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Питання колективного управління авторськими і 
суміжними правами в останні десятиліття набули особ-
ливої актуальність у зв’язку зі стрімким розвитком но-
вих технологій, завдяки яким розширилися можливості 
масового використання творів і об’єктів суміжних прав. 
З огляду на це, реалізація виключних майнових автор-
ських (суміжних) прав стає все більш ускладненою.  

На сьогодні існує світовий ринок творів і об’єктів 
культурного характеру. Об’єкти авторського права і су-
міжних прав найчастіше використовують такими спосо-
бами: шляхом безпосереднього виконання (наживо) або ж 
із використанням звукозапису, у ефірних передачах або 
кабельного телебачення; трансляція або відеозапис кіне-
матографічних творів або будь-яких інших аудіовізуаль-
них творів; публічне виконання музичних творів на дис-
котеках, у ресторанах, барах, кафе, готелях тощо, або із 
метою створення відповідної атмосфери в магазинах, са-
лонах, медичних закладах, студіях тощо; репрографічне 
відтворення друкованих творів, копіювання звукозаписів 
або аудіовізуальних творів для особистого використання. 

З урахуванням  такого розмаїття форм використання 
об’єктів  авторського права та суміжних прав, а також 
суб’єктів та місця їх використання об’єктивно виникає си-
туація, за якої у автора відсутня будь-яка можливість дізна-
тися, коли, хто і яким чином використав його твір. Як відо-
мо, музика не знає кордонів – одну і ту саму пісню можуть 

слухати як у Києві, так і Москві, Лондоні, Токіо, Парижі, в 
столицях і провінціях, у великих і маленьких містах будь-
якої країни світу. Слід звернути увагу й на те, що музичний 
твір належить до складних об’єктів, тому по відношенню 
до нього  може діяти комплекс прав, що можуть належати 
різним суб’єктам   (композитору, автору тексту, переклада-
чу, аранжувальнику, видавцю і його субпідрядникам), вна-
слідок чого кожна частина твору може бути об’єктом чисе-
льних, одночасних, не пов’язаних між собою способів ви-
користання, а відтак, ефективне додержання прав, закріп-
лених законом за автором, не може бути забезпечене поза 
системою колективного управління правами, що одночасно 
вигідна як автору, так і користувачу. 

Інститут колективного управління такими правами 
створює можливість вирішення цієї проблеми. З цієї при-
чини важливість розвитку цього інституту неодноразово 
підкреслювалася Всесвітньою організацією інтелектуаль-
ної власності (ВОІВ). Основні положення про колективне 
управління правами закріплені в міжнародних договорах, 
директивах Європейської спільноти, національному зако-
нодавстві. Розвиток законодавства у цій сфері суспільних 
відносин нині переживає новий етап свого розвитку як на 
національному, так і на міжнародному рівнях. 

Що таке колективне управління правами 
Автори і суб’єкти суміжних прав (виконавці, вироб-

ники фонограм, відеограм, організації мовлення) мають 
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виключне право дозволяти або забороняти використання 
власних творів (фонограм, відеограм). Зазвичай, це право 
гарантує, що твір (його запис) буде використаний спосо-
бами, що відповідають інтересам його авторів. Таке право 
може бути реалізоване у повному обсязі, якщо правовлас-
ник особисто приймає рішення про умови використання 
творів (записів), тобто управляє власними правами само-
стійно. Проте на практиці управління правами на індиві-
дуальній основі не завжди можливо або доцільно. Напри-
клад, драматичним театрам складно укладати договори з 
кожним автором (драматургом) п’єси, організаціям мов-
лення – з кожним автором, виконавцем твору, фонограми, 
відеограми, публічне мовлення яких вони здійснюють. З 
іншого боку, правовласник також не завжди має можли-
вості самостійно відстежувати (контролювати) викорис-
тання власних творів (записів), вести переговори про ви-
плату винагороди за таке використання і збирати її. 

Колективне управління авторським правом і суміж-
ними правами – це система взаємопов’язаних дій, відпові-
дно до яких правовласники передають створеним для цьо-
го організаціям (організаціям колективного управління 
правами – надалі ОКУ) право ведення переговорів про 
умови та способи використання їх творів іншими 
суб’єктами права; надають дозвіл на здійснення контролю 
за  використанням їх творів та збір відповідної винагоро-
ди, а також її розподіл між правовласниками. 

Обсяг функцій ОКУ залежить від об’єкта інтелектуаль-
ної власності і виду прав, якими вони управляють, проте за 
будь-яких обставин їх діяльність може полягати якнаймен-
ше у здійсненні двох функцій: збір винагороди і її розподіл. 

