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МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
 

В даній науковій статті досліджуються особливості механізму здійснення колективного управління майновими 

правами суб’єктів авторського права. Досліджується існуючий Закон України «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Аналізується механізм 

взаємодії між організаціями колективного управління та правовласниками. 
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Постановка проблеми. Наразі питання ко-

лективного управління майновими правами 

суб’єктів авторського права посідає одне з 

першочергових місць для захисту прав суб’єк-

тів авторського права. Враховуючи розвине-

ність ЗМІ, колективне управління являється 

механізмом ефективного захисту суб’єктів 

авторського права і механізм здійснення 

колективного управління потребує свого 

детального дослідження. 

Мета статті - дослідження особливостей 

здійснення колективного управління майнови-

ми правами суб’єктів авторського права. 

Виклад основного матеріалу. Верховна 

Рада прийняла Закон "Про ефективне управ-

ління майновими правами правовласників у 

сфері авторського права і (або) суміжних прав". 

Закон визначає правові та організаційні 

засади колективного управління майновими 

правами суб’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав. 

Законодавчим актом надано відповідні 

повноваження організаціям колективного 

управління та визначено механізм надання 

послуг правовласникам щодо збору роялті на 

договірних засадах. 

Законом визначено процедуру акредитації 

організацій колективного управління. 

Важливим кроком у вдосконаленні 

правового регулювання правовідносин "ОКУ – 

правовласник" загалом і посиленні гарантій 

захисту прав правовласників на об'єкти 

авторських і суміжних прав зокрема стало 

прийняття Верховною Радою України Закону 

"Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав" № 2415-VIII (далі 

– Закон). Цей нормативно-правовий акт 

ґрунтується на положеннях, розроблених у 

рамках програми Twinning, мета якої – 

адаптація законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу. 

Отже, Закон детально регулює порядок 

діяльності організацій колективного управлін-

ня майновими правами суб'єктів авторського 

права та (або) суміжних прав, визначає 

процедуру акредитації організацій колектив-

ного управління, установлює державний 

нагляд за діяльністю останніх і здійснює свого 

роду посередництво в переговорах і вирішенні 

конфліктів [3, c. 27]. 

Окремо слід зупинитися на особливостях 

відносин організацій колективного управління 

та правовласників, а також механізмі їх 

взаємодії. 

До прийняття Закону управління майнови-

ми правами суб'єктів авторського права й су-

міжних прав здійснювали особисто правовлас-

ники, через поручителя, а також через органі-

зацію колективного управління (ОКУ). Саму ж 

організацію колективного управління було 

визначено як неприбуткову організацію, 

основним завданням якої були управління 

майновими правами правовласників і виплата 

їм винагороди. 

Відповідно до інформації з офіційного 

сайту Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України на сьогодні діє приблизно 19 

організацій колективного управління, біль-

шість з яких функціонують паралельно, тобто 

в їхньому управлінні перебувають одні й ті 

самі права інтелектуальної власності. Такий 

механізм взаємодії позбавлений ефективності 

в управлінні майновими правами правовлас-
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ників, оскільки немає прозорого порядку вип-

лати винагороди правовласникам. 

Новим Законом передбачено, що організа-

ція колективного управління – громадське 

об'єднання зі статусом юридичної особи, 

зареєстроване в Державній службі інтелекту-

альної власності України (далі – Установа), що 

не має на меті отримання прибутку, засноване 

лише правовласниками, діяльність якого 

спрямована на колективне управління 

майновими правами на об'єкти авторського 

права та (або) суміжних прав. Засновниками 

організації колективного управління можуть 

бути лише правовласники [1]. 

Щодо механізму взаємодії між організаці-

ями колективного управління та правовласни-

ками слід зазначити такі нововведення, регла-

ментовані ст. 5 Закону: 

– правовідносини виникають і здійсню-

ються на підставі договору або на підставі 

закону. Так, стосовно договору про управління 

майновими правами на колективній основі, то 

його потрібно укладати в письмовій (електрон-

ній) формі та він має містити перелік конкрет-

них об'єктів авторського права та (або) суміж-

них прав, права на які передаються в управ-

ління, і конкретних способів використання 

таких об'єктів; 

– правовласники, зокрема й ті, які уклали 

договір про управління майновими правами на 

колективній основі з організацією колектив-

ного управління, мають право на власний роз-

суд надавати дозвіл на некомерційне викорис-

тання належних їм об'єктів авторського права 

та (або) суміжних прав; 

– правовласники мають право вилучати свої 

майнові права з управління організації колек-

тивного управління. Однак Закон установлює 

й певні обмеження в реалізації правовласни-

ками цього права. 

Так, передбачено, що колективне управлін-

ня майновими правами на об'єкти авторського 

права та (або) суміжних прав можна здійсню-

вати у формі добровільного, розширеного й 

обов'язкового колективного управління. 

