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Фучеджі В. Д., Ганеліна К. І., ОДУВС

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ 
АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

В представленной статье раскрываются основные проблемы, 
связанные с охраной и защитой авторских прав. Авторами делается 
акцент на существующие в Украине способы охраны и защиты 
авторских прав. Кроме того, акцентируется внимание на позитивных 
и негативных моментах существующих способов охраны и защиты. 

The article focuses on main problems, connected with safeguarding and 
protection of copyrights. The authors accentuate on the protection means of 
copyrights, existed in Ukraine. Besides, positive and negative features of existed 
copyrights are examined. 

На сьогоднішній день в Україні на державному рівні про-
голошено стратегічний курс на формування інтелектуально 
орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання 
високотехнологічних послуг. Даний аспект підвищує роль авторсь-
кого права як галузі, що забезпечує правову охорону результатів 
творчої діяльності [5, с. 96]. 
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Охорона та захист авторського права, на сучасному етапі, має 
особливо важливе значення. По-перше, це пов’язано з тим, що рин-
кова економіка дає широкі можливості для розвитку правовідно  син 
у сфері творчої діяльності. По-друге, сьогодні можна констатува-
ти широкий розмах посягань на авторське право. А приймаючи 
до уваги, що новації складають вагому частину людського життя, 
новітні технології практично стають вигідним товаром. 

Необхідно зазначити, що окремим аспектам охорони та  захисту 
авторських прав присвячені концепції таких відомих цивіліс-
тів, як В. А. Дозорцева, О. А. Підопригори, Ю. С. Шемшученка, 
Р. Б. Шишки та інших. 

Але на сьогодні існує нагальна потреба у виробленні комп-
лексного підходу щодо правової охорони авторських прав, яка б 
відповідала реаліям сьогодення. Адже в процесі розвитку сучасних 
технологічних новацій та інформаційного суспільства, своєї акту-
альності набуває розгляд питань, присвячених певним аспектам 
та співвідношенню захисту та охорони авторських прав на націо-
нальному та міжнародному рівнях. Забезпечення такої охорони 
можливе лише за наявності відповідної нормативно-правової бази, 
що адекватно відображала б існуючі реалії як в економічному, так 
і в суспільному житті держави. Причому Конституція України [1] 
закріплює та гарантує фундаментальні права і свободи людини і 
громадянина у сфері інтелектуальної власності. Проте слід відзна-
чити, що найчастішими порушеннями авторських прав є дії, що 
порушують немайнові та майнові права автора, як то: піратство; 
плагіат; ввезення на територію України екземплярів твору без доз-
волу осіб, що володіють авторським правом, тощо. 

Попри законодавчі зусилля Верховної Ради та законодавчої 
ініціа тиви Президента України, у нормативно-правовому забезпе-
ченні захисту авторських існує ряд невирішених проблем. Згідно 
рішення Міжнародного альянсу інтелектуальної власності Україна 
очолює список, який складається з 58 країн, що мають низькі стан-
дарти захисту інтелектуальної власності. Це підтверджується також 
результатами дослідження Міжнародного альянсу із  захисту інтелек-
туальної власності щодо розповсюдження піратської продукції. 

До засобів цивільно-правової охорони прав інтелектуальної 
власності належать: законодавче закріплення відповідних прав 
у законодавстві, встановлення законодавчого регулювання певних 
видів господарської діяльності та приєднання України до відпо-
відних міжнародних угод. Україна є учасницею більш ніж 15 уні-
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версальних міжнародних конвенцій та договорів у сфері 
 інтелектуальної власності, якими на рівні міжнародного співтова-
риства встановлено високі вимоги до правової охорони авторського 
права. Серед зазначених конвенцій та договорів назвемо найваж-
ливіші: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх 
творів (1886 р.), до якої Україна приєдналась 31 травня 1995 р.; 
Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1952 р.), яка 
набула чинності для України 23 грудня 1993 р.; Римська конвенція 
про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та органі-
зацій мовлення (1961 р.); Женевська конвенція про охорону інте ресів 
виробників фонограм від незаконного  відтворення їхніх фоно-
грам (1971 р.); Договір Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності про авторське право (1996 р.); Договір Всесвітньої органі зації 
інтелектуальної власності про виконання і фонограми (1996 р.); 
Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода 
TRIPS) (1994 р.). Проте слід зазначити, що міжна родна система охо-
рони авторського права представляє собою дуже складний механізм, 
основу якого складає Бернська конвенція про охорону літературних 
і художніх творів, у її численних редакціях [2]. 