Для чого потрібні ОКУ 
Підстави для визнання системи колективного управ-

ління правами на мистецько-культурному ринку, як вже 
зазначалось, полягає в тому, що остання  відповідає зага-
льним потребам правовласників авторського права і су-
міжних прав, потребам користувачів і вимогам держав-
них органів влади, певною мірою урівноважуючи як 
приватні, так і суспільні інтереси різних сторін. 

Ускладнення, які в ХІХ ст. змусили об’єднатися авто-
рів і композиторів музичних творів, добре відомі усім 
правовласникам різних репертуарів й у кінці ХХ ст. в 
умовах технічного прогресу, з яким  пов’язано виникнен-
ня і використання нових засобів поширення об’єктів авто-
рського права і суміжних прав. 

У сучасних умовах фактори, що можуть впливати на за-
інтересованість правовласників в існуванні ОКУ за ступе-
нем їх впливу, можна згрупувати у кілька груп.  До першої 
групи можна віднести  наявність великої кількості потенцій-
них користувачів під час публічного виконання, а також від-
творення шляхом механічного запису, піратство, неможли-
вість здійснювати ефективний контроль за додержанням 
авторського права і суміжних прав. Другу групу факторів 
становлять: необхідність проведення на професійному рівні  
переговорів щодо передачі авторського права і суміжних 
прав на використання об’єктів  авторського права і суміжних 
прав, звернення до суду в разі порушення зазначених прав та 
участь у судовому процесі; наявність пов’язаних з цим фі-
нансових витрат; інтернаціоналізація поширення об’єктів 
авторського права і суміжних прав; необхідність виконання 
положень  Бернської конвенції з авторського права щодо 
передбаченого нею «національного режиму». 

Крім цього, до факторів, що суттєво ускладнюють 
процес захисту прав самими авторами, слід віднести по-
яву нових технологій та технічних способів поширення 
об’єктів авторського права і суміжних прав, що вимага-
ють трансформації прав. Йдеться, зокрема, про фоногра-
ми,  аудіовізуальну продукцію,  кабельне мовлення 
АGICOA,  приватні копії, репродукції (тиражування), 
супутникові засоби зв’язку, передачу в прокат/оренду,  
мультимедіа, програмне забезпечення. 

З іншого боку, певну заінтересованість в існуванні 
ОКУ можуть мати розповсюджувачі, користувачі. До 
факторів, що здатні формувати таку заінтересованість у 
названих суб’єктів, можна віднести такі: наявність прос-
того і законного доступу до широкого репертуару (між-
народного і національного); існування аналогового, ка-
бельного та супутникового телебачення; відсутність дис-
кримінації між користувачами в силу дії правила щодо 
обмеження конкуренції; можливість встановлення зага-
льної системи тарифікації для широкого загалу в резуль-
таті переговорів із правомочними організаціями; можли-
вість  зменшення витрат на переговори та управління 
правами. Існування новітніх технологій так само впливає 
на формування заінтересованості в ОКУ у розповсюджу-
вачів та користувачів, з якими  пов’язаний вихід на між-
народний рівень, поява нових видів правоволодільців    
та можливість створювати централізовані інформаційні 
фонди щодо творів та власників прав на них. 

Визнання ролі організацій колективного управління 
відбулося на рівні як національних, так і міжнародних за-
конодавчих систем. На національному рівні це знайшло 
своє відображення у   Законі України «Про авторське право 
і суміжні права»,  ЦК України, низці підзаконних нормати-
вних актів. На міжнародному рівні ОКУ отримали своє 
визнання у Директивах Ради Європи  у два етапи:  1992 рік 
– рекомендується система колективного управління в разі 
здачі в прокат і оренди об’єктів авторського права і суміж-
них прав; 1993 рік – закріплюється обов’язковість колекти-
вного управління при передачі через супутник / кабельне 
мовлення об’єктів авторського права і суміжних прав. 

Практика  діяльності ОКУ надає змогу розглядати їх як 
систему по забезпеченню підтримки правовласників: з од-
ного боку, їх діяльність визначена у нормативно-правових 
актах та вони підконтрольні органам державної виконавчої 
влади, а з іншого –  виступають представниками прав та 
інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав. Крім 
того, на діяльність ОКУ по збору авторської винагороди 
поширюються положення Римського договору щодо уник-
нення подвійного оподаткування (ст. 85 і 86 Римського до-
говору).  До того ж, ОКУ можуть розширювати межі конт-
ракту (суб’єктний склад) і поширювати його й не  на членів 
організації, на відміну від творчих спілок [1] .  

Історія виникнення ОКУ 
Перші авторські об’єднання (прототипи організацій 

колективного управління), які були не лише професій-
ними спілками авторів, а й боролися за визнання прав 
авторів на твори, виникли у Франції. Створення найпер-
шого об’єднання такого типу було тісно пов’язане з 
ім’ям Бомарше, який відстоював права авторів у театрах, 
які неохоче визнавали майнові і немайнові права авторів. 
Так, в результаті його ініціативи в 1777 р. було створено 
«Бюро з драматичного законодавства», яке пізніше було 
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трансформовано у Спілку драматичних авторів і компо-
зиторів (SACD), яке стало першою організацією з колек-
тивного управління правами авторів. 

