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Питання багатотериторіального управління виключними правами 

суб’єктів авторського права та суміжних прав вже давно стало предме-
том дискусій з огляду на потреби постійно зростаючого онлайн-ринку 
та відповідні незручності при створенні і функціонуванні онлайн-
ресурсів з легальним контентом. Як справедливо зазначається в літера-
турі, розуміння терміна «ринок» в контексті економічних інтернет-
параметрів сильно змінилося. Розширення інформаційних технологій 
впливає на усталені традиції торгівлі, криза посилила розвиток «реаль-
ного» дрібного і середнього підприємництва, змусила шукати більш 
вигідні бізнеснес-стратегії, одна з яких – бізнес через Інтернет [1].  

Першочергово проблема постала в Європейському Союзі, зважаючи на 
необхідність забезпечення функціонування єдиного європейського ринку 
та доступу до нього споживачів з усіх країн-членів на рівних умовах як 
однієї з провідних засад і мети заснування Співтовариства. Це обумовило 
ухвалення Європейською комісією Рекомендацій 2005/737/EC  
від 18 травня 2005 року щодо колективного транскордонного управління 
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авторськими та суміжними правами для легальних музичних онлайн-
сервісів [2], проте вони виявилися недостатніми для забезпечення ши-
рокого запровадження системи багатотериторіального управління.  
У зв’язку з цим Європейським Парламентом та Радою Європейського 
Союзу було прийнято Директиву 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року 
про колективне управління авторськими та суміжними правами та ба-
гатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайново-
го використання на внутрішньому ринку [3]. Зазначеною Директивою 
сформульовано вимоги, яких мають дотримуватися організації колек-
тивного управління для здійснення належного управління авторськими 
та суміжними правами, а також вимоги щодо багатотериторіального 
ліцензування зазначеними організаціями прав авторів на музичні тво-
ри, які призначені для використання онлайн. Як було зазначено Євро-
пейською комісією, однією з цілей прийняття зазначеної Директиви є 
розширення легальної пропозиції онлайн-музики [4]. 

Зважаючи на транскордонний характер кіберпростору та необхід-
ність задоволення попиту на легальний цифровий контент для іннова-
ційних бізнес-моделей, запровадження багатотериторіальних ліцензій 
видається неминучим. Звісно, в ідеалі мова повинна йти про створення 
на ґрунті певної міжнародної некомерційної організації інтегрованої 
бази даних, яка б об’єднувала репертуар різних національних організа-
цій колективного управління та яка б мала повноваження на видачу 
багатотериторіальних ліцензій принаймні на право публічного спові-
щення та інші способи онлайн-використання об’єктів права інтелекту-
альної власності. Проте, як свідчить практика, досі подібні спроби не 
завершувалися успіхом. В якості прикладу можна навести створене у 
2000 році завдяки об’єднаним зусиллям таких національних організацій 
колективного управління, як Buma/Stemra (Голландія), ASCAP (США), 
PRS for music (Великобританія) та SOCAN (Канада), сумісне підпри-
ємство International Music Joint Venture (IMJV), метою якого було за-
безпечення ефективної та низьковартісної системи управління автор-
ськими правами у цифрову епоху. У 2011 році Всесвітня організація 
інтелектуальної власності також зробила спробу запустити проект зі 
створення міжнародної бази даних музичних творів International Music 
Registry (IMR), проте незважаючи на, здавалося б, великі перспективи, 
в кінцевому підсумку проект не отримав подальшого розвитку. Ство-
рення альтернативної і більш всеосяжної бази даних також було метою 
групи представників музичної індустрії, у тому числі ряду європейсь-
ких та американських організацій колективного управління, які об'єд-
нали зусилля навколо проекту єдиного міжнародного каталогу музич-
них творів – Global Repertoire Database (GRD), започаткованого у 
2008 році. Проте, врешті-решт, він так само не був реалізований повні-
стю через залишення проекту низкою організацій колективного управ-
ління та припинення фінансування з їхнього боку [5].  
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Зрозуміло, що складнощі впровадження в життя ідеї глобального 
ліцензування пов’язані насамперед з технологічними та фінансовими 
аспектами. Окрім необхідності запровадження принципу багатотерито-
ріального управління інтернет-правами, сам процес видачі ліцензій на 
використання об’єктів права інтелектуальної власності в цифровому 
середовищі потребує автоматизації. Це дозволить зменшити витрати 
часу та інших ресурсів і, таким чином, здешевити вартість послуг, а 
також забезпечить оперативну обробку численних запитів. Як справед-
ливо відзначається, схема цифрового ліцензування повинна включати 
розробку технологічних методів додавання до цифрового контенту ві-
домостей про авторів, їх агентів, умови надання ліцензії та викорис-
тання матеріалів (метадані), створення онлайнових баз даних контенту 
і можливостей автоматичного обміну інформацією і отримання ліцен-
зій [6].  
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