-правової охорони суміжних прав 

мовників в Україні, при цьому опрацьована значна кількість джерел авторства як 

українських, так і іноземних правознавців, законодавство та акти судової 

практики зарубіжних країн, широкий спектр актів законодавства Європейського 

Союзу, міжнародні і регіональні угоди у сфері охорони суміжних прав 

організацій мовлення. Звернув увагу на комплексний характер проведеного 

дослідження, вміле використання емпіричних джерел, що надало можливість 

дійти всебічно обґрунтованих висновків з питань, які досліджувалися 

дисертанткою. Зауважив, що здобувачка доклала значних зусиль в частині 

апробації отриманих нею наукових висновків та практичних результатів, а тому 

пропонована до уваги дисертаційна робота є повноцінною кваліфікаційною 

науковою працею. Констатовано, що дисертація Стройко І.А. на тему «Цивільно-

правова охорона суміжних прав організацій мовлення» відповідає вимогам, які 

пред’являються до дисертації, та може бути рекомендована до разової 

спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду і захисту на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

 

 

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Стройко Ірини Анатоліївни на тему: «Цивільно-правова охорона 

суміжних прав організацій мовлення», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

 

1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами 

 

Здобувачка вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та 

практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет 

дисертаційного дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими 

на сьогодні науковими програмами, планами та темами.  

Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена наступним. Протягом останніх років медіа-ландшафт в Україні і 

світі змінюється революційним чином. Все більшої ваги для споживачів 

набирають послуги платного телебачення, різноманітні сервіси з поширення 
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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 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 
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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: 

О.С. Анікін, Б.С. Антімонов, К.О. Афанасьєва, Ю.Л. Бошицький, І.І. Ващинець, 

А.С. Довгерт, Р.В. Дроб’язко, Е.П. Гаврилов, Л.І. Глухівський, М.В. Гордон, 

Є.А. Греков, І.І. Дахно, Р.О. Денисова, В.С. Дроб’язко, О.В. Кохановська, 

П.В. Крашенніков, Д. Ліпцік, П.Б. Меггс, С.А. Петренко, О.А. Підопригора, 

О.О. Підопригора, О.Д. Святоцький, М.В. Селіванов, О.П. Сергєєв, 

В.І. Серебровський, І.В. Тарасова, Г.В. Чурпіта, Г.О. Ульянова, 

Ю.С. Шемшученко, Р.Б. Шишка, А.С. Штефан, Chris Barlas, Daniel Gervais, Dorien 

Verhulst, Jeffrey P. Cunard, Karol Jakubowicz, Keith Hill, Kevin Werbach, Lucie 

Guibault, Margaret Mikyung Lee, Natali Helberger, 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. 

Стройко І.А. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними науковими програмами, планами та темами. Проблематика 

здійсненого здобувачкою дослідження відповідає плану науково-дослідної 

роботи Київського університету права НАН України «Державно-правове 

регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: 

вітчизняні та міжнародні реалії» (номер державної реєстрації U11U004745). 

 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

 

Метою дисертації є розробка теоретичних засад цивільно-правової охорони 

суміжних прав організацій мовлення, внесення пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства України у сфері суміжних прав організацій мовлення, у 

тому числі у рамках послуг платного телебачення, і розробка методичних та 

практичних рекомендацій із вдосконалення механізмів цивільно-правового 

захисту зазначених прав. 

Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність вирішення таких 

завдань:  
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- 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;  

- 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»; 

- з’ясувати зміст суміжних майнових і немайнового права на програму 

організації мовлення, у тому числі специфіку суміжних майнових прав у 

цифрову еру;  

- визначити підстави, порушників суміжних майнових прав організацій 

мовлення, способи цивільно-правового захисту вказаних прав, адекватні рівню 

розвитку новітніх технологій;  

- 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; 

- 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; 

- розробити науково-практичні та методичні рекомендації із вдосконалення 

законодавства і правозастосування України у сфері цивільно-правових охорони і 

захисту суміжних прав організацій мовлення. 

 

3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного 

дослідження 

 

Здобувачка правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретико-

методологічної бази, необхідної для повноцінного проведення такого 

дослідження. 

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. 

Достовірність отриманих дисертанткою наукових результатів 

забезпечується широким використанням комплексу філософських, 
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загальнонаукових та приватнонаукових методів наукового пізнання. 

Використання у комплексі вказаного набору методів дозволило здійснити 

об’єктивний аналіз проблем цивільно-правової охорони і захисту суміжних прав 

організацій мовлення. 

Відповідно до особливостей теми, мети та завдань дослідження, для 

отримання найбільш повних наукових результатів у дисертаційній роботі 

застосовувалися діалектичний, метафізичний, формально-правовий, порівняльно-

правовий, історичний, прогностичний методи, метод аналізу і синтезу, а також 

інші методи наукового пізнання. 