Через більш ніж півстоліття Оноре де Бальзак, Оле-
ксандр Дюма, Віктор Гюго та інші французькі пись-
менники наслідували приклад Бомарше і створили Спі-
лку літературних авторів (SGDL), засідання першої ге-
неральної асамблеї якої відбулося у кінці 1837 р. 

У 1847 р. два композитори Поль Энріон і Віктор Па-
різо, а також автор слів Ернест Буржє пред’явили судо-
вий позов проти кафе «Амбасадор», що знаходилось на 
Єлисейських полях в Парижі. На думку зазначених осіб, 
краєм несправедливості було те, що вони повинні плати-
ти за місця і їжу в кафе, тоді як їм ніхто не платив за пу-
блічне виконання їх творів оркестром. Автори вирішили 
не платити доти, доки не заплатять їм, і виграли цю 
справу в суді. В результаті власник кафе був зо-
бов’язаний виплатити їм значну авторську винагороду. 

Це судове рішення відкрило нові можливості для 
композиторів і авторів текстів. Так, у 1850 р. було ство-
рено спілку по збору гонорарів, що незабаром перетво-
рилася на Спілку авторів, композиторів і музичних ви-
давців (SACEM), яка успішно працює й понині. 

В кінці ХIХ – початку ХХ ст. подібні авторські органі-
зації (організації з колективного управління правами) були 
створені практично в усіх європейських і деяких інших 
країнах світу. Після приєднання СРСР в 1973 році до Все-
світньої конвенції з авторського права (1952 р.) на Україні 
було створено Українське республіканське відділення Все-
союзної агенції з авторських прав (ВААП). Ця організація 
здійснювала на території України як захист прав авторів, 
так і збір, розподіл і виплату авторської винагороди. 

На сьогодні в Україні колективне управління майно-
вими авторськими правами здійснює Державне підприєм-
ство «Українське агентство з авторських і суміжних прав» 
(УААСП), яке є так званим правонаступником ВААП. 

У червні 1936 р. делегати від ХVIII міжнародних 
авторських Спілок створили Міжнародну конфедера-
цію організацій авторів і композиторів (СИЗАК), діяль-
ність якої спрямована на координування зусилля зі 
створення ефективнішої охорони прав авторів у всьому 
світі. Членство авторських організацій в СИЗАК по-
стійно розширювалося, і нині в цю організацію входять 
також й організації, що управляють правами на інші 
види творів (такі як твори образотворчого мистецтва і 
аудіовізуальні твори). Сьогодні її членами є понад 160 
товариств по колективному управлінню правами 

У 2000 р. членом СИЗАК стало й УААСП. Членство 
в СИЗАК дає право згідно зі статутом СИЗАК укладати 
міжнародні договори про взаємне представництво інте-
ресів. Такі двосторонні угоди ґрунтуються на Типовому 
договорі СИЗАК [2]. На сьогодні день УААСП, окрім 
країн СНД, уклало договори про взаємне представництво 
інтересів з авторсько-правовими організаціями Німеччи-
ни, Франції, Болгарії, Ізраїлю, Ірландії, Італії, Словаччи-
ни, Чехії, Македонії та ін. 

Окрім УААСП в Україні діють й інші організації 
колективного управління правами, такі як: 

– Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і 
суміжних прав «Оберіг», основна сфера діяльності яко-
го полягає в управлінні на колективній основі майно-

вими правами суб’єктів авторського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників відеограм; 

– Громадська організація «Об’єднання правовлас-
ників у сфері образотворчого мистецтва і архітектурної 
діяльності «Статус», основною сферою діяльності яко-
го є управління на колективній основі майновими пра-
вами суб’єктів авторського права у сфері образотворчо-
го мистецтва і архітектурної діяльності; 

– Об’єднання підприємств «Український музичний 
альянс». Основна сфера його діяльності полягає в управ-
лінні на колективній основі майновими правами суб’єктів 
авторського права і суміжних прав (переважно здійснює 
управління майновими правами виконавців, виробників 
фонограм, відеограм). Також це об’єднання є Уповнова-
женою організацією колективного управління, яка здійс-
нює збір та розподіл винагороди (роялті) за використання 
опублікованих з комерційною метою фонограм і відеог-
рам і зафіксованих в них виконань (переважне викорис-
тання способом публічного сповіщення (в ефір, через ка-
бель)), а також Уповноваженою організацією колективно-
го управління, яка здійснює збір та розподіл відрахувань 
(відсотків), виплачених виробниками та імпортерами 
устаткування і матеріальних носіїв, із застосуванням яких 
в домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і 
виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах; 

