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Київ – 2018 



 1 

АНОТАЦІЯ 

Вербицька А.О. Твір архітектури як об’єкт авторського права. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (081 – Право).  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена основним проблемам теоретичного 

обґрунтування і практичного втілення охорони та захисту авторського права 

на твори архітектури; врегулюванню відносин з приводу створення твору 

архітектури, його відтворення в об’єкті архітектурної діяльності; 

розробленню концептуального бачення системи майнових та немайнових 

прав суб’єктів авторського права на твір архітектури. 

Дисертантом досліджується поняття та зміст особистих немайнових і 

майнових прав авторів. Розроблено правові конструкції закріплення 

особистих немайнових прав на твір архітектури в законодавстві України. 

Доведено необхідність вичерпної детермінації видів майнових прав у сфері 

авторського права на твори архітектури залежно від суб’єктного складу 

відповідних відносин.  

Визначено напрями вдосконалення цивільно-правового регулювання 

авторського права на твори архітектури. Розкрито зміст цивільно-правового 

захисту права інтелектуальної власності на твори архітектури. Досліджено 

зарубіжний досвід застосування цивільно-правових способів захисту 

авторського права на твори архітектури. Зокрема, розкрито особливості 

сучасного організаційно-правового та інституційного забезпечення процесу 

захисту авторського права на твори архітектури за законодавством США, 

Франції, Німеччини, Великої Британії тощо. 

Розроблено механізми законодавчого закріплення цивільно-правових 

способів захисту авторського права на твори архітектури, спрямовані на 

підвищення ефективності такого захисту.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертації здійснено комплексний аналіз моделі правового регулювання 

відносин у сфері авторського права на твори архітектури та способів його 

цивільно-правового захисту. У межах дисертаційного дослідження одержано 

результати, які мають наукову новизну для подальшого вдосконалення 

законодавства України, що стосується авторського права, а також уніфікації 

правового регулювання авторського права на твори архітектури на засадах 

світового надбання в цій сфері. 

Вперше: 

- досліджено поняття твору архітектури через призму архітектурної 

діяльності та авторського права. У першому випадку пропонується визначити 

твір архітектури як авторський задум щодо просторової, планувальної, 

функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єрів об’єкта 

архітектури або його частини, створений автором у процесі його творчої 

діяльності та втілений в одній або в декількох із таких форм: креслення 

архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній або електронній 

формі; макет або електронна модель об’єкта архітектури; об’єкт архітектури 

(крім малих архітектурних форм). У другому випадку твір архітектури 

визначено як специфічний об’єкт авторського права, у якому 

матеріалізується авторський задум та рішення, що безпосередньо стосується 

архітектурного мистецтва (креслення, плани, макети, споруди, будівлі тощо), 

який може бути практично реалізований у процесі архітектурної діяльності; 

- проаналізовано історичний шлях становлення вітчизняної моделі 

охорони авторського права на твори архітектури. Зокрема, запропоновано 

періодизацію розвитку законодавства у сфері архітектурної діяльності на 

теренах України шляхом виокремлення п’яти етапів: І – 1928–1961 рр. (поява 

закону «Основи авторського права» – першого кодифікованого акта у сфері 

охорони авторських прав); ІІ – 1961–1973 рр. (прийняття Цивільного кодексу 

СРСР та Цивільного кодексу УРСР, де вперше відбувається закріплення 
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інституту охорони авторських прав); ІІІ – 1973–1991 рр. (поширення 

міжнародно-правових актів у сфері охорони авторських прав, зокрема щодо 

творів архітектури, в радянському законодавстві); ІV – 1991–2003 рр. 

(становлення українського законодавства у сфері охорони авторських прав на 

твори архітектури, вперше відбувається фіксація поняття творів архітектури 

у площині об’єктів авторських прав); V – 2003 рік – теперішній час 

(подальший розвиток інституту авторського права на твори архітектури); 

- встановлено можливість охорони об’єктів архітектури не лише через 

призму авторського права, а й через інші об’єкти інтелектуальної власності, 

зокрема шляхом поширення правового режиму торговельних марок та/або 

промислових зразків;  

- деталізовано систему майнових прав на твір архітектури, яку 

формують такі права: виключне право на використання твору архітектури; 

виключне право на дозвіл використання твору архітектури іншими особами; 

право на винагороду за використання твору архітектури відповідно до 

чинного законодавства чи умов договору; право на участь у подальшій 

реалізації твору архітектури; право на внесення змін до твору архітектури у 

процесі його практичної реалізації у зв’язку зі зміною функціонального 

призначення або на підставі договору; право перешкоджати неправомірному 

використанню твору архітектури; 

- доведено, що встановлення відповідальності за відхилення 

забудовником, підрядником або іншим суб’єктом відносин з приводу 

створення об’єкта архітектурної діяльності від авторського задуму суб’єкта 

авторського права на твір архітектури встановлюється шляхом реалізації 

авторського нагляду. 

Удосконалено: 

- термінологічний інструментарій доктринального розуміння 

архітектурної діяльності, запропоновано розуміти архітектурну діяльність як 

діяльність людини, що являє собою інтелектуальний, творчий процес, 

пов’язаний із формуванням просторового середовища, результат якого 
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втілюється у кресленнях, ескізах, моделях, планах, будівлях і охороняється 

нормами чинного законодавства; 

- концептуальне сприйняття та законодавче закріплення комплексу 

особистих немайнових прав на твір шляхом формування переліку особистих 

немайнових прав суб’єктів авторського права. 

Суб’єкту авторського права на твір архітектури та на об’єкт, у якому 

такий твір втілено, належить право перешкоджати будь-якому посяганню на 

право, здатному завдати шкоди честі чи репутації суб’єкта авторського права 

на твір архітектури, в тому числі на твір, втілений в об’єкті архітектури. 

Виключно автору (співавторам) твору архітектури належать особисті 

немайнові права, зокрема: право вимагати визнання свого авторства 

(співавторства) на твір архітектури; право вимагати зазначення належним 

чином свого імені (псевдоніму) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського 

права, якщо це практично можливо; право на заборону згадувати своє ім’я 

(псевдонім) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського права, якщо автор 

(співавтор) бажає залишитись анонімом; право вимагати збереження 

цілісності твору архітектури і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій зміні твору архітектури, в тому числі у процесі його 

втілення в об’єкті архітектури; право фотографувати, здійснювати 

відеозйомку об’єкта архітектури, крім випадків, визначених законом; право 

на здійснення авторського нагляду (нагляду за відповідністю будівельно-

монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації) 

автором (співавтором) якого є особа. 

‒ положення, відповідно до якого розвиток комп’ютерної техніки в 

майбутньому може призвести до відсутності у творах архітектури ознак 

творчого характеру, а отже, такі твори не зможуть отримати правову охорону 

як об’єкти авторського права. 

Дістали подальшого розвитку: 

- розмежування понять «суб’єкти авторських відносин» та «суб’єкти 

відносин з приводу авторського права» на твір архітектури. Запропоновано 
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під суб’єктом авторського права на твір архітектури розуміти особу, яка 

шляхом створення твору архітектури або в інший законодавчо визначений 

спосіб набуває авторське право та отримує можливість розпоряджатися 

таким твором у порядку, встановленому законом. Під суб’єктом авторських 

відносин з приводу твору архітектури пропонується розуміти фізичну або 

юридичну особу, яка набуває за законом або за договором правомочності 

вчиняти дії у процесі створення твору архітектури; 

- положення щодо поширення закордонного досвіду регулювання 

відносин у сфері захисту авторського права на твори архітектури шляхом 

імплементації окремих положень у національне законодавство України. 

Зокрема, пропонується поширити досвід правового забезпечення цивільно-

правових способів захисту авторського права за законодавством 

європейських держав у контексті: закріплення можливості наділити 

авторськими правами особу, що використовує твір архітектури, зі згодою на 

таке використання, із здійсненням авторського нагляду, який гарантується 

державою; впорядкування процедури захисту авторського права на твір, 

створений у співавторстві; 

- визначення свободи панорами як можливості фото- і відеозйомки 

будівель, скульптур, картин тощо, які перебувають у громадських місцях і 

охороняються авторським правом, а також їх вільне розповсюдження без 

згоди автора.  

 Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та 

прикладні висновки і рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

використані: у науково-дослідній роботі – у процесі подальших наукових 

розробок методологічного та практичного характеру у сфері формування, 

систематизації та практичної реалізації законодавства України, що стосується 

авторського права на твори архітектури та захисту авторського права; у 

правотворчості – для вдосконалення окремих норм законодавства України у 

сфері захисту авторського права на твори архітектури – доведено таку 

необхідність для законів України «Про архітектурну діяльність», «Про 
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авторське право і суміжні права»; у правозастосовній діяльності – доведено 

необхідність подальшого запровадження окремих способів цивільно-

правового захисту авторського права на твори архітектури; аргументовано 

необхідність внесення змін до нормативно-правових актів у сфері проведення 

експертизи творів архітектури, що суттєво підвищить ефективність судового 

захисту авторських прав на твори архітектури; у навчально-методичній 

роботі – при викладанні навчальних дисциплін «Право інтелектуальної 

власності», «Авторське право», для підготовки підручників, навчальних 

посібників і навчально-методичних матеріалів. 

Ключові слова: твір архітектури, об’єкт архітектурної діяльності, 

суб’єкти авторського права на твір архітектури, майнові права суб’єкта 

авторського права на твір архітектури, цивільно-правові способи захисту 

авторського права на твори архітектури.  
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2016 р. Київ, 2016. С. 300–302. 



 7 

4. Вербицька А.О. Плагіат в архітектурі. Актуальні питання 

державотворення в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 
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The dissertation for achieving the scientific degree of candidate of legal 

sciences, specialty no. 12.00.03 – civil law and civil process; family law; 

international private law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2018.  

The dissertation is devoted to the main problems of theoretical substantiation 

and practical implementation of the protection and protection of copyright in works 

of architecture; the settlement of relations on the creation of a work of architecture, 

its reproduction in the object of architectural activity; the conceptual vision of the 

system of property and non-property rights of the subjects of copyright in the work 

of architecture was developed. 

The dissertation examines the concept and content of personal non-property 

rights and property rights of authors. Conceptualization of the complex of non-

property rights of the subjects of copyright in the work of architecture is designed 

in such a way that reveals the mechanism of their appearance, peculiarities of 

implementation in the field of reproduction of the work of architecture in the object 

of architectural activity, the use of the results of creative activity in the field of 

architecture, protection of copyright. The legal constructions of fixing of personal 

non-property rights to the work of architecture in the legislation of Ukraine are 

developed. The necessity of exhaustive determination of types of property rights in 

the field of copyright for works of architecture is proved, depending on the subject 

structure of the respective relations. 

The conceptual directions of improvement of civil law regulation of 

copyright for works of architecture are determined. Content of civil law protection 

of intellectual property rights on works of architecture is disclosed. The foreign 

experience of using civil law methods of copyright protection for works of 

architecture has been researched. In particular, features of the modern 

organizational, legal and institutional support of the process of protection of 

copyright for works of architecture under the laws of the USA, France, Germany, 

Great Britain, etc. are disclosed. 
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 The mechanisms of legislative consolidation of civil law ways of protecting 

copyright to works of architecture aimed at increasing the effectiveness of such 

protection are developed. 

The scientific novelty of the obtained results is that in the dissertation the 

complex analysis of the model of legal regulation of relations in the field of 

copyright on works of architecture and methods of its civil legal protection is 

carried out.  Within the framework of the dissertation research the results, which 

have a scientific novelty for further improvement of the Ukrainian legislation 

concerning copyright, were obtained, as well as the unification of legal regulation 

of copyright in works of architecture on the basis of world property in this field. 

For the first time: 

 - the concept of a work of architecture is explored through the prism of 

architectural activity and copyright.  In the first case, it is proposed to determine 

the work of architecture as the author's idea of the spatial, planning, functional 

organization, appearance and interiors of the architectural object or part thereof, 

created by the author in the course of his creative activity and embodied in one or 

several of the following forms:  drawings of the architectural part of the project, 

recorded in material or electronic form;  layout or electronic model of an 

architectural object;  object of architecture (except for small architectural forms).  

In the second case, the work of architecture is defined as a specific object of 

copyright, in which the author's idea and decision directly related to architectural 

art (drawings, plans, models, structures, buildings, etc.) are materialized, which can 

be practically implemented in the process of architectural activity; the historical 

way of formation of the domestic model of copyright protection for works of 

architecture is analyzed.  In particular, the periodization of the development of 

legislation in the field of architectural activity on the territory of Ukraine was 

proposed by distinguishing five stages: I - 1928-1961 (appearance of the Law of 

the Basis of Copyright - the first codified act in the field of copyright protection);  

II - 1961-1973 (adoption of the Civil Code of the USSR and the Civil Code of the 

USSR, where for the first time the consolidation of the Institute of Copyright 
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Protection);  III - 1973-1991 (dissemination of international legal acts in the field 

of copyright protection, in particular as regards works of architecture, in Soviet 

legislation);  IV - 1991-2003 (the formation of Ukrainian legislation in the field of 

copyright protection for works of architecture, for the first time fixation of the 

notion of works of architecture in the plane of copyright objects);  V - 2003 - 

present time (further development of the institute of copyright for works of 

architecture); 

- the possibility of protection of objects of architecture is established not 

only through the prism of copyright but also through other objects of intellectual 

property, in particular by extending the legal regime of trade marks and / or 

industrial designs; 

 - detailed system of property rights for the work of architecture, which 

forms the following rights: the exclusive right to use the work of architecture;  the 

exclusive right to authorize the use of works of architecture by other persons;  the 

right to remuneration for the use of a work of architecture in accordance with the 

law or the terms of the contract;  the right to participate in the further 

implementation of the work of architecture;  the right to make changes to the work 

of architecture in the course of its practical implementation in connection with the 

change of functional purpose or on the basis of the contract;  the right to interfere 

with the unlawful use of the work of architecture; 

- it is proved that the establishment of responsibility for the rejection by the 

developer, the contractor or another subject of relations regarding the creation of 

an object of architectural activity from the author's design of the subject of 

copyright to the work of architecture is established by the implementation of 

copyright oversight. 