Становлення системи правової охорони права інтелектуальної 
власності в об’єктивному значенні, в Україні ще не завершилося. 
Чинна система постійно удосконалюється, про що свідчить прий-
няття 16 січня 2003 року Цивільного кодексу України, у якому 
визначені основні концептуальні засади системи правової охо-
рони інтелектуальної власності. Проте на даний момент однією 
з проб лем є тлумачення та співвідношення термінології наведеної 
у Цивільному кодексі [3] та Законі України “Про авторське пра-
во і суміжні права” [4] (наприклад чітке розмежування понять 
“опуб лікування” та “розповсюдження”). Необхідно зазначити, 
що у спеціальній юридичній літературі пропонувалось також роз-
повсюдження авторсько-правової охорони на нові об’єкти, які не 
є результатами творчої діяльності (нетворчі бази даних, технічні 
засоби захисту авторського права, тощо). 

Крім того, чинним законодавством України передбачено дві 
форми захисту авторського права: юрисдикційна та неюрисдикцій-
на. Перша форма захисту забезпечується за допомогою державних 
органів та реалізується в процесі кримінального і цивільного про-
вадження, а також провадження по справах про адміністративні 
порушення у сфері авторського права. Досліджуючи особливості 
цієї форми захисту, слід звернути увагу, що фахівці вказують на ряд 
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недоліків матеріального та процесуального механізму її реалізації. 
Наприклад, нагальним є вироблення рекомендацій щодо вдоскона-
лення кримінально-правової охорони авторського права, уточнення 
складу об’єктів авторського права за цивільним законодавством 
України, тощо. Друга форма являє собою дії громадян та органі-
зацій по захисту авторських прав, які вони здійснюють самостійно, 
без доведення до державних або інших компетентних органів. При 
цьому маються на увазі тільки законні способи захисту, такі як, на-
приклад, повідомлення порушника про існування авторських прав 
і пропонування вирішити суперечку шляхом переговорів. 

Відповідно до міжнародного та національного законодавства 
набуття авторського права не потребує виконання будь-яких 
формальностей. Саме в цьому і полягає одна з основних відмін-
ностей об’єктів авторського права від торгових марок, винаходів, 
промислових зразків, для яких реєстрація є обов’язковою умовою 
здійснення і захисту своїх прав. Добровільна реєстрація авторсько-
го права дозволяє здобути низку переваг при використанні твору: 
встановити дату створення твору; підтвердити право власності на 
твір, тощо. Крім того, свідоцтво є необхідним при комерціалізації 
твору різними способами. При цьому слід зазначити, що у спорах 
щодо захисту авторських прав, найбільш складним моментом 
є необхідність підтвердження належності авторства на твір, ви-
користання якого є предметом спору. Охорона авторських прав 
ставиться у залежність від правомірності їх набуття, а також від 
меж здійснення таких прав. 

В цілому в Україні захист суб’єктів авторського права i суміжних 
прав їх представниками мало поширений – на сьогодні існує від-
носно невелика кількість подібних установ. Їх можна поділити на 
дві групи: загальні, які регулюють відносини у сфері інтелектуаль-
ної власності (Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності, 
Українська спілка інтелектуальної власності), та спеціалізовані, 
які регулюють відносини у сфері авторського права i суміжних 
прав (Громадська організація “Авторсько-правове товариство”, 
Громадське об’єднання “Антипіратський союз України”, тощо). 

З огляду на наведене, сьогодні існує нагальна потреба в про-
веденні ґрунтовного та концептуального дослідження саме прак-
тичних аспектів проблеми охорони та захисту авторських прав, 
що надасть можливість адекватного, проблемам сучасності, вдо-
сконалення механізму реалізації охорони та захисту авторських 
прав на національному та міжнародному рівнях. 
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Рибак О. О., Ягунов Д. В., ОНЮА

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ 
ІНСТИТУТОМ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ 

ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 
ТА ІНСТИТУТОМ ПРОБАЦІЇ

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу института 
освобождения от отбывания наказания с испытанием и института 
пробации в их соотношении и взаимосвязи. Автором сделана попытка 
разграничить данные институты, выявить общие и отличительные 
черты этих двух правовых явлений. Исследование было проведено с целью 
изменить распространенный сегодня стереотип, что в Украине уже 
функционирует полноценный аналог института пробации в виде 
института освобождения от отбывания наказания с испытанием. 

The article is focused on the examination and analysis of two institutions: 
the institution of conditional sentence and the institution of probation; to their 
correlation and interrelationship. The author made an attempt to differentiate 
main features of these institutions, to display common and distinctive traits 
of these legal phenomena. The goal of the research is to change the widespread 
stereotype that the institution of probation already exists in Ukraine in the 
form of institution of conditional sentencing. 

На сьогоднішній день в Україні зроблено значні кроки у нап-
рямку створення національної моделі пробації як на рівні науково-
го супроводу майбутніх реформ, так і в площині їх законодавчого 
забезпечення. 
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