– Об’єднання підприємств «Українська ліга музичних 
прав». Основна сфера діяльності: управління на колектив-
ній основі майновими правами суб’єктів авторського права 
і суміжних прав (переважно здійснює управління майнови-
ми правами виконавців, виробників фонограм, відеограм). 
Також це об’єднання є Уповноваженою організацією коле-
ктивного управління, яка здійснює збір та розподіл винаго-
роди (роялті) за використання опублікованих з комерцій-
ною метою фонограм і відеограм і зафіксованих в них ви-
конань (переважне використання способами: публічного 
виконання фонограм, публічної демонстрації відеограм); 

– Громадська організація «Агентство охорони прав ви-
конавців», яка здійснює управління на колективній основі 
майновими правами виконавців, суб'єктів авторського права; 

– Всеукраїнська громадська організація «Гільдія кіно-
режисерів «24/1», основна сфера діяльності якої полягає в 
управлінні на колективній основі майновими правами 
суб’єктів авторського права в аудіовізуальній сфері;  

– Асоціація «Будинок авторів музики в Україні» на 
колективній основі здійснює управління майновими 
правами суб’єктів авторського права;  

– Всеукраїнська громадська організація «Автор» 
управляє на колективній основі майновими правами 
суб’єктів авторського права;  

– Асоціація «Гільдія виробників відеограм і фоно-
грам», основною сферою діяльності якої є управління 
на колективній основі майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм;  

– Всеукраїнська громадська організація «Український 
авторський союз» здійснює управління на колективній 
основі майновими правами суб’єктів авторського права, 
виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм; 

– Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське 
агентство з авторських і суміжних прав». Основна сфера її 
діяльності пов’язана із управлінням на колективній основі 
майновими правами суб’єктів авторського права, виконав-
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ців, виробників фонограм, виробників відеограм. Також це 
об’єднання є Уповноваженою організацією колективного 
управління, яка здійснює збір і розподіл винагороди (роял-
ті) за використання опублікованих з комерційною метою 
фонограм, відеограм і зафіксованих в них виконань;  

– Приватна організація «Українське агентство з ав-
торських прав». Основна сфера її діяльності – управління 
на колективній основі усіма категоріями майнових прав 
суб’єктів авторського права, а саме: авторів, їх спадко-
ємців, інших осіб, яким на законних підставах передані 
майнові авторські права;  

– Всеукраїнська громадська організація «Всеукра-
їнське агентство авторських прав», яка займається ко-
лективним управлінням майновими правами суб’єктів 
авторського права і суміжних прав [3]. 

Організаційно-правові форми ОКУ в Україні та 
інших країнах світу 

В Україні організації колективного управління впер-
ше своє законодавче визнання отримали у Законі України 
«Про авторське право і суміжні права». Аналіз ст. 46–49 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
дає підстави стверджувати, що правовий статус цих орга-
нізацій у законодавстві визначений фрагментарно, в тому 
числі і їх взаємовідносини з суб’єктами  авторського права 
та суміжних прав, що на практиці породжує безліч про-
блем, багато з яких не знаходить свого вирішення.  

З самого початку свого виникнення організації коле-
ктивного управління існували як суб’єкти приватного 
права, набували статусу юридичної особи,  їх діяльність 
носила некомерційний характер, вони створювалися з 
ініціативи самих авторів з метою захисту особистих ін-
тересів та управління майновими правами творців. Ос-
новні принципи, на яких ґрунтується діяльність вказаних 
організацій, знайшли своє закріплення і у типових стату-
тах товариств, що увійшли до складу CISAC та були за-
тверджені на XI Берлінському конгресі 1936 р. [4].  

Якщо під цим кутом зору проаналізувати  правовий 
статус організації колективного управління в Україні, то, 
виходячи з положень закону, слід констатувати таке: 
вони є юридичними особами (ч. 2 ст. 47), не мають права 
займатися комерційною діяльністю (ч. 2 ст. 48), на їх 
діяльність не поширюються обмеження,  передбачені 
законодавством про обмеження економічної конкуренції 
(ч. 2 ст. 48), створюються такі організації суб’єктами 
авторського права  і суміжних прав (ч. 2 ст. 47), поряд з 
цим передбачається реєстраційний порядок їх створення 
(ч. 1 ст. 48), предмет їх діяльності обмежений управлін-
ням певними категоріями майнових прав певних катего-
рій суб’єктів авторського права  і суміжних прав або 
управлінням різними майновими права в інтересах різ-
них категорій суб’єктів авторського права і суміжних 
прав (ч. 3 ст. 47).  