The following has been improved: 

 - the terminological toolkit of doctrinal understanding of architectural 

activities, proposed to understand architectural activity as a human activity, which 

is an intellectual, creative process associated with the formation of spatial 
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environment, the result of which is embodied in drawings, sketches, models, plans, 

buildings and protected by the rules of the current legislation; 

 - conceptual perception and legislative consolidation of a complex of 

personal non-property rights to work by forming a list of personal non-property 

rights of copyright subjects. 

 The subject of copyright in the work of architecture and on the object in 

which such work is embodied is the right to prevent any encroachment on the right 

that is capable of damaging the honor or reputation of the subject of copyright in 

the work of architecture, including the work, embodied in the object of 

architecture. 

 The sole author (co-authors) of the work of architecture are personal non-

property rights, in particular: the right to demand recognition of their authorship 

(co-authorship) on the work of architecture;  the right to require the proper 

indication of his name (pseudonym) on the object of architecture as an object of 

copyright, if this is practically possible;  the right to a prohibition to remember 

your name (pseudonym) on the object of architecture as an object of copyright, if 

the author (co-author) wishes to remain anonymous;  the right to demand the 

preservation of the integrity of the work of architecture and to counteract any 

distortion, distortion or other alteration of the work of architecture, including in the 

process of its implementation in the object of architecture;  the right to take 

photographs, to perform video filming of an object of architecture, except in cases 

determined by law;  the right to exercise the author's supervision (supervision over 

the compliance of construction and installation work performed by the developed 

design documentation) by the author (co-author) of which is the person. 

- a provision according to which the development of computer technology in 

the future may lead to the absence of signs of creativity in works of architecture, 

and therefore, such works will not be able to obtain legal protection as objects of 

copyright. 

Following aspects have been further developed: 
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 - the delineation of the concepts of "subjects of copyright relations" and 

"subjects of relations concerning copyright" on the work of architecture.  Under the 

copyright law of the work of architecture is proposed to understand a person who, 

by creating a work of architecture or in another legally defined way acquires the 

copyright and gets the opportunity to dispose of such a work in accordance with 

the procedure established by law.  Under the subject of copyright relations about 

the work of architecture is proposed to understand the physical or legal person, 

who acquires the law or contract of the power to perform actions in the process of 

creating a work of architecture; 

- the provision on the dissemination of foreign experience in the regulation 

of relations in the field of copyright protection of works of architecture through the 

implementation of certain provisions in the national legislation of Ukraine.  In 

particular, it is proposed to extend the experience of legal protection of civil law 

ways of protecting copyright under the laws of European states in the context of: 

consolidating the possibility of assigning copyrights to a person using the work of 

architecture with the consent for such use, with the exercise of author's 

supervision, which is guaranteed by the state; ordering the procedure for the 

protection of copyright in the work created in co-authorship; 

 - definition of freedom of panoramas as a possibility of photo and video 

shooting of buildings, sculptures, paintings, etc., which are in public places and are 

protected by copyright, as well as their free distribution without the consent of the 

author. 

The practical value of the results.  Theoretical and applied conclusions and 

recommendations of the dissertation research can be used: in research work - in the 

process of further scientific development of methodological and practical nature in 

the field of formation, systematization and practical implementation of the 

legislation of Ukraine concerning the copyright for works of architecture and 

protection of copyright;  in law-making - in order to improve certain norms of 

Ukrainian legislation in the field of protection of copyright in works of architecture 

- such necessity for the laws of Ukraine "On Architectural Activity", "On 



 13 

Copyright and Related Rights" has been proved;  in law enforcement activities - 

the necessity of further implementation of certain methods of civil protection of 

copyright for works of architecture has been proved;  the necessity of making 

amendments to the normative-legal acts in the field of examination of works of 

architecture is substantiated, which will considerably increase the effectiveness of 

judicial protection of copyright in works of architecture;  in teaching-methodical 

work - in the teaching of the disciplines "Intellectual Property Rights", 

"Copyright", for the preparation of textbooks, manuals and teaching materials. 

 Key words: the work of architecture, the object of architectural activity, 

subjects of copyright in the work of architecture, the property rights of the subject 

of copyright in the work of architecture, civil law ways of protecting copyright on 

works of architecture. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ефективне регулювання 

майнових прав автора у сучасних умовах стає важливою засадою 

формування моделі правової регламентації відносин у сфері творчості. 

Комерціалізація результатів творчості є вимогою сучасного мистецтва та 

новітньої парадигми цивільно-правових відносин. Творчість 

трансформується із суто духовної сфери також у спосіб отримання 

матеріальної вигоди. Утилітарність, яка властива моделі відносин з приводу 

інтелектуальної власності на твори мистецтва в західних країнах, поступово 

поширюється і у сфері суспільних відносин в Україні. Зазначене вимагає 

розроблення ефективних механізмів цивільно-правового регулювання 

відносин у сфері авторського права на твори архітектури, особливо 

враховуючи значні можливості капіталізації результатів творчості. Отже, 

існує потреба не лише розширення теоретико-методологічного 

інструментарію впорядкування відносин з приводу використання творів 

архітектури, а і створення надійної моделі захисту авторського права на такі 

твори, майже повна відсутність якої на сьогодні є суттєвим недоліком 

вітчизняного авторського права. 

Проблематика регулювання відносин з приводу створення та 

використання творів архітектури, відносин у сфері архітектурної діяльності, а 

також охорони і захисту майнових та немайнових прав авторів не є новою 

для вітчизняної доктрини авторського права. Разом з тим такі дослідження 

мають загалом загальнотеоретичний або вузькоспецифічний характер, 

висвітлюють окремі аспекти означеної сфери. 

 Загальні засади регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності, в тому числі на твори архітектури, досліджували такі вчені, як 

В.Д. Базилевич, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко, В.С. Дроб’язко, 

В.О. Жаров, А.І. Кубах, О.Б. Леанович, О.П. Орлюк, М.Я. Остапчук, 
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О.А. Підопригора, О.Д. Святоцький, В.О. Семків, В.Ф. Чигира, Р.С. Шандра, 

О.О. Штефан, І.Є. Якубівський та інші. 

Правові засади виникнення, розподілу прав та використання 

авторських прав, у тому числі на твори архітектури, вивчали В.В. Біліченко, 

І.А. Близнець, С.В. Бондаренко, І.Я. Верес, Т.А. Воліков, Е.П. Гаврилова, 

О.Б. Гнатів, Г.К. Дорожко, Г.В. Ільющенко, А.А. Кетрарь, С.М. Клейменова, 

М.М. Косьмій, О.П. Кулинич, О.І. Мацегорін, В.Г. Огурченко, 

Р.О. Стефанчук, Г.П. Тимченко, В.Б. Харченко, А.С. Штефан та інші. 

Разом з тим дослідження у сфері авторського права на твори 

архітектури та способів його захисту є менш численними. Ці питання 

аналізували такі вчені, як Є.А. Греков, В.А. Заславський, К.В. Кириленко, 

О.М. Люкшин, Н.М. Мироненко, X.А. Пізуке, Г.В. Чурпіта та інші.  

Специфіка даного дослідження та вагомі досягнення зарубіжної 

правової науки у сфері регулювання відносин з приводу авторства на твори 

архітектури зумовили необхідність використання надбань закордонної 

правової думки, а також моделей державного регулювання у сфері захисту 

авторських прав на твори архітектури. Так, основні праці в цій сфері 

належать таким науковцям, як Г.О. Андрощук, А. Бітті, В.С. Дроб’язко, 

С. Гаре, А. Голяндін, Р.Є. Еннан, В. Еспінал, А.М. Євков, А. Крісті, 

Є.В. Левицький, М.A. Ньюсіті, О.Д. Святоцький, М.К. Філіпова та інші. 

В Україні авторські права на твори архітектури були предметом 

дисертаційного дослідження Є.А. Грекова у кандидатській дисертації 

«Авторське право на твори архітектури» (2007 р.). 

Водночас у сучасній цивілістиці відсутнє єдине системне дослідження 

проблематики відносин у сфері відтворення творів архітектури в 

архітектурних об’єктах, а також способів та державних гарантій охорони і 

захисту авторського права на твори архітектури.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до таких державних 

бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі 
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України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0116U002637), що діє з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 

2018 р. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.)  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення нових та вдосконалення існуючих засад нормативно-правового 

регулювання відносин у сфері авторського права на твори архітектури, 

формування пропозицій для підвищення дієвості способів захисту майнових 

та немайнових прав авторів на такі твори.  

Досягнення поставленої мети передбачає необхідність вирішення низки 

завдань: 

- розкриття сутності та змісту правового регулювання архітектурної 

діяльності в Україні; 

- дослідження історії становлення і розвитку правової охорони та 

стану вивчення творів архітектури як об’єктів авторського права; 

- аналіз правового статусу суб’єктів авторського права на твір 

архітектури; 

- дослідження правового режиму творів архітектури як об’єктів 

авторського права, їх ознак та видів; 

- визначення основних засад правового регулювання особистих 

немайнових та майнових прав авторів і виявлення недоліків у системі захисту 

таких прав з метою розроблення дієвих механізмів їх усунення; 

- розкриття підстав виникнення, зміни та припинення авторських прав 

на твори архітектури; 
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- проведення аналізу існуючого механізму судового захисту прав на 

твори архітектури в Україні та пошук шляхів його вдосконалення; 

- вивчення зарубіжного досвіду застосування цивільно-правових 

способів захисту авторського права на твори архітектури з метою їх 

подальшої імплементації у вітчизняне законодавство; 

- визначення концептуальних напрямів удосконалення цивільно-

правової охорони та захисту авторського права на твори архітектури. 

Об’єктом дослідження є комплекс відносин у сферах створення, 

відтворення, захисту авторського права на твори архітектури; розподілу 

результатів використання такого права між співавторами та іншими 

учасниками цих відносин; державних гарантій охорони авторських прав на 

твори архітектури.  

Предметом дослідження є практична реалізація нормативно-правового 

забезпечення відносин у сфері авторського права на твори архітектури та 

способів захисту такого права, а також положення вітчизняного, зарубіжного 

законодавства та матеріали правозастосовної, в тому числі судової, практики. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Найбільшого 

практичного ефекту в дисертаційному дослідженні було досягнуто за 

рахунок поєднання комплексу методів наукового пізнання, що надало змогу 

найбільш повно розкрити проблему правового режиму творів архітектури та 

способів захисту авторського права на них.  

Дисертаційне дослідження виконано на загальних засадах системного 

підходу, що дало змогу розглянути проблему організаційно-правового 

регулювання відносин у сфері авторського права на твори архітектури як 

цілісної моделі, всі елементи якої є взаємозалежними та однаково впливають 

на загальну ефективність державного регулювання у сфері охорони та 

захисту авторських прав.  

Надзвичайно важливими методами наукового пізнання у межах цього 

дослідження стали методи діалектики, герменевтики та аксіологічний метод. 
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Перші два методи використано під час вивчення правового регулювання 

архітектурної діяльності (підрозділ 1.1) та захисту прав інтелектуальної 

власності на твори архітектури в Україні (підрозділ 3.1). Аксіологічний метод 

дозволив виявити основні аспекти побудови системи цінностей правового 

сприйняття та регулювання відносин у сфері авторського права на твори 

архітектури.  

Структурно-логічний метод використано для з’ясування сутності та 

механізмів побудови моделі суб’єктного складу відносин авторського права 

на твори архітектури (підрозділ 2.1), а також для визначення структури та 

змісту правового режиму творів архітектури як об’єктів авторського права 

(підрозділ 2.2).  

Метод порівняльно-правового аналізу застосовано для дослідження 

зарубіжного законодавства та практики (підрозділ 3.2). Концептуалізація 

напрямів удосконалення цивільно-правового регулювання авторського права 

на твори архітектури (підрозділ 3.3) та пошук шляхів удосконалення 

цивільно-правових способів захисту авторського права на них (підрозділ 3.3) 

стали можливими за рахунок використання формально-логічного методу та 

методу правового моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертації здійснено комплексний аналіз моделі правового регулювання 

відносин у сфері авторського права на твори архітектури та способів його 

цивільно-правового захисту. У межах дисертаційного дослідження одержано 

результати, які мають наукову новизну для подальшого вдосконалення 

законодавства України, що стосується авторського права, а також уніфікації 

правового регулювання авторського права на твори архітектури на засадах 

світового надбання в цій сфері. 

Вперше: 

- досліджено поняття твору архітектури через призму архітектурної 

діяльності та авторського права. У першому випадку пропонується визначити 

твір архітектури як авторський задум щодо просторової, планувальної, 
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функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єрів об’єкта 

архітектури або його частини, створений автором у процесі його творчої 

діяльності та втілений в одній або в декількох із таких форм: креслення 

архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній або електронній 

формі; макет або електронна модель об’єкта архітектури; об’єкт архітектури 

(крім малих архітектурних форм). У другому випадку твір архітектури 

визначено як специфічний об’єкт авторського права, у якому 

матеріалізується авторський задум та рішення, що безпосередньо стосується 

архітектурного мистецтва (креслення, плани, макети, споруди, будівлі тощо), 

який може бути практично реалізований у процесі архітектурної діяльності; 

проаналізовано історичний шлях становлення вітчизняної моделі охорони 

авторського права на твори архітектури. Зокрема, запропоновано 

періодизацію розвитку законодавства у сфері архітектурної діяльності на 

теренах України шляхом виокремлення п’яти етапів: І – 1928–1961 рр. (поява 

закону «Основи авторського права» – першого кодифікованого акта у сфері 

охорони авторських прав); ІІ – 1961–1973 рр. (прийняття Цивільного кодексу 

СРСР та Цивільного кодексу УРСР, де вперше відбувається закріплення 

інституту охорони авторських прав); ІІІ – 1973–1991 рр. (поширення 

міжнародно-правових актів у сфері охорони авторських прав, зокрема щодо 

творів архітектури, в радянському законодавстві); ІV – 1991–2003 рр. 