Емпіричну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, нормативно-правові акти України у сфері охорони суміжних прав 

організацій мовлення, законопроекти та супровідна до них документація, 

законодавство зарубіжних країн, акти acquis communautaire, міжнародні 

договори та інші міжнародні документи, матеріали судової практики України, 

рішення Суду справедливості Європейського Союзу, акти судової практики 

зарубіжних країн. 

 

4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична 

цінність одержаних результатів 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна виконаного 

дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше у вітчизняній правовій 

науці комплексно досліджено питання цивільно-правової охорони і захисту 

суміжних прав організацій мовлення з огляду на розвиток інноваційних технологій. 

Дисертація є сучасним науковим дослідженням, у якому визначено та 

охарактеризовано програму організації мовлення в якості об’єкту охорони 

суміжних прав, цивільно-правовий статус суб’єктів суміжних прав, природу 

суміжних прав організацій мовлення, обсяг і зміст суміжних прав мовників, 

системи управління майновими правами, особливості цивільно-правового 

захисту суміжних прав організацій мовлення, напрями адаптації законодавства 

України у згаданій сфері до міжнародних та європейських стандартів. 

На захист виносяться наступні наукові положення, висновки та 

пропозиції, що відображають особистий внесок автора, а саме: 

вперше: 

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 
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«програма» має враховувати появу нових 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 законодавстві України; 

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

фонограми (статті 18 і 19); 

удосконалено: 

8) 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 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. 

Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила 

теоретичну та практичну цінність роботи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертаційному дослідженні висновки, пропозиції та 

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

Закону «Про медіа», тощо; 

 – 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. 

 

5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

 

Основні наукові результати дисертації висвітлені в 16 публікаціях, які 

повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть 

викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами 

наукових розвідок, дисертанткою було опубліковані наступні наукові доробки. 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Стройко І.А. Вплив новітніх технологій на розвиток системи охорони 

прав організацій мовлення в Україні і світі. Часопис Київського університету 

права: Український науково-теоретичний часопис. 2008. № 2008/3. C. 245 – 251 

2. Стройко І.А. Еволюція змісту і обсягу суміжних прав 

телерадіоорганізацій в еру цифрового мовлення. Часопис Київського 

університету права: Український науково-теоретичний часопис. 2009. № 2009 - 

3. C. 178 – 187 

3. Стройко І.А. Способи вільного використання програм організацій 

мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення. 

Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний 

часопис. 2011. № 2011/1. C. 230 – 234 

4. Стройко І.А. Проблемні питання захисту суміжних прав організацій 

мовлення: практика України та європейський досвід. Часопис Київського 

університету права: Український науково-теоретичний часопис. 2011. № 2011/3. 

C. 219 – 224 

5. Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України «Про 

авторське право і суміжні права». Врахування у перспективному законодавстві 

України сучасного рівня розвитку новітніх технологій. Часопис Київського 

університету права: Український науково-теоретичний часопис. 2012. № 2012/2. 

C. 267 – 273 

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/267.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/267.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/267.pdf
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6. Стройко І.А. Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі 

Інтернет. Часопис Київського університету права: Український науково-

теоретичний часопис. 2017. № 2017/2. C. 190 – 195 

7. Стройко І.А. Актуальні проблеми використання технології блокчейн для 

захисту суміжних прав організацій мовлення. Часопис Київського університету 

права: Український науково-теоретичний часопис. 2018. № 2018/2. C. 236 – 240 

8. Стройко І.А. Модернізація законодавства Європейського Союзу у сфері 

авторського права і суміжних прав у цифрову еру. Вплив на Україну. Часопис 

Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. 

2018. № 2018/4. C. 232 – 235 

9. Стройко І.А. Новели правового регулювання колективного управління 

майновими правами правовласників у сфері суміжних прав в Україні. Часопис 

Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. 

2019. № 2019/1. C. 196 – 200 

10. Стройко І.А. Адаптація законодавства України до новел законодавства 

Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав в Інтернет-

середовищі. Часопис Київського університету права: Український науково-

теоретичний часопис. 2019. № 2019/3. C. 205 – 210 

11. Стройко І.А. Новели правового регулювання платформ спільного 

доступу до відео у контексті захисту суміжних прав на програму. Часопис 

Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. 

2020. № 2020/2. C. 330 – 336 

 

Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових 

видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС 

 

1. Стройко І.А. Строк дії суміжних прав на програму організації мовлення у 

контексті цифровізації і розвитку нових технологій. Colloquium-journal: 

польський міжнародний журнал наукових публікацій. 2020. №28(80). C. 63 – 69  

2. Стройко І.А. Порушення суміжних прав на програму організації мовлення 

у цифрову еру як підстава для цивільно-правового захисту. European Reforms 

Bulletin. 2020. № 3. C. 125 – 130 

 

Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

1. Стройко І.А. Міжнародно-правова охорона прав організацій мовлення у 

контексті переходу на цифрові формати мовлення і впровадження інноваційних 

технологій. Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича 

Корецького. Випуск 3-й. Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. 