Одним з питань, що має практичний інтерес і 
пов’язане із загальною доктриною створення організацій 
колективного управління, є визначення їх організаційно-
правової форми. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, 
можна зробити висновок, що згадане питання вирішується 
неоднозначно і залежить від особливостей національного 
законодавства. Так,  для Франції, країн Латинської Аме-
рики найбільш придатною була модель організацій прива-
тного права у формі господарських товариств [5]. 

В Італії подібні структури створені як суб’єкти при-
ватного права, але їх діяльність контролюється урядом 
через процедуру затвердження бюджету та призначення 
голови товариства декретом глави уряду [6]. У Болгарії, 
Угорщині організації колективного управління є держав-
ними, в Алжирі, Камеруні, Малі – державними або напів-
державними, у Бельгії, Швейцарії та Норвегії вказані ор-
ганізації набули форму кооперативу, у Великій Британії – 
товариства з обмеженою відповідальністю, в Ізраїлі – ак-
ціонерного товариства.  Але незалежно від організаційної 
форми, яку набувають такі організації, за вимогою CISAC 
вони не повинні набувати форми та здійснювати діяль-
ність, характерну для торгових організацій [7]. 

Закон України «Про авторське право і суміжні пра-
ва» не містить положень щодо організаційно-правової 
форми  організації колективного управління, а відпові-
дно до ч. 1 ст. 83 ЦК України юридичні особи можуть 
створюватися у формі товариств, установ та інших фор-
мах, встановлених законом. На вибір організаційної 
форми юридичної особи значний вплив справляє мета її 
діяльності. Аналіз Закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права» свідчить про відсутність законодав-
чого визначення мети створення зазначених організа-
цій. Проте зміст відповідного розділу вказаного закону 
та  характер повноважень вказаних організацій надає 
змогу зробити висновок, що метою їх створення є за-
хист майнових прав суб’єктів авторського права та су-
міжних прав, а також представництво їх інтересів у вза-
ємовідносинах із користувачами об’єктів авторського 
права і суміжних прав, у разі коли така індивідуальна 
діяльність є неефективною або утрудненою.  

Виходячи з викладеного, а також враховуючи, що 
вказані організації створюються  добровільно суб’єктами 
авторського права та суміжних прав, є підстави ствер-
джувати, що організаційною формою згаданих організа-
цій є об’єднанням  громадян. Цей висновок підтверджу-
ється і положеннями ст. 1 Закону України «Про 
об’єднання громадян» [8], а саме: «Об’єднанням  грома-
дян є  добровільне  громадське  формування, створене на  
основі  єдності  інтересів  для  спільної  реалізації грома-
дянами своїх прав і свобод». Що стосується виду 
об’єднання громадян, до яких слід віднести організації 
колективного управління, то за своєю природою вони на-
лежать до громадських організацій, які є  об’єднанням  
громадян  для  задоволення та захисту своїх законних со-
ціальних, економічних, творчих, вікових,  національно-
культурних,  спортивних  та  інших спільних  інтересів. 

Відповідно до викладеного у Законі України «Про 
авторське право і суміжні права» необхідно  сформу-
лювати мету створення організацій колективного 
управління та зазначити їх організаційну форму як гро-
мадську організацію з поширенням на них дії Закону 
України «Про об’єднання громадян». 

Виходячи з мети створення організацій колективного 
управління, їх діяльність носить представницький ха-
рактер. Вони є представниками інтересів суб’єктів авто-
рського права і суміжних прав у взаємовідносинах з 
суб’єктами використання об’єктів авторського права і 
суміжних прав. Цей висновок ґрунтується на таких поло-
женнях законодавства: суб’єкти авторського і суміжного 
права доручають вказаним організаціям  управління сво-
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їми майновими правами (ч. 1 ст. 47); повноваження на 
колективне управління передається суб’єктами авторсь-
кого права і суміжних прав на підставі письмового дого-
вору (ч. 3 ст. 48);  встановлена заборона використання 
будь-яким способом переданих їм для управління майно-
вих авторських прав і суміжних прав (ч. 2 ст. 48), свої  
функції організації колективного управління виконують 
від імені суб’єктів авторського права і суміжних прав на 
основі одержаних від них повноважень (ч. 1 ст. 49). 