(становлення українського законодавства у сфері охорони авторських прав на 

твори архітектури, вперше відбувається фіксація поняття творів архітектури 

у площині об’єктів авторських прав); V – 2003 рік – теперішній час 

(подальший розвиток інституту авторського права на твори архітектури); 

- встановлено можливість охорони об’єктів архітектури не лише через 

призму авторського права, а й через інші об’єкти інтелектуальної власності, 

зокрема шляхом поширення правового режиму торговельних марок та/або 

промислових зразків;  

- деталізовано систему майнових прав на твір архітектури, яку 

формують такі права: виключне право на використання твору архітектури; 
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виключне право на дозвіл використання твору архітектури іншими особами; 

право на винагороду за використання твору архітектури відповідно до 

чинного законодавства чи умов договору; право на участь у подальшій 

реалізації твору архітектури; право на внесення змін до твору архітектури у 

процесі його практичної реалізації у зв’язку зі зміною функціонального 

призначення або на підставі договору; право перешкоджати неправомірному 

використанню твору архітектури; 

- доведено, що встановлення відповідальності за відхилення 

забудовником, підрядником або іншим суб’єктом відносин з приводу 

створення об’єкта архітектурної діяльності від авторського задуму суб’єкта 

авторського права на твір архітектури встановлюється шляхом реалізації 

авторського нагляду. 

Удосконалено: 

- термінологічний інструментарій доктринального розуміння 

архітектурної діяльності, запропоновано розуміти архітектурну діяльність як 

діяльність людини, що являє собою інтелектуальний, творчий процес, 

пов’язаний із формуванням просторового середовища, результат якого 

втілюється у кресленнях, ескізах, моделях, планах, будівлях і охороняється 

нормами чинного законодавства; 

- концептуальне сприйняття та законодавче закріплення комплексу 

особистих немайнових прав на твір шляхом формування переліку особистих 

немайнових прав суб’єктів авторського права. 

Суб’єкту авторського права на твір архітектури та на об’єкт, у якому 

такий твір втілено, належить право перешкоджати будь-якому посяганню на 

право, здатному завдати шкоди честі чи репутації суб’єкта авторського права 

на твір архітектури, в тому числі на твір, втілений в об’єкті архітектури. 

Виключно автору (співавторам) твору архітектури належать особисті 

немайнові права, зокрема: право вимагати визнання свого авторства 

(співавторства) на твір архітектури; право вимагати зазначення належним 

чином свого імені (псевдоніму) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського 
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права, якщо це практично можливо; право на заборону згадувати своє ім’я 

(псевдонім) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського права, якщо автор 

(співавтор) бажає залишитись анонімом; право вимагати збереження 

цілісності твору архітектури і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій зміні твору архітектури, в тому числі у процесі його 

втілення в об’єкті архітектури; право фотографувати, здійснювати 

відеозйомку об’єкта архітектури, крім випадків, визначених законом; право 

на здійснення авторського нагляду (нагляду за відповідністю будівельно-

монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації) 

автором (співавтором) якого є особа. 

‒ положення, відповідно до якого розвиток комп’ютерної техніки в 

майбутньому може призвести до відсутності у творах архітектури ознак 

творчого характеру, а отже, такі твори не зможуть отримати правову охорону 

як об’єкти авторського права. 

Набули подальшого розвитку: 

- розмежування понять «суб’єкти авторських відносин» та «суб’єкти 

відносин з приводу авторського права» на твір архітектури. Запропоновано 

під суб’єктом авторського права на твір архітектури розуміти особу, яка 

шляхом створення твору архітектури або в інший законодавчо визначений 

спосіб набуває авторське право та отримує можливість розпоряджатися 

таким твором у порядку, встановленому законом. Під суб’єктом авторських 

відносин з приводу твору архітектури пропонується розуміти фізичну або 

юридичну особу, яка набуває за законом або за договором правомочності 

вчиняти дії у процесі створення твору архітектури; 

- положення щодо поширення закордонного досвіду регулювання 

відносин у сфері захисту авторського права на твори архітектури шляхом 

імплементації окремих положень у національне законодавство України. 

Зокрема, пропонується поширити досвід правового забезпечення цивільно-

правових способів захисту авторського права за законодавством 

європейських держав у контексті: закріплення можливості наділити 
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авторськими правами особу, що використовує твір архітектури, зі згодою на 

таке використання, із здійсненням авторського нагляду, який гарантується 

державою; впорядкування процедури захисту авторського права на твір, 

створений у співавторстві; 

- визначення свободи панорами як можливості фото- і відеозйомки 

будівель, скульптур, картин тощо, які перебувають у громадських місцях і 

охороняються авторським правом, а також їх вільне розповсюдження без 

згоди автора.  

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та 

прикладні висновки і рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в: науково-дослідній роботі – у процесі подальших наукових 

розробок методологічного та практичного характеру у сфері формування, 

систематизації та практичної реалізації законодавства України, що стосується 

авторського права на твори архітектури та захисту авторського права; у 

законотворчій діяльності для вдосконалення окремих норм законодавства 

України у сфері захисту авторського права на твори архітектури – доведено 

таку необхідність для законів України «Про архітектурну діяльність», «Про 

авторське право і суміжні права»; у правозастосовній діяльності – доведено 

необхідність подальшого запровадження окремих способів цивільно-

правового захисту авторського права на твори архітектури; аргументовано 

необхідність внесення змін до нормативно-правових актів у сфері проведення 

експертизи творів архітектури, що суттєво підвищить ефективність судового 

захисту авторських прав на твори архітектури; у навчально-методичній 

роботі – при викладанні навчальних дисциплін «Право інтелектуальної 

власності», «Авторське право», для підготовки підручників, навчальних 

посібників і навчально-методичних матеріалів. Дискусійні положення 

дисертаційного дослідження можуть стати основою для подальших наукових 

розробок. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, як і всі опубліковані автором наукові праці, що відображають 

результати проведеного дослідження.  

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції були 

одержані автором у результаті самостійного аналізу та безпосереднього 

використання у роботі наукових, нормативно-правових джерел і матеріалів 

судової практики. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення дисертації 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: ІІ Міжнародному 

цивілістичному форумі «Приватне право України і європейська інтеграція: 

тенденції та перспективи» (м. Київ, 14‒15 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. 

Київ, 20 травня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, 

присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 20‒21 травня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості адаптації 

законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу» (м. 

Кишинів, Республіка Молдова, 23‒24 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

відображено в 11 публікаціях, зокрема у 5 наукових статтях, опублікованих у 

наукових виданнях, що входять до переліку фахових для юридичних наук видань 

(4 з яких входять до міжнародних науково-метричних баз), у 2 статтях у наукових 

періодичних виданнях інших держав, у 4 тезах доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. 

Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, що охоплюють дев’ять 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 238 сторінок, із них основного тексту 202 сторінки. 

Список використаних джерел налічує 180 позицій і розміщений на 21 

сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Правове регулювання архітектурної діяльності в Україні. 

Право інтелектуальної власності у сфері архітектури 

 

Одним із провідних інститутів права інтелектуальної власності, який 

сьогодні потребує суттєвого реформування, є авторське право. Це 

насамперед пов’язано з тим, що проголошений курс на інтеграцію до 

Європейського союзу потребує від нашої держави приведення власних норм і 

стандартів в усіх сферах життєдіяльності у відповідність до норм і стандартів 

Європи. Не є виключенням і міжнародні стандарти державної політики у 

сфері авторського права. Саме тому сьогодні авторське право, як важливий 

інститут сучасності, перебуває у стані удосконалення та гармонізації своєї 

нормативної бази. 

Інститут авторського права має досить довгу історію, оскільки був 

сформований в процесі еволюційного розвитку суспільства. Слід зазначити 

що, людині завжди була притаманна здатність до цілеспрямованої 

осмисленої творчої діяльності, а відтак і бажання здійснити охорону та 

захист об’єкта своєї творчості. 

Зауважимо, що зачатки цього інституту зустрічаються ще в глибоку 

давнину, доказом чого є численні об’єкти авторського права, які знаходяться 

на зберіганні у різноманітних закладах культури. Зокрема у Державному 

Ермітажі знаходиться давньогрецька ваза, датована 500 р. до н.е., що містить 

наступний напис: «Есхіл зробив. Епіктет розписав». Таким чином, два 

древніх майстра на тисячоліття вперед закріпили своє співавторство на твір в 

галузі мистецтва [12, с. 3]. 

З розвитком суспільства в різні історичні періоди з’являлись нові й нові 

об’єкти творчої діяльності у галузі науки, літератури та мистецтва, а 
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авторське право на них та механізми його забезпечення доповнювались й 

удосконалювались. На сьогодні до об’єктів авторського права відповідно до 

законодавства України належить значний перелік творів у галузі науки, 

літератури та мистецтва. Серед останніх важливе місце посідають твори 

архітектури, які створюються в результаті архітектурної діяльності. 

В науковій літературі зазначається, що архітектура (від грецького 

αρχιτεκτονικη – будівельник) – це мистецтво проектування та будівництва 

будівель, споруд, їх комплексів для створення зручного середовища 

проживання [84, с. 10]. Однак, очевидно, що архітектура створюється не 

лише для зручного середовища проживання, але й задоволення інших потреб 

у процесі людської діяльності, зокрема, праці, культури, тощо. 

Архітектура є частиною матеріальної культури й одночасно 

мистецтвом, значення якої для суспільства важко переоцінити, оскільки 

остання не лише задовольняє різноманітні потреби життєдіяльності людини,  

але й відповідає її духовним запитам. 

Разом з тим архітектурна діяльність є досить своєрідним видом 

мистецтва, частиною матеріальної та духовної культури, яка беззаперечно 

відбиває в собі певні ідеї, що стосуються того чи іншого суспільства, а також 

завжди залежить від рівня продуктивних сил і форми виробничих відносин 

останнього. Вона являє собою досить складний процес, в результаті якого 

створюється відповідний об’єкт авторського права – будівля, споруда, їх 

комплекс, інколи мова може йти навіть про площу, мікрорайон тощо. При 

цьому, як вірно зазначається в літературі, архітектура, як витвір мистецтва в 

будівлях і спорудах відбиває, в художній формі, характер суспільних 

відносин людей, визначену ідеологію, особливості культури, національні та 

побутові властивості, художні смаки з різноманітних аспектів: історичних, 

соціальних, етнічних, кліматичних, ландшафтних тощо [129, с. 6]. 

Як вже було нами зазначено, твори архітектури належать до цивільно-

правового інституту – авторське право, охорона якого в різні історичні 

періоди в різних країнах здійснювалась відмінними засобами. Говорити ж 
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про охорону авторського права на міжнародному рівні можна лише з 

середини ХІХ століття в контексті підписання двосторонніх договорів, що 

передбачали взаємне визнання державами авторських прав, однак вони не 

могли створити єдину систему його охорони [13, с. 27]. Відповідно, виникла 

необхідність у започаткуванні єдиної системи охорони та захисту авторських 

прав. Результатом спроби створити таку систему стало прийняття 

багатостороннього, універсального акту в досліджуваній сфері – Бернської 

конвенції про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 

року, яка вперше визнала твори архітектури об’єктом авторського права на 

законодавчому рівні. 

Поряд з цим, досліджуючи охорону права інтелектуальної власності на 

об’єкти авторського права, слід навести норми, що містяться у Загальній 

декларації прав людини від 10 грудня 1948 року. Відтак, відповідно до ст. 27 

зазначеної декларації кожна людина має право вільно брати участь у 

культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у 

науковому прогресі та користуватися його благами, право на захист її 

моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, 

літературних або художніх праць, автором яких вона є [37]. 

В контексті нашого дослідження також необхідно звернути увагу на 

такий важливий міжнародний документ, як Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, в якому у ст. 19 

зазначається : «Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх 

поглядів. Кожна людина має право на вільне вираження своєї думки; це 

право включає свободу шукати, одержувати та поширювати будь-яку 

інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за 

допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на 

свій вибір» [85].  

Отже, загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права стали першими міжнародними актами у сфері 

забезпечення прав людини та громадянина, які визнали право особи на 
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результати її творчої діяльності незалежно від форми її вираження, що 

безсумнівно стало передумовою визнання інституту права інтелектуальної 

власності та необхідності охорони та захисту її на міжнародному рівні. 

Водночас, зазначимо, що важливим міжнародним документом у сфері, 

що досліджується, є Всесвітня конвенція про авторське право від  24 липня 

1952 року, в якій наголошується на необхідності забезпечення у всіх країнах 

охорони авторського права на літературні, наукові та художні твори, що 

забезпечить повагу прав особистості та сприятиме розвитку літератури, 

науки та мистецтва, ширшому поширенню творів інтелектуальної праці й 

зміцненню міжнародного взаєморозуміння [20]. 

Таким чином, норми, що містяться у вищезазначених актах дають нам 

підстави стверджувати, що у ХХ столітті право інтелектуальної власності 

наряду з іншими правами людини було визнано одним із її невідчужних 

природних прав, за допомогою якого відбувається самореалізація індивіда. 

Саме завдяки інституту авторського права на об’єкти архітектури, що 

являється складовою права інтелектуальної власності, повноцінно 

реалізуються природні права людини у сфері архітектурної діяльності. 