C. 396 – 400  
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2. Стройко І.А. Охорона прав організацій мовлення в Україні і світі у 

контексті переходу на цифрові формати мовлення і впровадження інноваційних 

технологій. Міжнародний науковий вісник. Випуск 1 (20). Ужгород – Кошице – 

Мішкольц. Закарпатський державний університет, 2010. C. 319 – 325  

3. Стройко І.А. Актуальні проблеми охорони прав організацій мовлення в 

Україні. Зобов’язання перед Європейським Союзом. Актуальні проблеми 

цивілістики (на прикладі України та Угорщини): збірник наукових праць за 

матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 

2017 р.). За заг. ред. проф. Ю. Бошицького та проф. В. Сікори. К.: Талком, 2017. 

С. 270 – 275   

 

Усі наукові публікації Стройко І.А. відповідають вимогам п. 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 

року. 

 

6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг 

дисертаційного дослідження 

 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних в одинадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 259 сторінок, з яких список використаних джерел (243 

найменування) на 35 сторінках, додатки – на 13 сторінках. 

 

7. Особистий внесок здобувачки 

 

Дисертаційна робота виконана Стройко І.А. самостійно. Усі сформульовані 

в ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень 

авторки. У дисертації ідеї та розробки належать авторці. Усі положення новизни, 

що виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та 

опубліковані авторкою одноособово. 

 

8. Характеристика особистості здобувачки 

 

Стройко Ірина Анатоліївна народилася 15 березня 1981 року в м. Усольє-

Сибірське-7 Іркутської області. З 1998 по 2003 рік навчалася у Київському 

національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана на юридичному 

факультеті. У 2002 році отримала диплом бакалавра з правознавства з відзнакою, 

у 2003 році – диплом магістра права з відзнакою (магістерська програма: 
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«Правове регулювання економіки»). У липні 2003 року успішно закінчила 

Загальний курс з інтелектуальної власності при Всесвітній академії Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. 

28 лютого 2008 року отримала Свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю.  

З 1 жовтня 2002 року по 30 травня 2003 року проходила практику в 

Адвокатській конторі «Коннов і Созановський», зосередившись на праві 

інтелектуальної власності та медіа-праві. З 9 червня 2003 року по 26 липня 2007 

року працювала юристом в Адвокатській конторі «Коннов і Созановський». 

З 27 липня 2007 року по 21 вересня 2007 року була керівником договірно-

правового департаменту ТОВ «АМЕДІА УКРАЇНА». 

З 1 жовтня 2007 року по 29 травня 2020 року працювала у 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» на посадах юрисконсульта, старшого 

юрисконсульта, керівника договірно-правового відділу, головного 

юрисконсульта. 

З 11 березня 2014 року по 6 серпня 2019 року обіймала посаду Директора 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Молодість Дистриб’юшн». 

З 8 серпня 2019 року до цього часу – Заступник Генерального директора з 

юридичних питань Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ 95». 

З грудня 2009 року по теперішній час – Голова Комітету з питань ЗМІ та 

рекламного права Асоціації правників України. 

Була членом Робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань 

авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 7539 від 1 лютого 2018 року), 

поданого Кабінетом Міністрів України до повторного першого читання, склад 

якої був затверджений Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти від 23 травня 2018 року. 

Входила до складу Робочої групи при Мінекономрозвитку з розробки 

підзаконних нормативних актів, передбачених Законом України «Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав» від 15 травня 2018 № 2415-VIII. 

Брала участь у засіданнях Робочої групи з доопрацювання проекту Закону 

України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав», що була створена за Рішенням 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у березні 2018 року. 

Входить до складу Громадських рад при Комітеті Верховної Ради України 

з питань гуманітарної та інформаційної політики, при Комітеті Верховної Ради 

України з питань свободи слова, при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення та при Державному агентстві України з питань кіно. 

Була членом Незалежної експертної ради з питань діяльності медіа під час 

виборів у 2019 році. 
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З листопада 2016 року по жовтень 2020 року навчалася в аспірантурі 

Київського університету права Національної академії наук України. 

Вільно володіє англійською мовою. Німецькою і французькою мовами 

володіє на базовому рівні. 

 

9. Оцінка мови та стилю дисертації 

 

Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної 

термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і 

відповідають стилю науково-дослідної роботи. 

За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

виконаного Стройко І.А., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО: 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Стройко Ірини Анатоліївни на тему: 

«Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій мовлення». 

2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Стройко І.А. 

є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних питань, 

характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, що своєю чергою свідчить про 

особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки. Подане до захисту 

дисертаційне дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі 

змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), пункту 10 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року 

№ 167. 

Результати голосування щодо рекомендації до захисту дисертації 

Стройко І.А. на тему: «Цивільно-правова охорона суміжних прав організацій 

мовлення» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

 За –  8 

 Проти – немає 

 Утримались – немає 
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