Таке становище організацій колективного управління  
характерне для всіх організацій, що створюються в різних 
країнах, основна мета діяльності яких у статуті закріплена 
як захист особистих інтересів немайнового характеру ав-
торів та управління їх майновими правами на твори. Про-
те юридичні підстави здійснення представницьких функ-
цій можуть бути різними: договір, відповідно до якого 
одна сторона (творець) доручає іншій (товариству) вчиня-
ти в її інтересах певні юридично значущі дії по захисту її 
прав (договір доручення); представництво інтересів на 
підставі довіреності (мандату); договір на  передання май-
нових прав на об’єкт права інтелектуальної власності 
укладений між творцем та товариством; представництво в 
силу закону.   Якщо знову звернутися до національного 
законодавства, то можна стверджувати, що воно прямо 
передбачає лише одну підставу такого представництва – 
письмовий договір про надання певних представницьких 
повноважень, в межах яких повинні діяти організації ко-
лективного управління (ч. 3 ст. 48).  Саме з такого поло-
ження виходять і судові органи при вирішені спорів, що 
знайшло своє відображення у Рекомендаціях Президії 
Вищого господарського суду України «Про деякі питання 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелекту-
альної власності» від 10. 06. 2004 р. № 04-5/1107.   Водно-
час було б неправильно обмежувати джерела набуття 
представницьких повноважень організацій колективного 
управління лише договором. Аналіз положень Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» дає мож-
ливість стверджувати, що вказані організації мають право 
представляти інтереси суб’єктів авторського права і сумі-
жних прав і в силу закону, що прямо випливає з положень 
ч. 2 ст. 25 ст. 42 Закону (збір винагороди за «приватну 
копію»), а також ч. 2 ст. 43 Закону. 

Крім зазначених способів набуття  представницьких 
повноважень, деякі країни світу визнають за організаціями 
колективного управління  представницькі повноваження, 
що виникають або з факту членства в такій організації, 
або в силу причетності до певного виду творчості.  

Так, в Аргентині  факт вступу автора до товариства 
відповідно до статутів організацій прирівнюється до укла-
дення договору на представництво [9]. За умови законода-
вчого закріплення в Україні за організаціями колективно-
го управління статусу громадських організацій, джерелом 
набуття їх представницьких функцій  так само буде факт 
вступу до такої організації за наявності відповідної норми 
у статуті. Цей висновок випливає із ч. 1 ст. 20 Закону 
України «Про об’єднання громадян», відповідно до поло-
жень якої об’єднання громадян  для  здійснення  цілей  і  
завдань,  визначених  у  статутних документах, користу-
ються правом      представляти  і  захищати  свої  законні  
інтереси та законні інтереси  своїх  членів  (учасників)  у  
державних  та громадських органах. 

Відповідно до ст. 180 Італійського закону про авто-
рське право  авторські товариства  наділяються законом 
правом представляти інтереси всіх творчих працівників, 
незалежно від їх членства в такому товаристві, за умови, 
що сфера їх діяльності попадає в сферу управління цього 
товариства. Закон України «Про авторське право і сумі-
жні права» не передбачає такі повноваження за організа-
ціями колективного управління, хоча встановлює наслід-
ки такої діяльності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону: 
«суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав,  які  
не передали   організаціям  колективного  управління  
повноважень  на управління своїми правами,  в тому чи-
слі щодо збирання винагороди, мають право вимагати 
від організацій колективного управління,  які таку вина-
городу за використання їхніх творів і  об’єктів  суміжних 
прав зібрали,  виплати цієї винагороди, а також вимагати 
вилучення своїх творів і об’єктів суміжних прав із до-
зволів на використання, які   надаються   організаціями   
колективного  управління  шляхом укладання договорів з 
особами, які використовують ці об’єкти». 

В деяких країнах організації колективного управління 
в своїх статутах передбачають положення, відповідно до 
яких вступ до організації  тягне за собою переуступку сво-
їх майнових прав такій організації. Така уступка прав, як 
правило, необмежена у часі і поширюється на твори, що 
будуть створені у майбутньому. Вказані положення стату-
тів приватних організацій по управлінню правами повною 
мірою визнаються судовими органами при розгляді спо-
рів, що випливають у зв’язку із управлінням майновими 
правами та зібранням винагороди за використання творів.  
Аналогічні положення містяться у Типовому статуті  при-
ватних організацій по управлінню авторських прав в краї-
нах, що розвиваються, схваленого Комітетом урядових 
експертів ЮНЕСКО/ВОІВ на засіданні , що відбулося у 
Женеві в жовтні 1983 р. [10]. 

Крім організацій приватного права, що здійснюють 
управління правами авторів, такі функції можуть здійс-
нювати й організації публічного права за умови, що така 
діяльність ґрунтується на законі, відповідно до якого ця 
організація була створена. В даному випадку представни-
цтво інтересів автора буде здійснюватися  в силу закону.  

Виходячи з викладеного та враховуючи реальну 
практику діяльності організацій колективного управ-
ління, доцільно було б в Законі України «Про авторське 
право і суміжні права» розширити підстави набуття 
ними повноважень по представництву інтересів 
суб’єктів авторського права та суміжних прав. 

Аналіз практики діяльності організацій колективного 
управління та досвід законодавчого регулювання в зару-
біжних країнах їх правового статусу, крім викладених 
рекомендацій, дає можливість сформулювати такі про-
позиції щодо удосконалення правового регулювання у 
зазначеній сфері. 