Слід вказати, що в науковій літературі надаються досить різноманітні 

визначення архітектури та архітектурної діяльності. Відповідно, 

архітектурою називають систему матеріальних структур (будівлі та споруди, 

комплекси з них), що формують просторове середовище, штучно створене 

для здійснення різних процесів людської діяльності (побуту, праці, культури 

тощо) [129, с. 5–6]. 

У свою чергу А.А. Заславський зазначає, що архітектура, 

представляючи якісно новий щабель інженерно-конструкторської діяльності 

з організації простору, є мистецтвом створення для людини красивого, 

зручного і надійного середовища проживання [41]. Словник-довідник 

«Архітектура» характеризує архітектурну діяльність як систему пізнання, 

перетворення й споживання матеріально-просторового середовища 

життєдіяльності суспільства й людини [6, с. 30]. Із зазначених визначень 
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можемо зробити висновок, що архітектура та архітектурна діяльність 

пов’язані насамперед із формуванням просторового середовища для 

забезпечення життєдіяльності суспільства. При цьому, в архітектурній 

діяльності забезпечення процесів людської діяльності здійснюється у 

поєднанні з мистецтвом. 

З приводу визначення поняття архітектурної діяльності слід навести 

також точку зору Х.А. Пізуке, який зазначає, що це така активність людей, 

яка спрямована на створення і зміну штучного просторового середовища для 

їх життя за законами краси [98]. Отже, не дивлячись  на різний підхід до 

поняття архітектури та архітектурної діяльності, усі дослідники вбачають у 

ній обов’язковий головний елемент – функціонально-просторову складову 

архітектурної діяльності. 

На основі всіх проаналізованих визначень пропонуємо також власне 

визначення даного поняття. Відповідно, архітектурна діяльність це – 

діяльність людини, що являє собою інтелектуальний творчий процес 

пов'язаний з формуванням просторового середовища і результат якого 

втілюється в кресленнях, ескізах, моделях, планах, будівлях тощо, що 

охороняється нормами чинного законодавства. 

Щодо нормативного визначення обговорюваного поняття то воно 

міститься у ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність», відповідно 

до якої архітектурна діяльність – це діяльність по створенню об’єктів 

архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та 

його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин 

проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) 

будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і 

авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-

дослідної та викладацької роботи у цій сфері [108]. 

Зазначимо, що в контексті нашого дослідження особливої уваги 

набуває нормативно-правова регламентація архітектурної діяльності в 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
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цілому, а також охорони та захисту авторського права на об’єкти архітектур-

ної діяльності. 

Як слушно зауважує М.М. Космій, регламентація архітектурної 

діяльності здійснюється на наступних рівнях правового регулювання: 

загальноправовий (конституційно-правовий) рівень, галузевий рівень, 

підгалузевий рівень та інституційний рівень [66, с. 51]. Ми підтримуємо 

позицію М.М. Космій, оскільки вважаємо, що виділення в структурі правової 

регламентації архітектурної діяльності вищезазначених рівнів обумовлено 

наступними чинниками : 1) право на результати своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності як природне право людини передбачене Конституцією 

України; 2) загальні положення права інтелектуальної власності містяться у 

Цивільному Кодексі України; 3)  загальні положення авторського права, що 

передбачені Цивільним Кодексом України, деталізуються у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права»; 4) положення авторського права на 

твори архітектури передбаченні в ряді інших законів, серед яких 

визначальним є Закон України «Про архітектурну діяльність».  

Загальноправовий (конституційно-правовий) рівень представлений 

нормами, що передбачені Конституцією України. Відповідно до ст. 54 

Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, 

художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 

їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 

зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. При цьому, кожний 

громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його 

згоди, за винятками, встановленими законом [64]. 

Галузевий рівень забезпечується на рівні Глави 36 «Право 

інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір 

(авторське право)» Книги IV «Право інтелектуальної власності» Цивільного 

Кодексу України, тобто на рівні галузі цивільного права [66, с. 51]. 

У свою чергу підгалузевий рівень забезпечується на рівні Бернської 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2311#n2311
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2311#n2311
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2311#n2311
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конвенції про охорону літературних і художніх творів, Закону України «Про 

авторське право і суміжні права», що охороняє особисті немайнові права і 

майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані зі створенням та 

використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року №72 «Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 

об’єктів авторського права і суміжних прав», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 року №1756 «Про державну реєстрацію 

авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» (на рівні 

такої підгалузі цивільного права, як право інтелектуальної власності). 

Останнім рівнем правового регулювання архітектурної діяльності є 

інституційний рівень, що забезпечується на рівні інституту правового 

регулювання архітектурної діяльності та регулюється наступними Законами 

України: «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності». 

Зауважимо, що це далеко не всі нормативно-правові акти, що 

визначають правові та організаційні засади здійснення архітектурної 

діяльності та регулюють суспільні відносини у зазначеній сфері. Також, слід 

звернути увагу на те, що між вищезгаданими нормативно-правовими актами, 

які регулюють суспільні відносини  наявні певні колізії. 

Слід відзначити, що відповідно до  ч. 1 ст. 2 Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів термін «Літературні і художні 

твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би 

способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та 

інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду 

твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і 

пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, 

до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним 

кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14


 32 

літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені 

способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, 

географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до 

географії, топографії, архітектури або науки [11]. 

Водночас, подібне положення міститься в Цивільному Кодексі України 

відповідно до якого об’єктами авторського права є твори, а саме: літературні 

та художні твори, зокрема:…; твори живопису, архітектури, скульптури та 

графіки;…ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії, архітектури або науки;…[156].  

Проаналізувавши положення цих нормативно-правових актів можна 

зазначити, що об’єктами авторського права в галузі архітектури є твори 

архітектури та різноманітні твори, що стосуються архітектури. 

Поряд з цим, Закон України «Про авторське право і суміжні права» у 

ст. 8 відносить до об’єктів авторського права у галузі архітектурної 

діяльності твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, 

а також ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 

стосуються архітектури [106]. Такий самий перелік об’єктів авторського 

права в галузі архітектури міститься у ст. 29 Закону України «Про 

архітектурну діяльність». 

Зазначимо, що поряд з об’єктами авторського права у галузі 

архітектурної діяльності Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» також містить визначення «твір архітектури». Відповідно до нього під 

твором архітектури необхідно розуміти твір у галузі мистецтва спорудження 

будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані 

будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо) [106]. 

Як бачимо, у законодавстві наявні норми, які суперечать одна одній. 

Відтак, із визначення твору архітектури очевидно, що цим визначенням 

охоплюються і твори садово-паркового мистецтва, однак твори 

містобудування – ні, оскільки містобудівна діяльність – поняття ширше за 

архітектурну діяльність. 
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Відповідно до Закону України «Про основи містобудування» 

містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню 

повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку 

населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання 

територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження 

інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 

традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. 

При цьому, зазначений Закон відносить здійснення архітектурної  діяльності 

до одного з основних напрямів містобудівної діяльності [115]. 

Таким чином, не дивлячись на той факт, що архітектурна діяльність та 

містобудівна діяльність взаємопов’язані, оскільки в результаті архітектурної 

діяльності створюється об’єкт права інтелектуальної власності, що в процесі 

будівельної діяльності відтворюється та втілюється в об’єктивній формі, на 

наш погляд, необхідно в Законі України «Про архітектурну діяльність» із 

переліку об’єктів авторського права в галузі архітектури виключити твори 

містобудування і закріпити в законодавстві його як самостійний об’єкт 

авторського права. 

У зв’язку з тим, що твір архітектури як об’єкт авторського права буде 

предметом нашого дослідження у підрозділі 2.2. дисертаційної роботи більш 

детально зупинятись на його визначенні та формах втілення немає потреби, 

однак, необхідно ще раз звернути увагу, на той факт що законодавець у 

Законі України «Про архітектурну діяльність» вживаючи декілька разів 

термін «твір архітектури», не розкриває його змісту, та підтримати 

пропозицію Є.А. Грекова, особливо з огляду на те, що визначення твору 

архітектури у Законі України «Про авторське право і суміжні права» є таким, 

що вказує лише на його приналежність до мистецтва спорудження будівель і 

ландшафтних утворень, однак зовсім не розкриває його сутнісних ознак. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/3792-12
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В аспекті викладеного постає слушне питання : «Яким чином 

здійснюється регулювання суспільних відносин з приводу створення, 

використання, охорони та захисту творів науки, літератури та мистецтва,  в 

тому числі творів архітектури?». Очевидно, що регулювання зазначених 

суспільних відносин здійснюється насамперед за допомогою прийняття 

нормативно-правових актів у сфері авторського права. 

З цього приводу влучною здається точка зору О.Д. Святоцького, який  

виокремлює дві причини прийняття державою законів у сфері авторських 

правовідносин: 1) держава прагне законодавчо оформити немайнові та 

майнові права творців на їхні твори й право суспільства на доступ до цих 

творів; 2) уряд держави свідомо прагне заохочувати творчість, поширення і 

застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в 

інтересах економічного і соціального розвитку 16, с. 8. 

Як бачимо, держава здійснює охорону та захист авторського права, а 

відтак і інтересів авторів шляхом регламентації їх особистих немайнових та 

майнових прав на законодавчому рівні, що дозволяють їм контролювати 

використання результатів своєї творчої розумової діяльності. 

Таким чином, у зв’язку зі створенням творів науки, літератури і 

мистецтва виникають суспільні відносини, які потребують правового 

регулювання різними правовими засобами, в тому числі й цивільно-

правовими. При цьому, один із головних цивільно-правових інститутів у 

сфері права інтелектуальної власності – інститут авторського права містить у 

собі ті правові норми, що охороняють саме форму вираження ідей автора. 

Водночас, в контексті нашого дослідження необхідно зазначити, що у 

сучасній науковій літературі термін «авторське право» аналізується у двох 

взаємопов’язаних аспектах: 

1) як сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу 

створення та використання творів науки, літератури і мистецтва; 
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2) як сукупність майнових та особистих немайнових прав, що належать 

автору або його правонаступникам у зв’язку зі створенням конкретного 

літературного,  наукового чи мистецького твору 7, с. 187. 

При цьому, перший аспект – це об’єктивне розуміння авторського 

права, а другий – суб’єктивне 45,  с. 471–472. 

Отже, враховуючи вищевикладене та предмет нашого дослідження на 

основі загальноприйнятих положень у науці цивільного права, а також 

співвідношення цілого та частини, можемо констатувати, що авторське право 

на твори архітектурної діяльності в об’єктивному розумінні – це система 

цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають 

внаслідок створення та використання творів архітектури, а також пов’язані із 

правовим статусом авторів творів архітектури та охороною і захистом їх 

прав. 

У свою чергу, авторське право на твори образотворчого мистецтва у 

суб’єктивному розумінні – система особистих немайнових та майнових прав, 

визначених законом, які належать автору твору архітектури або його 

правонаступникам у зв’язку зі створенням та використанням зазначених 

творів. 

Зазначимо, що вказані дефініції авторського права в цілому, а так само 

його окремого правового інституту – авторського права на твори архітектури 

та системи суб’єктивних прав автора, з огляду на необхідність регулювання  

суспільних відносин у сфері архітектурної діяльності, потребують 

встановлення ознак та особливостей останньої. 

Ми вважаємо, що теоретичне дослідження ознак та особливостей 

архітектурної діяльності має важливе практичне значення. Це пов’язано з 

тим, що в результаті аналізу закономірностей правового регулювання 

архітектурної діяльності виявляються його проблемні питання, певні 

законодавчі прогалини та колізії, пропонуються шляхи удосконалення як 

законотворчої діяльності, так і правозастосовчої практики. Ось чому 

наступне, що потребує наше дослідження – це встановлення ознак та 
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особливостей архітектурної діяльності шляхом аналізу законодавчої дефініції 

«архітектурна діяльність», а також нормативно-правових актів, що її 

регулюють. 

Відтак, до ознак та особливостей архітектурної діяльності належать 

наступні: 

По-перше, архітектурна діяльність належить до практичного 

мистецтва, та є своєрідним поєднанням творчості та технології. Відповідно, в 

процесі здійснення архітектурної діяльності створюється об’єкт, в якому 

одночасно поєднуються матеріальні та специфічні духовні аспекти, що разом 

утворюють твір архітектурного мистецтва. 

Матеріальна складова архітектурної діяльності проявляється в тому, що 

в результаті зазначеної діяльності забезпечуються матеріальні потреби 

суспільства. Однак, сутність архітектурної діяльності далеко не зводиться до 

матеріальної функції, оскільки в цій діяльності суто технологічний процес 

завжди поєднується з індивідуальним підходом по вирішенню 

функціонально-просторової складової архітектурної діяльності шляхом 

використання різноманітних художньо-естетичних засобів. Таким чином, 

використання автором архітектурного об’єкта художньо-естетичних засобів 

та відтворення дійсності в художніх образах на свій розсуд, дозволяє 

віднести архітектурну діяльність до мистецтва, що поряд з практичною 

значущістю несе в собі певну культурну цінність. 

По-друге, архітектурна діяльність як вид практичного мистецтва 

відрізняється від усіх інших видів мистецтва, оскільки як вже нами було 

наголошено, поєднуючи в собі творчий та технічний аспекти, суттєво 

обмежує автора у свободі творчості. 

Слід відзначити що в науковій літературі з архітектури будівель і 

споруд зазначається, що будинок повинен відповідати наступним вимогам: 

функціональної доцільності, технічної доцільності, архітектурно-художньої 

виразності. При цьому, з урахуванням вказаних впливів будинок повинен 

задовольняти вимогам міцності, стійкості й довговічності, пожежній безпеці, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
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вогнестійкості тощо [67, с. 8–10]. Водночас, загальновідомо, що держава 

регулює та контролює процес створення будинків і споруд, комплексів, 

об’єктів та територій різноманітного призначення шляхом встановлення 

певних норм, правил і стандартів і закріплення їх у нормативно-правових 

актах, оскільки від цього залежить життя, здоров’я та безпека людей. 