Поява розширеного колективного управлін-

ня (колективне управління майновими права-

ми на об'єкти авторського права та (або) су-

міжних прав незалежно від їх наявності в 

каталозі організації колективного управління) 

передбачає конкурсний відбір Установою 

ОКУ, які здійснюватимуть таке розширене 

управління, і встановлює додаткові гарантії 

правовласникам, які навіть не є членами ОКУ. 

Утім, з іншого боку, для правовласника 

передбачено можливість шляхом подання 

заяви вилучити всі чи частину своїх майнових 

прав зі сфери розширеного управління ОКУ. 

Стосовно управління майновими правами 

іноземних правовласників Законом передбаче-

но, що організації колективного управління 

мають право управляти ними на території 

України на загальних підставах або на підставі 

договорів із юридичними особами, які здій-

нюють колективне управління майновими 

правами суб'єктів авторського права та (або) 

суміжних прав в інших державах, зокрема й 

договору про представництво прав. 

ОКУ також можуть доручати управління на 

колективній основі майновими правами 

українських правовласників за кордоном на 

основі договорів з аналогічними іноземними 

організаціями, зокрема й про представництво 

прав. Крім того, ОКУ надано можливість 

об'єднуватися на договірних засадах для 

реалізації спільних завдань та укладати між 

собою договори про партнерство й договори 

про представництво прав. 

Закон попереджає, що зміст договорів, які 

ОКУ укладають з іншими організаціями 

колективного управління, зокрема й 

аналогічними іноземними організаціями, не 

повинен суперечити вимогам, установленим 

законами України про захист економічної 

конкуренції [3, c. 28]. 

ОКУ здійснюють повноваження щодо 

колективного управління майновими правами 

суб'єктів авторського права та (або) суміжних 

прав від свого імені в інтересах правовлас-

ників. ОКУ зобов'язана повідомити правовлас-

ника про умови членства в організації колек-

тивного управління та розмір збору за управ-

ління до початку співпраці з ним (крім випад-

ків розширеного й обов'язкового управління). 

Правовласників відповідно до Закону наді-

лено вагомим обсягом прав, серед яких право 

на підставі письмової заяви вимагати: 

1) вилучення своїх майнових прав управ-

ління в організації колективного управління; 

2) припинити дії щодо надання дозволів на 

використання об'єктів авторського права та 

(або) суміжних прав; 
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3) припинити дії щодо збирання винагороди 

за використання їхніх об'єктів авторського 

права та (або) суміжних прав [2]. 

Так, у заяві про вилучення правовласники 

зазначають перелік об'єктів, щодо яких вони 

подають заяву, і правові підстави набуття 

майнових прав на ці об'єкти. У разі подання 

правовласниками до організації колективного 

управління заяви про вилучення щодо їхніх 

об'єктів авторського права та (або) суміжних 

прав організація зобов'язана протягом шести 

місяців із дня отримання таких заяв виплатити 

правовласникам, які звернулися із заявою про 

вилучення, належну їм винагороду, унести 

відповідні зміни до договорів із користувач-

чами, припинити управління щодо відповід-

них об'єктів авторського права та (або) суміж-

них прав (припинити дії стосовно надання доз-

волів на використання відповідних об'єктів 

авторського права та (або) суміжних прав, дії 

щодо збирання винагороди за їх використання, 

дії стосовно звернень до суду за захистом прав 

правовласників щодо цих об'єктів тощо) і 

розмістити на своєму веб-сайті інформацію 

про таке вилучення зі списком правовласників, 

які здійснили вилучення, і переліком об'єктів 

авторського права та (або) суміжних прав, 

щодо яких здійснено вилучення. 

Отже, акцентувавши свою увагу на пози-

тивних аспектах нового Закону, слід зауважи-

ти, що він досить детально регулює питання 

діяльності ОКУ в Україні, посилює захист 

прав правовласників, покладаючи на ОКУ 

низку додаткових обов'язків і створюючи 

механізм їх реалізації і виконання. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ПРАВАМИ СУБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 

В данной научной статье исследуются особенности механизма осуществления коллективного управления 

имущественными правами субъектов авторского права. Исследуется существующий Закон Украины «О эффективное 

управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав». 

Анализируется механизм взаимодействия между организациями коллективного управления и правообладателями. 

Ключевые слова: коллективное управление имущественными правами субъектов авторского права, субъекты авторского 

права, организация коллективного управления, авторское право и смежные права, интеллектуальная собственность. 
 

FEATURES OF COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT ENTITIES OF COPYRIGHT ENTITIES 

This scientific article explores the features of the mechanism of collective management of property rights of copyright 

subjects. The existing Law of Ukraine “On the effective management of property rights of copyright holders in the field of 

copyright and (or) related rights” is being investigated. The mechanism of interaction between collective management 

organizations and right holders is analyzed. 

Keywords: collective management of property rights of copyright entities, copyright entities, collective management 

organization, copyright and related rights, intellectual property.  