Враховуючи, що предмет діяльності організацій коле-
ктивного управління в Законі України «Про авторське 
право і суміжні права» визначений занадто загально (ч. 3 
ст. 47 ) і потребує додаткового тлумачення на практиці, з 
метою уникнення порушення прав як організацій колек-
тивного управління, так і суб’єктів авторського права і 
суміжних прав, на законодавчому рівні необхідно конкре-
тизувати сфери застосування колективного управління. 
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Враховуючи досвід зарубіжних країн, зокрема  Литовської 
Республіки та Латвії,  такими сферами могли б стати: пуб-
лічне виконання музичних та літературних творів будь-
яким способом та засобом; трансляція і ретрансляція тво-
рів літератури, музики та інших  творів мистецтва;  пере-
продаж оригіналів творів мистецтва, рукописів літератур-
них та музичних творів; кабельна ретрансляція творів і 
об’єктів суміжних прав, крім випадків, коли йдеться про 
програми самих ретранслюючи організації; відтворення 
музичних та літературних творів у фонограмах, відтво-
рення літературних, музичних та інших творів мистецтва 
на відеозаписах (аудіовізуальні твори); використання фо-
нограм, випущених з комерційною метою і розповсюдже-
них через торговельні організації для трансляції, ретранс-
ляції, публічного виконання чи публічного оголошення; 
прокат творів, об’єктів суміжних прав або їх копій, а та-
кож безоплатне користування ними, за виключенням 
комп’ютерних програм і баз даних; відтворення у видан-
нях творів образотворчого і прикладного мистецтва, фото-
графій, схем, креслень (репродукцій). 

Крім цього, організації колективного управління до-
цільно було б створювати двох видів: по управлінню 
майнових авторських прав та по управлінню майнових 
суміжних прав. Ця пропозиція пов’язана з необхідністю 
конкретизувати на рівні закону повноваження суб’єктів 
авторського права та суміжних прав за їх участю у дія-
льності створюваних ними організацій. Якщо виходити з 
положення закону, що організації колективного управ-
ління створюються відповідними суб’єктами  права інте-
лектуальної власності, то закономірно виникає запитання 
щодо їх участі в управлінні такою організацію та їх учас-
ті у визначенні фінансової політики, в тому числі і фі-
нансових засад функціонування таких організацій.  

Виходячи із запропонованої організаційної форми ор-
ганізацій колективного управління на рівні закону, доціль-
но закріпити положення, відповідно до яких рішення щодо 
розміру винагороди та умов укладення з користувачами 
договорів на використання творів та об’єктів суміжних 
прав, способу розподілення та виплати винагороди прийма-
ється виключно суб’єктами авторського права і суміжних 
прав на загальних зборах.  У випадках, коли автор одночас-
но є суб’єктом суміжних прав,  в законі бажано обмежити 
його повноваження щодо тарифної політики організації за 
використання об’єкта суміжних прав (заборонити брати 
участь у прийнятті рішення). Таке саме положення доціль-
но закріпити і за суб’єктом суміжних прав, який одночасно 
є автором, обмеживши його повноваження щодо тарифної 
політики на використання об’єктів авторського права. 

В законах про авторське право і суміжні права бага-
тьох зарубіжних  країн закріплюється принцип самофіна-
нсування таких організацій [11]. Закон України «Про ав-
торське право і суміжні права» не містить жодних вказі-
вок щодо фінансування діяльності організацій колектив-
ного управління. Подолати таку прогалину у законодавст-
ві та одночасно забезпечити принцип прозорості  діяльно-
сті вказаних організацій можна шляхом доповнення зако-

нодавства України відповідною нормою. В такій нормі 
слід встановити, що  фактичні видатки організації, 
пов’язані із отриманням, розподіленням та виплатою ви-
нагороди  суб’єктам авторського права і суміжних прав 
(адміністративні витрати), покриваються за рахунок вина-
городи, отриманої за договорами про використання 
об’єктів авторського права і суміжних прав.  Крім цього, 
доцільно на законодавчому рівні закріпити за організація-
ми колективного управління право створювати спеціальні 
фонди в інтересах суб’єктів авторського права і суміжних 
прав за рахунок відрахувань від зібраних коштів відповід-
но до мети діяльності такої організації. 

Виходячи з практики діяльності організацій колек-
тивного управління в Україні, аналізу національного 
законодавства та зарубіжного досвіду, доцільно було 
розробити та прийняти Закон України про організації 
колективного управління в сфері авторського права та 
Закон України про організації колективного управління в 
сфері суміжних прав, в яких врегулювати весь комплекс 
питань, пов’язаних із визначенням їх правового статусу.  