Відповідно, якщо вимога архітектурно-художньої виразності передбачає 

повну свободу творчості автора, то функціональна доцільність і безпека 

виступають обов’язковою умовою архітектурної діяльності, суттєво 

обмежуючи автора у свободі творчості – одному з основних принципів 

авторського права. 

По-третє, архітектурна діяльність характеризується цілеспрямованою 

направленістю – діяльністю по створенню об’єктів архітектури (будинків і 

споруд, комплексів, об’єктів та територій різноманітного призначення, 

креслень, ескізів, моделей, парків, планів населених пунктів тощо), тобто 

штучного створення просторової, планувальної, функціональної організації 

середовища людського існування або їх форм втілення. Саме об’єкт 

архітектурної діяльності є спільною ланкою у відносинах між суб’єктами 

зазначеної діяльності. 

 По-четверте, полісуб’єктний склад архітектурної діяльності, тобто 

наявність значного кола суб’єктів права, що беруть участь у суспільних 

відносинах з приводу здійснення досліджуваної діяльності, які визначені у 

законодавстві. 

 Отже, відповідно до ст. 1 Закон України «Про архітектурну діяльність» 

до суб’єктів архітектурної діяльності належать зокрема, архітектори, інші 

особи, які беруть участь у підготовці та розробленні містобудівної 

документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, 

ландшафтних та садово-паркових об’єктів, науково-дослідній і викладацькій 

роботі, замовники проектів та будівництва об’єктів архітектури, підрядники 

на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14


 38 

матеріалів, виробів та конструкцій, власники та користувачі об’єктів 

архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері 

містобудування [108]. 

 Як бачимо, зі змісту даної норми не зрозуміло, кого саме законодавець 

поряд з архітектором відносить до суб’єктів архітектурної діяльності, 

оперуючи поняттям «інші особи» – інші фізичні особи, інші юридичні особи 

або й ті й інші разом. Тож, окрім перерахованих осіб у відносинах з приводу 

архітектурної діяльності беруть участь також такі фізичні особи як інженери, 

проектувальники, а з огляду на визначення в законодавстві архітектурної 

діяльності та співробітники науково-дослідних установ тощо. 

 Питання про те, чи може юридична особа бути суб’єктом первинного 

авторського права, тобто здобути право на твір за допомогою своїх власних 

дій, багато років залишалося спірним питанням. Зокрема, Ю. Басін зазначав, 

що коли проект реалізує архітектурні ідеї або пропозиції однієї або декількох 

осіб, які до того ж виконують усю творчу частину його розробки, авторами 

проекту повинні визнаватися саме ці особи з одночасною вказівкою при 

згадуванні про авторство, що проект виконаний у певній організації [9, с.73]. 

 Наведена позиція є слушною з огляду на те, що юридичні особи також 

здійснюють архітектурну діяльність (наприклад, проектні інститути, що 

здійснюють архітектурну діяльність, виступаючи у ролі підрядників на 

виконання проектних робіт на замовлення). Однак, на думку інших вчених, 

юридична особа не може бути суб’єктом первинного авторського права. 

Вони керувалися тим, що створювати можуть тільки живі люди. Тому як би 

не вплинула юридична особа на процес створення твору, саме створення 

твору є справою окремих фізичних осіб. 

 На наш погляд, з метою охорони та захисту прав юридичних осіб у 

сфері архітектурної діяльності необхідно перелік суб’єктів архітектурної 

діяльності у ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» доповнити 

поняттям «юридичні особи» і викласти досліджувану норму у такій редакції:  

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
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суб’єкти архітектурної діяльності – архітектори, інші фізичні та 

юридичні особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної 

документації (інженери, проектувальники, співробітники науково-дослідних 

установ тощо). 

Саме викладення цієї норми в запропонованому нами варіанті надасть 

можливість на законодавчому рівні однозначно визначити суб’єктів 

архітектурної діяльності та виключить можливість колізії норм при 

регулюванні суспільних відносин, що виникають в галузі архітектурної 

діяльності. 

 По-п’яте, архітектурна діяльність характеризується 

багатоаспектністю напрямків, що виражається у пошуку архітектурного 

рішення та його втілення, координації дій учасників розроблення всіх 

складових частин проектів, здійсненні архітектурно-будівельного контролю 

й авторського нагляду та здійсненні науково-дослідної й викладацької роботи 

у цій сфері. 

 По-шосте, відносини, що виникають у процесі здійснення 

архітектурної діяльності мають три складові: авторські відносини, що 

виникають між замовником і автором, результатом яких є створений твір 

архітектури, який охороняється авторським правом; підрядні відносини, що 

виникають між замовником і проектувальником, результатом яких є проектна 

документація; послуги щодо здійснення авторського нагляду [84, с. 10]. 

 По-сьоме, правовою основою архітектурної діяльності, що 

виражається у створенні архітектурного проекту є договір підряду. При 

цьому, зазначимо, що створення архітектурного проекту архітектором і 

отримання ним обумовленої грошової винагороди не є підставою для 

припинення між архітектором і замовником цивільно-правових відносин. Це 

пов’язано з тим, що відповідно до законодавства у процесі здійснення своєї 

професійної діяльності архітектор набуває певних особистих немайнових 

прав автора, зокрема право вимагати визнання свого авторства 

(співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об’єкті 
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архітектури як об’єкті авторського права, якщо це практично можливо; право 

заборони під час публічного використання твору згадування свого імені, 

якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; право вибирати 

псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього 

імені автора на творі; право вимагати збереження цілісності твору і 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або 

будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації 

автора, право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об’єкта 

архітектури як об’єкта авторського права, крім випадків, визначених 

законом. 

 У свою чергу замовник, вступаючи в цивільно-правові відносини з 

архітектором в рамках підряду на виконання архітектурно-проектних робіт, 

автоматично зобов’язується дотримуватися всієї сукупності особистих 

немайнових авторських прав архітектора на створюваний ним твір у галузі 

архітектури. 

 По-восьме, суспільні відносини, що виникають, змінюються і 

припиняються у сфері архітектурної діяльності, суб’єктами яких є фізичні, 

юридичні особи, а також і органи державної влади регулюються як цивільно-

правовим методом правового регулювання, так і адміністративно-правовим. 

Це пов’язано з тим, що у зазначеній сфері виникають відносини як щодо 

створення, охорони творів архітектури, укладення та виконання договорів, 

так і щодо захисту цивільних прав, як наприклад і відносини між замовником 

і уповноваженим органом виконавчої влади з реалізації архітектурного 

проекту. 

Таким чином, діяльність автора зі створення творів архітектури, яка 

характеризується певними особливостями, є предметом правового 

регулювання інституту авторського права на твори архітектури, а її 

результати у вигляді творів архітектури – об’єктом такого регулювання. При 

цьому, найголовнішими завданнями авторського права на твори архітектури 

є створення належних умов для творчої діяльності авторів, охорона та захист 
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їх немайнових та майнових прав, а також забезпечення доступності 

результатів архітектурної діяльності для суспільства. 

Підсумовуючи вищевикладене, не можна не погодитись із 

пропозицією, яка висувається у науковій літературі щодо виділення правових 

норм стосовно творів архітектури у самостійний цивільно-правовий 

субінститут – субінститут авторського права на твори архітектури, оскільки 

нерозривний зв’язок матеріальної та духовної складових у соціальному змісті 

архітектурної діяльності потребує особливих правових конструкцій 

відповідних норм [30, с. 11]. 

В роботі вже наголошувалось, що сьогодні правові основи авторського 

права містяться у Главі 36 книги четвертої ЦК України. При цьому, норми 

авторського права, передбачені ЦК України, деталізуються у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права». Положення авторського права, 

зокрема і на твори архітектури, що закріплені у вищезазначених нормативних 

актах мають лише загальний характер. На думку більшості фахівців, такий 

підхід законодавця до регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та 

використанням творів літератури, науки і мистецтва, відповідає нормам 

міжнародного права 131,  с. 51; 38, с. 327. Як слушно зазначає А. 

Горнісевич «...занадто деталізований кодекс призвів би до гальмування 

розвитку законодавства інтелектуальної власності» 1, с. 5. 

На противагу спеціальним законам, ЦК України має передусім давати 

можливість побачити наявність авторського права, яке дозволить надалі 

регулювати відносини, що виникають у галузі інтелектуальної власності, 

вдосконалювати їх 161, с. 20. 

Ми вважаємо, що норми субінституту авторського права на твори 

архітектури мають регулюватися саме Законом України «Про архітектурну 

діяльність», оскільки як вже було зазначено, ЦК України містить лише 

загальні положення права інтелектуальної власності, а Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» охороняє особисті немайнові права і 

майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язаних зі створенням та 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3792-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
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використанням творів науки, літератури і мистецтв в цілому. Окремі об’єкти 

авторського права, на нашу думку, з метою більш детального регулювання та 

врахування особливостей окремого об’єкта авторського права мають 

регламентуватися спеціальними законами. 

Зауважимо, що на сьогодні Закон України «Про архітектурну 

діяльність» містить певні положення стосовно авторського права на об’єкти 

архітектурної діяльності. Відповідно, Розділ VI цього Закону містить всього 

три статті, які визначають об’єкти та суб’єкти авторського права в галузі 

архітектури, майнові права на об’єкт архітектури, а також особисті немайнові 

права автора (співавторів) об’єкта архітектури. 

На наш погляд, з метою удосконалення правового регулювання 

архітектурної діяльності Розділ VI Закону України «Про архітектурну 

діяльність» слід доповнити статтею 28-1, яку викласти в наступній редакції: 

Стаття 28-1 Авторське право на твори архітектурної діяльності 

Авторське право на твори архітектурної діяльності – це система 

цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають 

внаслідок створення та використання творів архітектури, а також пов’язані із 

правовим статусом авторів творів архітектури та охороною і захистом їх 

прав. 

Твір архітектури – це авторський задум щодо просторової, 

планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єрів 

об’єкта архітектури або його частини, створений автором у процесі його 

творчої діяльності та втілений в одній або в кількох із наступних форм: 

креслення архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній або 

формі; макет або модель об’єкта архітектури; об’єкт архітектури. 

Доповнення Закону України «Про архітектурну діяльність» 

зазначеними нормами сприятиме забезпеченню ефективної комплексної 

правової регламентації авторського-правових відносин щодо творів 

архітектурної діяльності, а також більш поглибленому осмисленню 

важливості субінституту авторського права на твори архітектури, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/687-14
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концептуально нового ставлення до стимулювання творчості авторів у сфері, 

що досліджується. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

багатоаспектність архітектурної діяльності обумовлена специфікою завдань, 

які на неї покладаються, а також складністю суспільних відносин, що 

виникають при її здійсненні, які пов’язані зі створенням, використання творів 

архітектури, правовим статусом авторів творів архітектури, їх особистими 

немайновими та майновими правами, а також охороною і захистом їх прав. 

Саме ці фактори обумовлюють виділення правових норм стосовно творів 

архітектури у самостійний цивільно-правовий субінститут – субінститут 

авторського права на твори архітектури; 

Оскільки, на сьогодні законодавство у сфері архітектурної діяльності 

характеризується недосконалістю дефініцій, використанням законодавцем 

неточних, не відповідних дійсності формулювань, що зумовлює необхідність 

вирішення цих проблем шляхом перегляду та вдосконалення положень 

нормативно-правових актів України у сфері, що досліджується. Одним із 

напрямків такого удосконалення мають стати положення щодо творів 

архітектури як об’єктів авторського права, про які піде мова у наступному 

розділі. 
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  1.2. Твори архітектури як об’єкти авторського права: історія 

становлення і розвитку правової охорони та наукового дослідження 

 

Наразі, в усьому світі спостерігається активний розвиток сфери 

будівництва. Значним попитом почали користуватись оригінальні 

архітектурні рішення втілені в нові архітектурні проекти. Забудовників 

перестали цікавити типові споруди та проекти, що напряму вплинуло на 

активізацію інтересу до творчої архітектурної діяльності. Результати такої 

діяльності втілюються в творах архітектури. 

Твір архітектури поняття досить складне з точки зору правової 

детермінації та законодавчого регулювання відносин з приводу його 

створення, використання, обігу тощо. Навіть правовий режим твору 

архітектури має велику кількість особливих характерних рис непритаманних 

іншим об’єктам авторського права, що пов’язано зі специфікою самої 

архітектурної діяльності та власне архітектурою як окремим видом 

мистецтва. Природа такої діяльності, а також специфіка процесу створення 

архітектурних об’єктів, полісуб’єктність відносин з приводу зведення 

архітектурних споруд, поєднання предметів матеріального світу та 

результатів творчої мистецької діяльності в об’єкті архітектури – все це 

визначило особливість підходів до розвитку законодавчого забезпечення 

охорони авторського права на них. 

Ще зі стародавніх часів людство потребувало наявності певного місця 

для проживання. Початково використовувались всі можливі місця для 

укриття від природних ворогів та негоди. Далі житло вже почали будувати, 

своїми руками, з наявних матеріалів і до цього часу процес будівництва так і 

не припинився. Однак, можна стверджувати, що відбулись радикальні зміни, 

адже споруди почали будувати не лише з утилітарною метою, а й з метою 

задоволення духовних потреб.  

Така особливість була пов’язана з виникненням у можновладної, тобто 

найбільш заможної частини суспільства, котрі потребували створювати 
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будинки та споруди особистого і суспільного призначення, проте не просто 

споруд, а таких, що символізують їх перевагу і владу. Створення красивої 

споруди, особливо такої, яка відрізняється за планувальним і конструктивним 

рішенням від споруд традиційного типу, вимагає попереднього пророблення 

ідеї у вигляді хоча б примітивного малюнка, виконання певних розрахунків і 

всіх особливостей їх майбутнього втілення. Зазначені питання в 

будівельному виробництві повинен був вирішувати фахівець, який володіє 

цим мистецтвом та знає властивості будівельних матеріалів. Професія 

зодчого-архітектора з’явилася на ранній стадії розвитку класового 

суспільства (приблизно в IV–III тисячоліттях до н.е.). Поява такої фігури 

була одним з перших кроків спеціалізації в будівництві. Далі з’явилась ще 

одна особа  - керівник — майстер, що добре освоїв традиційні способи, проте 

робив спроби творчо удосконалювати ремесла пов’язані зі створення об’єктів 

будівництва. Спочатку це знайшло прояв в окремих елементах будівництва, а 

потім – з виникненням нових соціальних замовлень – у будинках і спорудах у 

цілому. 

Досліджуючи становлення вітчизняного законодавства у сфері охорони 

авторського права на об’єкти архітектури, слід враховувати досвід радянської 

правової науки та радянського законодавства, спираючись при цьому на 

окремі аспекти розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у 

вказаній сфері [43].  

Аналіз наявних наукових досліджень предметом яких є історія 

становлення правової охорони авторських прав на архітектурні твори, 

[79;42;23;30] свідчить про те, що є ряд протилежних думок, що саме вважати 

відправною точкою становлення цивільно-правового регулювання інституту 

правової охорони авторського права в області архітектурної діяльності.  

Перша позиція була описана в працях зокрема таких науковців як: А. 

Н. Гейне, Є. А. Греков, Н. В. Івасішина і зводиться вона до наступного. 

Відомо, що вже наприкінці XVIII століття Російська імперія досягнула 

передових на той час методів у проектуванні будинків та споруд і плануванні 
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територій, що дозволило отримувати значні кошти за створення об’єктів 

зодчества на замовлення. Можливо, з огляду саме на цю обставину в Росії в 

Законі 1846 року, щодо авторських прав художників та архітекторів, вперше 

в світі, було поширено правову охорону на твори архітектури. На думку 

вчених саме цей Закон можна вважати початком формування та розвитку 

авторського законодавства, об’єктом правової охорони якого є твори 

архітектури, хоча така охорона була досить умовною. Стаття 37 зазначеного 

Закону встановлювала заборону будівництва за чужими планами 

кресленнями, знаття копій із проектів, а копіювання зі споруджених будівель 

не забороняла [23, с. 309]. 

 Інша позиція котру підтримують, зокрема Є. П. Гаврилов, М. М. 

Богуславський та О. Д. Святоцький  зводиться до того, що такою відправною 

точкою слід вважати події початку 1920-х років коли було прийнято Основи 

авторського права та Закон УРСР «Про авторське право». Така активізація 

розвитку законодавства пов’язана з  

  по-перше, відбувалася розробка Всесвітньої конвенції з авторського 

права. Ліга Націй запропонувала вжити заходів для уніфікації законодавства 

з охорони авторських прав у різних країнах, доручивши вивчення цієї 

проблеми Інституту інтелектуальної співпраці Ліги Націй [36, с. 27]. Хоча, 

Радянський Союз приєднався до цієї Конвенції лише в 1973 році; 

  по-друге, перебудова. В той час активно відбувалася зміна 

республіканського законодавства з авторського права. Законодавство 

союзних республік не пішло шляхом внесення норм авторського права у свої 

цивільні кодекси. Закони про авторське право було прийнято як окремі 

правові акти, що не ввійшли до системи Цивільного кодексу [19, с. 27–28]. 

 Варто зазначити, що в Українській СРСР «Основи авторського права» 

були прийняті 06.02.1929 року і повністю відповідали Основам прийнятим 

ЦВК та РНК СРСР. Фактично, саме з моменту прийняття Основ вперше в 

російській та українській правовій думці було звернено увагу на необхідність 

охорони права власності на об’єкти архітектури, однак така охорона в рамках 
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радянської правової моделі мала певні специфічні риси, що пояснюється 

домінантою соціалістичного способу виробництва. 

Відповідно до ч. 4 Основ встановлюється, що авторське право 

поширюється на будь-який твір, в тому числі й твір архітектури. Але при 

цьому пунктом «н» ч. 9 Основ зазначається, що не вважається порушенням 

авторського права зведення будівель і споруд за опублікованими автором 

архітектурними, інженерними та іншими технічними планами, кресленнями 

та малюнками, якщо автор при опублікуванні не зазначив, що він таке право 

зберігає виключно за собою [90]. 

Крім того, важливо зауважити на тому, що Основи є важливим кроком 

на шляху цивільно-правового регулювання у сфері авторських прав з низки 

причин: 

1) по-перше, це є перший кодифікований акт у цій сфері, який 

визначив тенденції розвитку всієї радянської цивілістичної науки, вперше 

закріпивши можливість наявності в особи права приватної власності; 

2) по-друге, основи заклали підвалини для формування подальшого 

радянського законодавства у сфері інтелектуальної діяльності та авторського 

права, і хоча такий розвиток відбувається надзвичайно повільними темпами, 

все ж таки слід акцентувати увагу на його фактичному існуванні.   

Отже, на нашу думку можна погодитись з обома точками зору 

наведеними вище, адже дійсно опосередковано правова охорона творам 

архітектури була надана в Законі 1846 року, проте прямо прописана норма в 

законодавстві з авторсько-правової охорони міститься вже в Основах 

авторського права.  

Також, можна зробити висновок, що на радянське законодавство 1930-

х років визнавало авторське право особи лише на креслення або відтворення 

об’єкта архітектури в будь-який інший спосіб: плани, малюнки, ескізи тощо. 

Разом з тим на саму споруду або унікальний архітектурний проект авторське 

право не розповсюджувалося, і охорону їм не надавало. Навіть більше, 

охорона прав на архітектурні об’єкти в розумінні радянської правової 
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системи, поширювалася лише тоді коли особа, що їх створила прямо про це 

зазначила. Тобто охорона авторського права у сфері архітектурної діяльності 

не мала об’єктивної природи та вимагала окремих дій з боку особи.  

Це зокрема підтверджується й аналізом таких нормативно правових 

актів як Постанова РНК СРСР «Про заходи по оздоровленню будівництва» 

від 26.12.1929 [88] та Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про права замовників на 

виготовлення по їх замовленнями архітектурних, інженерних і технічних 

планів, креслень і малюнків» від 23.11.1930 [89]. 

Відтак, як вказують російські дослідники О.П. Сергєєв та І.А. Казусь, 

слід вважати, що зокрема Постанова ЦВК і РНК СРСР від 23.11.1930 р. 

відноситься тільки до «архітектурних замовлень» соціалістичних організацій, 

і поширює механізми охорони права власності на архітектурні об’єкти лише 

на їх діяльність. Що ж до окремої приватної особи, громадянина, то навіть у 

випадку створення ним власного архітектурного проекту він зобов’язаний 

«здати проект для затвердження», але при цьому він має право звести лише 

одну споруду чи будівлю за цим проектом [136, с.137-138]. При цьому чинне 

на той момент законодавство дає всі підстави стверджувати, що охорона 

авторського права не відбувалася жодним чином, а використання проекту 

могло здійснюватися багато разів, хоча вже виключно будівельною 

організацією. 

Спираючись на результати дослідження С.Л. Левицького та М.О. 

Ньюсіті можна стверджувати, що наступний етап розвитку законодавства у 

сфері охорони права власності на об’єкти архітектури розпочався в 1961 році, 

коли відбувається запровадження норм про врегулювання відносин у сфері 

охорони авторських прав у Цивільний кодекс СРСР та відповідні цивільні 

кодекси радянських республік.  

Крім того, С.Л. Левицький звертає увагу на важливість прийняття 

Верховною Радою СРСР Закону СРСР «Про затвердження основ цивільного 

законодавства Союзу РСР і союзних республік» від 08.12.1961 року. «В такий 

спосіб відбулося переформатування радянського законодавства про 
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авторське право, щоб знизити кількість спорів, уточнивши старий закон і 

адаптувавши його до поточної практики. Відтак визнавались особисті (права 

на атрибуцію; на недоторканність твору; на опублікування, відтворення і 

розповсюдження результатів творчої роботи) і майнові авторські права 

(право на отримання майнової вигоди від використання об’єкта авторського 

права)» [178, c. 124-125] 

В свою чергу, як стверджує М.О. Ньюсіті особисті права на результати 

творчої діяльності більше не оголошувалися винятковими правами автора, 

саме авторське право набуло ознак автоматичного і його не потрібно було 

реєструвати; воно з'являлося в момент створення роботи. Хоча як і раніше 

єдиними умовами охорони авторського права були творчий характер роботи 

та існування її результатів в об'єктивній формі на території СРСР [179, с. 48].  

Разом з тим, аналіз цивільно-правового законодавства радянського 

періоду, зокрема і норм ЦК УРСР, і Закону СРСР «Про затвердження основ 

цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік» дає змогу робити 

висновок, що об’єкти архітектури отримували правову охорону авторського 

права, але виключно плани, креслення, моделі-проекти, однак не самі будівлі 

чи споруди.  

Слід зазначити, що важливим кроком на шляху розвитку правової 

думки щодо охорони авторського права на об’єкти архітектури стало 

приєднання СРСР 27.05.1973 до Всесвітньої конвенції про авторське право. 

Також необхідно звернути увагу саме на розвитку правової думки, а не 

законодавства, оскільки охорона авторського права саме на об’єкти 

архітектурної діяльності залишилась в тому стані, в якому було сформовано 

відповідні механізми законодавством 1961 року. Хоча законодавство з 

охорони авторських прав на інші об’єкти проходило повільними, але 

поступальними темпами аж до падіння радянського режиму.  

Переходячи до дослідження процесу становлення вітчизняного 

законодавства з охорони авторського права на об’єкти архітектурної 

діяльності в період після здобуття Україною незалежності, слід спершу 
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звернути увагу на прийняття в 1971 році нової редакції Бернської конвенції 

про охорону літературних і художніх творів, яка поширювала свою дію і на 

архітектурні об’єкти та результати діяльності в архітектурній (будівельній 

сфері). 

Необхідно звернути увагу на те, що Бернська конвенція, а саме ст. 3 

визначає коло суб’єктів, щодо яких застосується охорона авторських прав. 

Так, відповідно до цієї статті такими суб’єктами є: 

1) автори будь-якої країни, яка є учасником конвенції незалежності від 

того чи випущенні їх твори в світ чи ні; 

 2) автори будь-якої іншої країни, що не є членом конвенції,  за умови 

що їх творив перше випущені в будь-якій країні-члені конвенції. 

При цьому Бернська конвенція чітко відзначає, що саме мається на 

увазі під творами випущеними в світ. Відтак, «такими товарами є твори 

випущені за згодою їхніх авторів, який би не був спосіб виготовлення 

примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в обіг у кількості, 

здатній задовольнити розумні потреби публіки, беручи до уваги характер 

твору. Не є випуском у світ представлення драматичного, музично-

драматичного або кінематографічного твору, виконання музичного твору, 

публічне читання літературного твору, повідомлення по проводах або 

передача в ефір літературних або художніх творів, показ твору мистецтва і 

спорудження твору архітектури» [11]. 

Однак, при цьому Бернська конвенція чітко визначає, що стосовно 

авторського права на твори архітектури, то засоби правової охорони, які 

містяться в конвенції, поширюватимуться на таке право навіть якщо не 

виконуватимуться умови передбачені для обов’язковості захисту авторського 

права на інші літературні твори. Саме цим відзначається особливість 

правового статусу об’єкта архітектури та його значущість не лише в 

контексті об’єкта авторського права, але і з точки зору цінності як об’єкта 

культурної спадщини.  
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Важливість долучення СРСР до Бернської конвенції, також, розкриває 

А.М. Євков, який вказує, що саме «слідом за Бернською конвенцією всі 

закони про авторське право та суміжні права країн СНД і, зокрема, України, 

включили ілюстративний, але не вичерпний перелік об'єктів авторського 

права» [36, с. 28], в тому числі й твори архітектури та містобудування. Проте 

така імплементація в радянський період законодавчого забезпечення сфери 

охорони авторського права відбулася із певними умовностями, зокрема було 

виділено певну категорію об’єктів, особливо в галузі архітектурної та 

містобудівної діяльності, на які не поширювалася дія авторського права. 

Однак, все ж, запровадження таких норм до вітчизняного 

законодавства відбувалася повільно. Також не слід забувати й 

«соціалістичний характер» радянської культури, а отже приналежність її 

результатів всьому народові. Хоча безумовно приєднання до Бернської 

конвенції стало важливим кроком в розвитку вітчизняного авторського 

права. 

Слід відзначити, що Верховною Радою Української Радянської 

Соціалістичної Республіки (далі – УРСР) було прийнято Закон УРСР «Про 

охорону і використання пам'яток історії та культури», який «створював всі 

умови для збереження та ефективного використання пам'яток в інтересах 

комуністичного будівництва». Захисна дія цього закону поширювалася з 

поміж іншого не лише на пам’ятки, що мають історичне значення, але і на 

«твори матеріальної та духовної творчості, які становлять наукову, художню 

чи іншу культурну цінність» [116]. 

Незважаючи на те, що цей закон стосувався охорони творів архітектури 

лише побічно, все ж таки його слід вважати важливими, з точки зору 

радянської діяльності, кроком на шляху до забезпечення охорони авторських 

прав у сфері архітектурної діяльності.  

Наступний етап становлення законодавства в аналізованій сфері 

пов'язаний зі здобуттям Україною незалежності. На жаль, перший 

законодавчий акт у сфері охорони авторського права на твори архітектури 
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було прийнято лише в середині 1990-х років, все ж таки слід зазначити ту 

масштабну наукову, методологічну та законотворчу роботу що передувала 

започаткуванню процесу створення вітчизняного законодавства у сфері 

охорони авторських прав, і зокрема на твори архітектури. 