Реалізація викладених пропозицій буде сприяти кон-
кретизації правового статусу організацій колективного 
управління майновими права та підвищенню ефективно-
сті їх діяльності по захисту прав та законних інтересів 
суб’єктів  авторського права і суміжних прав. 
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Цілеспрямований розвиток інформаційних відносин, 
зростання обсягу застосування новітніх інформаційних 
технологій призвели до стрімкого формування інформа-
ційного суспільства, яке характеризується, перш за все, 
переорієнтацією економіки з використання матеріальних 
ресурсів на ефективне впровадження знань, підтримку 
інновацій, науки і освіти. В Україні, так само як і в усьо-
му світі, проблемам інформації та інформаційних відно-
син приділяють увагу фахівці різних галузей права, од-
нак найбільший інтерес в останні роки викликають пи-
тання, пов’язані із регулюванням інформації. 

Дослідження права споживача на інформацію 
пов’язане, насамперед, із теоретичними напрацюваннями 
загальної теорії права та цивільного права щодо загаль-
ного та спеціального правового статусу (С. М. Братусь, 
Я. Р. Веберс, М. В. Витрук, І. В. Кірюшина, М. І. Мату-
зов та ін.), а також дослідженнями інформаційних відно-
син та права на інформацію (А. Б. Агапов, С. С. Алєксє-
єв, Ю. М. Батурин, І. Л. Бачило, О. О. Гаврилов, Р. А. Ка-
люжний, В. А. Копилов, В. Н. Лопатін, М. М. Рассолов, 
Ю. О. Тіхоміров, О. О. Фатьянов, М. О. Федотов та ін.). 
Окремо дослідженням права споживачів на інформацію 
займались А. Ю. Головін, О. Б. Кузнєцова, Є. В. Медян-
кова, Є. В. Павловцев, Є. Ю. Свінцова. Питанням, що 
пов’язані із правом на інформацію та захистом інформацій-
них прав в науковій літературі, приділяється значна увага. 
Адже залежно від того, як вирішуються питання, пов’язані 
із правом на інформацію, власне, і визначається рівень де-
мократичності суспільства, дотримання прав та свобод лю-
дини, але теоретико-правові аспекти захисту прав спожива-
ча на інформацію в контексті адаптації чинного законодав-
ства до законодавства ЄС фактично не розроблено. 

Право споживача на інформацію гарантується Кон-
ституцією України та закріплено в Резолюції Генераль-
ної Асамблеї ООН від 09.04.1985 р., якою закріплено 
Керівні принципи захисту інтересів споживачів. Амстер-
дамський договір від 01.05.1999 р. у п. 1 ст. 153 передба-
чив розширення прав споживачів на інформацію в кон-

тексті забезпечення високого рівня їх захисту [1, с. 92]. 
Відносини у сфері надання інформації врегульовані Ци-
вільним кодексом України [2] та законами України, які 
безпосередньо чи частково регулюють відносини у сфері 
захисту прав споживача [3 – 8]. 

Одержання особою споживчих знань, насамперед, 
повинно сприяти належному здійсненню їх прав, забез-
печувати можливість діяти як розбірливий споживач, 
здатний зробити компетентний вибір товару чи послу-
ги, що знає свої права й обов’язки, основні способи їх 
захисту та повинне зробити позитивний вплив і на ко-
мерційні організації, стимулюючи останніх до сумлін-
ної поведінки на споживчому ринку [9, с. 64]. Знання 
прав споживачів дає можливість особі вирішити про-
блему якості товарів, їх безпеки для здоров’я. 

Правовідносини за участю споживача виникають на 
підставі різноманітних юридичних фактів. Процес реа-
лізації правового статусу споживача починається з мо-
менту, коли він виявив намір придбати товар або безпо-
середньо робить це, укладаючи цивільно-правовий до-
говір, вступаючи в цивільно-правові відносини. У 
зв’язку з цим становить науковий інтерес аналіз особ-
ливостей юридичних фактів щодо реалізації правового 
статусу споживача з приводу права на інформацію. 

На відміну від приблизного переліку підстав виник-
нення цивільних прав і обов’язків учасників цивільного 
обороту, визначених ст. 11 ЦК України [2], значення юри-
дичного факту набуває вираження споживачем наміру при-
дбати товар, про що йдеться у ст. 1 Закону [3]. Природа 
такого юридичного факту та місця у динаміці цивільних 
відносин не досить досліджена, адже у більшості публіка-
цій він узагалі не аналізується, хоча на практиці є досить 
поширеною підставою виникнення правовідносин. Право 
споживача як право на інформацію про товар виникає до 
укладення договору з одного факту вираження споживачем 
наміру вступити в нього: звернувшись до продавця з про-
ханням показати товар, розповісти про його властивості, 
особа уже реалізує свій правовий статус. Тому відмова про-
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