Перш за все слід навести Закон України «Про основи містобудування», 

але не акцентуючи увагу на ньому, зазначивши лише, що він вперше містив 

положення стосовно охорони архітектурних об’єктів зусиллями органів 

влади. Відтак відповідно до ст. 1 зазначеного закону дано визначення терміну 

містобудування (або містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність 

державних органів, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, 

організацій, громадян, об’єднань громадян щодо створення та підтримання 

повноцінного життєвого середовища, що охоплює прогнозування розвитку 

населених пунктів і територій, планування, забудову й інше використання 

територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження 

інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 

традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури 

[115].  

Фундаментальним кроком в аналізованому нами напрямку 

законодавчої охорони авторського права стало прийняття в 1993 році Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», який «охороняє особисті 

немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі 

створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва - 

авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та 

організацій мовлення - суміжні права» [106]. Саме цей закон вперше 

визначив, що твори архітектури є об’єктами авторського права і на них 

поширюється відповідний режим охорони і захисту авторських прав.  

Крім того, зазначений закон визначав загальні засади охорони 

авторського права, механізми державних гарантій такої охорони, а також 

регулювання способів її практичної реалізації.  
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Прийняття ЗУ «Про авторське право і суміжні права» заклало подальші 

принципи державної політики у сфері забезпечення недоторканності 

авторських прав, порядку їх захисту в різний спосіб, і державних гарантій 

щодо їх забезпечення. В контексті архітектурної діяльності та зокрема щодо 

еволюції правового режиму творів архітектури, то цей закон є визначальним і 

з огляду на подальший розвиток законодавства у сфері архітектури.  

Зокрема в 1999 році відбувається прийняття Закону України «Про 

архітектурну діяльність», який визначив «правові та організаційні засади 

здійснення архітектурної діяльності та спрямований на формування 

сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності, 

економічної доцільності та надійності будинків, споруд та їх комплексів» 

[108]. 

Особлива цінність цього законодавчого акту після його прийняття 

полягала в закріпленні прав архітекторів на свої твори. Визначаючи 

авторське право, законодавець, однак не створив належний механізм його 

реалізації та захисту, прийнявши відповідні зміни до Закону України «Про 

архітектурну діяльність» пов’язані із регулюванням питань охорони 

авторського права лише в 2004 році – після прийняття Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК України). 

Власне з прийняття останнього і слід відраховувати останній етап 

розвитку вітчизняного законодавства у сфері охорони права власності на 

твори архітектури. Відповідно ЦК України містить окрему Книгу четверту 

«Право інтелектуальної власності», яка складається з 10 глав, однак в жодній 

з них окремо не винесено твори архітектури, а регулювання порядку їх 

охорони відбувається в порядку охорони права інтелектуальної власності на 

літературний, художній та інший твір (авторське право) (Глава 36 ЦК 

України) з урахуваннями загальних положень про право інтелектуальної 

власності (Глава 35 ЦК України) [156]. 

Одним з останніх прийнятих нормативно-правових актів у сфері 

охорони авторських прав на твори архітектури можна вважати Постанову 
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Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час 

будівництва об'єкта архітектури» від 11.06.2007 року № 903, який визначає 

порядок здійснення авторського нагляду в процесі будівництва об’єкта 

архітектури, що унеможливлює копіювання, привласнення або зміну 

авторського проекту та в певний спосіб захищає автора, але не стільки в 

контексті авторських прав, скільки в площині персональної відповідальності 

стосовно надійності об’єкта архітектури [107]. 

Таким чином ми можемо виокремити п’ять етапів становлення 

вітчизняного законодавства у сфері охорони авторського права на твори 

архітектури: 

І етап: 1928-1961 рр. – радянський період, в якому відбувається 

панування комуністичної ідеології в усіх без виключення сферах суспільних 

відносин, що ознаменувалося усуспільненням будь-яких результатів творчої 

діяльності. Хоча значущою є поява в цей період Основ, тобто першого 

кодифікованого акту у сфері охорони авторських прав в цілому; 

ІІ етап: 1961-1973 рр. – ознаменувався прийняттям Цивільного кодексу 

СРСР та республіканськими цивільними кодексами, зокрема і ЦК УРСР, де 

вперше відбувається закріплення інституту охорони авторських прав. 

Закінчився даний етап приєднанням СРСР до Бернської конвенції з охорони 

авторського права, в якій вперше виокремлюється інститут охорони 

авторського права на твори архітектури; 

ІІІ етап : 1973-1991 рр. – відбуваються спроби поширення міжнародно-

правових актів у сфері охорони авторських прав, і зокрема щодо творів 

архітектури в радянське законодавство; 

ІV етап: 1991-2003 рік – характеризується становленням вітчизняного 

українського законодавства у сфері охорони авторських прав та зокрема 

авторських прав на твори архітектури. Вперше відбувається фіксація поняття 

твори архітектури в площині об’єктів авторських прав. Саме протягом цього 

етапу приймаються знакові нормативно-правові акти, і зокрема Закон 

України «Про авторське право і суміжні права»; 
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V етап: 2003 рік – теперішній час – ознаменувався становленням 

інституту авторського права на твори архітектури, а також формуванням 

нормативно-правових та організаційних механізмів охорони та захисту цього 

права. Відбувається прийняття ЦК України, що забезпечує комплексність та 

єдність в термінологічному та методологічному інструментарії 

законодавчого забезпечення процесу охорони авторських прав на об’єкти 

архітектури. 

Не дивлячись на досить тривалий загальний період становлення 

законодавства в аналізованій сфері, треба все ж таки погодитися із 

твердженням Є.А. Грекова, який встановив, що «незважаючи на досить раннє 

поширення авторсько-правової охорони на твори архітектури, ці об’єкти 

протягом тривалого періоду не були розвинуті до рівня самостійного об’єкта 

авторського права. Правова охорона надавалася художнім творам, при цьому 

твори архітектури визнавалися лише одним із їх проявів, а права авторів 

проектів, архітектурних, інженерних та інших технічних планів, креслень і 

малюнків були значно обмежені випадками правомірного використання 

твору без згоди автора, встановленими у законодавстві» [31, с. 10]. 

Аналізуючи сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

охорони авторського права на твори архітектури слід головну увагу звернути 

на наступне: 

По-перше, важливо розуміти, що будь-які відносини з приводу охорони 

авторського права на твори архітектури здійснюються на перетині двох 

площин: законодавства у сфері авторських прав та законодавства про 

архітектурну діяльність. Тому необхідно виходити із того, що твори 

архітектури як об’єкти охорони, створюються в рамках архітектурної 

діяльності, оскільки інша форма творчої діяльності не підходить за своїм 

визначенням в контексті наповнюваності та методологічного забарвлення тих 

елементів та процедурних аспектів, особливість яких пояснюється не стільки 

складністю архітектури як виду мистецтва, скільки вимогами до самого 

створюваного об’єкта. 
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Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» 

«архітектурна діяльність – діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка 

включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, 

координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проектів з 

планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і 

споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського 

нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та 

викладацької роботи у цій сфері» [108]. 

Саме тому А.М. Євков робить акцент на тому, що необхідно говорити 

про два види мистецтва: архітектуру та містобудування: «архітектура є 

мистецтвом проектування і будівництва будівель, споруд, їх комплексів для 

створення зручного середовища проживання. Містобудування - це мистецтво 

і практика планування і забудови міст. Твори архітектури, що охороняються 

авторським правом, містять в собі як будівлі та споруди, так і проекти, 

малюнки, креслення, плани та макети, підготовлені для їх зведення. Вони 

охороняються авторським правом як оригінальні твори, однак авторське 

право не охороняє ні архітектурні методи, ні технологію робіт» [36, с. 28]. 

Отже, дослідник пропонує виходити з того, що «твори архітектури», 

які створюються в процесі архітектурної діяльності – це цивільно-правова 

категорія, яка належить до апарату права інтелектуальної власності. 

Водночас ми звертаємо увагу на те, що ближчим до розуміння сутності 

архітектурної діяльності є поняття «об’єкт архітектури». 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

об'єктом архітектури є «…будинки і споруди житлово-цивільного, 

комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти 

благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального 

і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) 

адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів» [108]. Тобто 

об’єкт архітектури це матеріалізований прояв авторського задуму, 
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авторського бачення на архітектурний твір як витвір мистецтва. В цьому 

контексті на себе звертає увагу термін, що містить в згаданому вище законі 

та на нашу думку напряму стосується авторського права – архітектурне 

рішення.  

Тож, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

«архітектурне рішення – це авторський задум щодо просторової, 

планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру 

об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його 

реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях 

проектування і зафіксований у будь-якій формі» [108]. Відтак можна дійти 

висновку, що об’єкт архітектури не  можна ототожнювати із твором 

архітектури й він не є його втіленням в повному розумінні, оскільки 

регулювання архітектурної діяльності суттєво ширше за регулювання 

відносин з приводу охорони авторського права на твір архітектури. Отже, 

саме через таку категорію як архітектурне рішення і можна пов’язати 

означені галузі права. 

Не вдаючись в ґрунтовний аналіз змісту нормативно-правових актів у 

сфері архітектурної діяльності, доцільно розкрити деякі особливості 

співвідношення законодавства у сфері архітектурної діяльності із 

законодавством у сфері охорони авторського права на твори архітектури. 

Відповідно, до основних нормативних актів у сфері архітектурної 

діяльності належать Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України 

та Підзаконні акти Мінрегіонбуду України та технічні науково-технічної 

ради Мінрегіону України, які мають на меті впорядкування технологічної 

складової практичної діяльності по зведенню об’єктів архітектури. Мова йде 

про те, що з точки зору вітчизняного законодавства архітектурна діяльність 

розглядається і як творчий процес, і як практична діяльність, яка вимагає 

жорсткої регламентації та впорядкування всіх без виключення процедурних 

аспектів. Відтак необхідно розуміти, що діяльність у сфері архітектури як 

мистецтва, тобто створення творів архітектури, та діяльність у сфері 
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архітектури як практичної діяльності (будівництва) суттєво відрізняються і 

регулюються за допомогою методологічного інструментарію різних галузей 

права. 

У свою чергу до основних нормативних актів у сфері охорони 

авторських прав на твори архітектури належать ЦК України, Закони України, 

Постанови Кабінету Міністрів України та Підзаконні акти, що покликані 

регулювати ті суспільні відносини, котрі пов’язані зі створенням і 

використанням таких творів. Отже, норми авторського права передбачають, 

хто і на яких умовах має право використовувати охоронюваний твір.  

Тобто законодавець пропонує дві категорії твори архітектури та 

об’єкти архітектури. При чому суто категоріально ці поняття є суттєво 

відмінними. Детально про теоретико-методологічне наповнення категорії 

«твір архітектури» мова піде в наступному розділі. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Архітектурна діяльність є особливим видом мистецтва, частиною 

матеріальної та духовної культури людства, що відображає ідеї, пов’язані з 

формуванням просторового середовища шляхом створення творів 

архітектури та втілення їх в об’єкти архітектури, а також залежить від рівня 

розвитку економічних відносин. 

2. На основі аналізу визначень архітектурної діяльності 

запропоновано її розуміння як діяльності людини, що являє собою 

інтелектуальний, творчий процес, пов’язаний із формуванням просторового 

середовища, результат якого втілюється у кресленнях, ескізах, моделях, 

планах, будівлях і охороняється нормами чинного законодавства. 

3. Рівні правового регулювання архітектурної діяльності в Україні 

можна розподілити на такі: 1) загальноправовий; 2) галузевий; 3) 

підгалузевий; 4) інституційний. 

4. Створення творів архітектури являє собою специфічний вид 



 59 

творчої діяльності, якому притаманні певні особливості, що дозволяє 

виокремити правові норми стосовно творів архітектури у самостійний 

цивільно-правовий субінститут авторського права на твори архітектури. З 

огляду на нерозривний зв’язок матеріальної та духовної складових у 

соціальному змісті такої діяльності вона потребує особливих правових 

конструкцій відповідних норм. 

5. Архітектурна діяльність характеризується поєднанням приватних 

та публічних інтересів. Перші являють собою авторські відносини, що 

характеризуються свободою творчості та як результат втілюються у творах 

архітектури. Інші ж пов’язані з безпекою будівництва. Твори архітектури, 

отримуючи своє матеріальне втілення, перетворюються в об’єкти 

архітектури, що мають відповідати законодавчим вимогам та стандартам. 

6. Норми субінституту авторського права на твори архітектури 

мають регламентуватися насамперед Законом України «Про авторське право 

і суміжні права», оскільки ЦК України містить загальні положення про права 

інтелектуальної власності, а Закон України «Про архітектурну діяльність» не 

охороняє особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, 

пов’язаних зі створенням та використанням творів науки, літератури та 

мистецтв, а в цілому регламентує процес втілення твору архітектури в 

матеріальний об’єкт.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ СУБ’ЄКТИВНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ 

АРХІТЕКТУРИ 

 

2.1 Суб'єкти авторського права на твори архітектури 

 

Ефективність правової охорони такого специфічного об’єкта 

авторського права як твір архітектури багато в чому залежить від правового 

статусу суб’єктів авторського права на нього. Суб’єктивне авторське право є 

важливим елементом, який впливає на сам правовий режим створення, 

використання та користування твором архітектури. З огляду на це важливим 

є дослідження як теоретичного забезпечення суб’єктивного права, так і 

практичного (законодавчого) закріплення правового статусу суб’єктів 

авторського права на твори архітектури.  

Досліджуючи теоретичну площину означеної проблематики слід 

звернути увагу на співвідношення понять «суб'єкти авторського права на твір 

архітектури» та «суб'єкти авторських відносин з приводу твору архітектури». 

Дані поняття не є тотожними та співвідносяться в залежності від об’єкта на 

який спрямовується правовий вплив того чи іншого суб’єкту. При цьому 

предметом в обох випадках виступає твір архітектури. Відповідно, говорячи 

про «суб'єкт авторського права на твір архітектури» під цим поняттям слід 

розуміти безпосередньо особу, яка або створила твір архітектури, або набула 

на нього прав в спосіб та порядок передбачений законодавством чи 

договором. 

У випадку ж «суб'єкта авторських відносин з приводу твору 

архітектури» слід розуміти значно ширше коло осіб, які беруть участь у 

відносинах об’єктом яких є комплекс процедур та дій з об’єктом архітектури. 

Тобто авторські відносини, це відносини предметом яких є авторське право 

на певний об’єкт (в досліджуваному випадку авторське право на твір 

архітектури), але об’єктом є дії та процедури спрямовані на розпорядження 
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таким правом. Саме через це поняття «суб'єкт авторських відносин з приводу 

твору архітектури» значно ширше за своїм складом за поняття «суб'єкт 

авторського права на твір архітектури».  

Разом з тим точного визначення ні першої, ні другої правової категорії 

не можна віднайти у вітчизняному цивільному законодавстві. ЦК України та 

інші нормативно-правові акти закріплюють лише суб’єктний склад, не даючи 

точне визначення, яке могло б ідентифікувати особу в якості суб’єкта 

авторського права на твір архітектури. Звертаючись до позицій різних 

вчених, можна побачити наявність певних суперечливих поглядів з цього 

питання.  

Аналізуючи положення ЦК України та досліджуючи науково-практичні 

коментарі до ЦК України, можна зокрема прийти до висновку, що існують 

авторські відносин, які являють собою форму реалізації в практичній 

діяльності норм авторського права. Зокрема цьому можна знайти 

підтвердження у Я. М. Шевченка [158], а також у В. Л. Мусіяки та 

А. С. Довгерта [157]. Через це суб’єктами авторських відносин є коло осіб, 

які беруть участь в реалізації авторського права. Саме ж авторське право на 

твір архітектури, якщо його розглядати в об’єктивному сенсі, виступає 

необхідною передумовою здійснення авторських відносин, в тому числі й з 

приводу твору архітектури. Об’єктивність розуміння авторського права на 

твір архітектури полягає в тому, що існування такого твору породжує 

відносин з приводу його обігу та використання. Натомість суб’єктивне 

розуміння авторського права обумовлює наявність лише визначеного 

законом кола осіб, що мають правомочності виступати в якості особи, якій 

належить твір архітектури на такому праві, яке підпадає під законодавче 

визначення «авторське право».  

У свою чергу А. А. Кетрарь також відзначає, що «коло суб'єктів 

авторських відносин є достатньо широким, кожен з них має власний 

правовий статус та об'єм правосуб'єктності. При цьому суб’єкти авторського 

права є не єдиними учасниками таких відносин» [53, c. 359]. Такої ж думки 
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дотримується і В. В. Беліченко, підтвердження чому можна знайти в його 

роботах з приводу можливості наділення юридичних осіб авторським 

правом. Зокрема дослідник доходить висновку, що такі особи можуть бути 

«похідними суб’єктами авторського права внаслідок реалізації ними власної 

правосуб’єктності в процесі здійснення авторсько-правових відноси» [10, c. 

271]. Слід зауважити, що наведені позиції є слушними та цілком 

виправданими, оскільки аналізуючи суб’єктний склад авторських відносин з 

приводу твору архітектуру можна для прикладу навести таких суб’єктів як 

підрядники або суб’єкти авторського нагляду. Особа яка зводить твір 

архітектури не є суб’єктом авторського права, але при цьому без неї 

створення такого твору неможливе.  

Опосередковано цю тезу можна підтвердити результатами наукових 

пошуків Н.Б. Шуст, яка розглядаючи авторське право на аудіовізуальний твір 

приходить до висновку, що створення об’єкта авторського права передбачає 

тісний взаємозв’язок цілої низки суб’єктів суспільних відносин, які якщо їх 

відділити від конкретного об’єкта авторського права можуть існувати 

самостійно. Тобто Н.Б. Шуст вказує, що у випадку складного об’єкта 

авторського права «відносини з приводу його створення та використання 

потребують участь осіб, які долучаються до такого процесу на засадах 

цивільно-правових відносин, зокрема відносин підряду або надання послуг 

іншого характеру» [166, с. 120]. Підтвердження того, що у відносинах з 

приводу створення або реалізації об’єкта авторського права можуть брати 

участь й інші суб’єкти, окрім автора твору, можна знайти й в А. І. Кубах. При 

цьому дослідник звертає увагу на те, що авторські відносини містять в собі і 

ґрунтуються на суб’єктивному авторському праві [68, c. 39-40]. З цього 

можна зробити висновок, що суб’єктом авторського права є особа, 

юридичний зв'язок якої з об’єктом авторського права ґрунтується на повному 

комплексі елементів, що утворюють право власності на твір.  

Крім того, С.М. Клейменова вказує, що «суб'єктами авторських 

правовідносин є власники суб'єктивних прав і носії обов'язків, що зв'язані зі 
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створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва. 

Первісними суб'єктами визнаються фізичні особи, що створюють твори, як 

самостійно, так і в співавторстві. Це обумовлюється тим, що характерною 

ознакою об'єкта авторських правовідносин є творча діяльність – присутня 

тільки людині, а не організації, установі чи підприємству» [56, с. 12]. Однак, 

розглядаючи відносини з приводу твору архітектури можна прийти до 

висновку, що вони не можуть відбуватися без залучення юридичних осіб, 

правомочності яких виникають не за законом, а з договором в процесі 

реалізації суб’єктами авторського права на твір архітектури власної 

правосуб’єктності (зокрема щодо розпорядження правом власності на такий 

твір). Виходячи з цього можна зробити висновок, що обсяг правомочностей 

суб’єктів відносин з приводу авторського права виходить із договору, яким 

визначається місце такого суб’єкта в моделі авторсько-правових відносин. 

Натомість обсяг правомочностей автора твору архітектури витікає з закону, і 

лише може підтверджуватися або обмежуватися в договорі.  

Таким чином, ми приходимо до висновку, що категорія «суб’єкти 

авторських відносини» або «суб’єкти відносини з приводу авторського 

права», в тому числі й щодо твору архітектури, мають ширше трактування за 

«суб’єктів авторського права». В другому випадку чітко простежується 

суб’єктивність самого права, орієнтація права, як властивості суб’єкту, на 

модель його суспільної діяльності або форму суспільних відносин в яких він 

бере участь. Мова йде про те, що «авторське право», «авторство» є 

характеристикою «суб’єкту авторського права», в той час як у випадку із 

«суб’єктом авторських відносин», авторство не є суб’єктивним правом і не 

характеризує суб’єкта, а лише надає йому певні можливості, розширяючи чи 

звужуючи правосуб’єктність в процесі розпорядження таким правом.  

Отже, в авторських відносинах авторство обумовлює те чи інше коло 

прав і обов’язків, визначених законодавством. Натомість за межами таких 

відносин авторство характеризує суб’єкт суспільних відносин як особу, що 

створила той чи інший твір. 
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Говорячи про суб’єкт авторського права на твір архітектури з точки 

зору теоретичних положень нормативістської теорії права, можна дійти 

висновку, що в даному випадку суб’єктивне право є ознакою юридичного 

зв’язку між особою та твором архітектури. Саме така характерна ознака 

ідентифікує особу як суб’єкта авторського права на твір архітектури та є 

підставою для подальшого визначення статусу такої особи у відносинах з 

приводу твору архітектури.  

Правовий реалізм найбільш яскраво розкриває природу авторського 

права, визнаючи, що будь-який суб’єкт суспільних відносин може бути в 

статусі учасника відносин з приводу авторського права, але лише 

індивідуально визначений суб’єкт (як правило фізична особа) може бути 

носієм авторського права, і розпоряджаючись ним на власний розсуд, 

створювати передумови для виникнення авторсько-правових відносин. При 

цьому сам автор твору, може, передавши права на твір, вибути з моделі таких 

відносин, але при цьому він ніколи не втратить авторства, оскільки це його 

характерна ознака, як самого по собі суб’єкта суспільних відносин.  

Таким чином, пропонуємо під «суб'єктом авторського права на твір 

архітектури» розуміти особу, яка шляхом створення твору архітектури 

(авторство) або в інший законодавчо визначений спосіб, набуває авторське 

право та отримує можливість розпоряджатися таким твором в порядку 

встановленому законодавством.  

Під «суб'єктом авторських відносин з приводу твору архітектури» 

пропонується розуміти фізичну або юридичну особу, яка набуває за законом 

або за договором правомочності вчиняти дії в процесі створення твору 

архітектури його автором або зведення такого твору архітектури на 

місцевості. 

Як правило такі правомочності спрямовані на володіння, 

розпорядження або використання твору архітектури, як об’єкта авторського 

права, а не як об’єкта нерухомості, на який розповсюджується правовий 

режим нерухомого майна.  
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Разом з тим, слід також звернути увагу на необхідність розрізняти 

поняття «суб’єкт авторського права на твір архітектури» та «автор твору 

архітектуру». Зрозуміло, що дані правові категорії співвідносяться як 

загальне та окреме, оскільки суб’єктом авторського права на твір архітектури 

може бути особа, яка не створила твір, але набула право на нього в інший 

незаборонений законодавством спосіб. В такому випадку «автор твору 

архітектури» (як правовий статус особи) або авторство (як причетності особи 

до творчого процесу) є лише характерними ознаками особи, яка 

безпосередньо створила той чи інший твір архітектури, але не зводила його 

на місцевості. В той час така правова категорія як «суб’єкт авторського права 

на твір архітектури» означає наявність в особи належної правосуб’єктності 

для участі у відносинах з приводу такого твору, в тому числі для захисту 

власного авторського права, або для розпорядження ним.  

На підтвердження такої позиції можна навести зокрема точку зору 

А. А. Кетрарь: «поняття «автор твору» і «суб'єкт авторського права» не 

тотожні як за змістом, так і за значенням. Автором твору може бути тільки 

його творець, тобто тільки фізична особа… Суб'єктами авторського права 

можуть бути як фізичні, так і юридичні особи [53, с. 354]. При цьому як 

зазначає М. Я. Остапчук «підставою виникнення авторського права є лише 

особистий творчий внесок автора у створення об’єкта авторського права, 

тобто все те, що зроблено творчою працею. Творча діяльність – це єдина 

сфера, де існує залежність майнових прав від особистих немайнових. Тому ні 

право власності на умови та засоби виробництва творчого результату, ні 

використання чужого досвіду, знань та навичок, ні інвестиції, ні службові 

зв’язки автора з роботодавцем – все це не є підставою виникнення 

авторського права [93, с. 262]. Таким чином авторство належить лише тому 

хто створив твір архітектури, він же і є його автором. Відповідно автор, як 

особа що створила сам твір архітектури, може розпоряджатися таким правом 

на власний розсуд. Первинне виникнення авторського права є проявом 

законодавчого забезпечення та гарантування державою захисту результатів 
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суспільно корисної праці автора. Отже, створивши певний індивідуально-

визначений предмет, який набув ознаки твору, автор набуває авторське право 

на нього і може ним розпоряджатися. Останнє породжує об’єктивність, і 

навіть, необхідність існування інших суб’єктів авторського права, тобто осіб 

які набули право розпоряджатися твором архітектури.  

Виходячи з вищезазначеного, ми дійшли висновку, що поняття суб’єкт 

авторського права на твір архітектури є поняттям ширшим за поняття автора 

твору архітектури, що обумовлюється можливістю автора розпоряджатися 

результатом власної творчої діяльності. 

Важливо також зазначити, що хоча в законодавстві чітко не визначено 

дефініцію «суб’єкт авторського права на твір архітектури», однак ті 

характеризуючи ознаки або ті категорії осіб, що можуть бути таким 

суб’єктом не суперечать і цілком доповнюють теоретичні положення 

викладені в різних дослідженнях з проблематики авторського права на твір 

архітектури.  

Зокрема відповідно до положення ст. 435 ЦК України «первинним 

суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого 

автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як 

автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами 

авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав 

на твори відповідно до договору або закону» [156]. 

У свою чергу ст. 7 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» «суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині 

першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх 

спадкоємці передали свої авторські майнові права» [106].  

Разом з тим, нормою ст. 29 Закону України «Про архітектурну 

діяльність», яка називається «Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі» 

встановлюється, що «особа (особи), творчою працею якої (яких) створено 

об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, вважається автором 

(співавторами) цих об'єктів. Важливо зазначити, що співавторами не можуть 
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бути особи, які надають автору об'єкта архітектури технічну, консультаційну 

чи організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію 

проектування і будівництва (реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту), контроль за виконанням зазначених робіт» [108].  

При цьому норми про співавторство містяться також і в ЦК України, 

відповідно до ст. 436 якої «авторське право на твір, створений у 

співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить 

такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може 

мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, 

визнається такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути 

використана незалежно від інших частин цього твору. Кожен зі співавторів 

зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має 

самостійне значення» [156]. 

Узагальнюючи законодавчі положення стосовно визначення суб’єкту 

авторського права на твір архітектури доцільно навести їх порівняння в 

таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1. 

Порівняння характеристик суб’єктів авторського права та 

суб’єктивного авторського права на твір архітектури в законодавстві 

України. 

 

Джерело 

(законодавчий 

акт) 

Суб’єкт авторського права Підстави 

виникнення 

права власності 
Первинний 

суб’єкт 

авторського 

права 

Похідні 

суб’єкти 

авторського 

права 

Цивільний кодекс 

України 

автор твору – 

фізична особа, 

зазначена звичайним 

способом як автор 

твору (презумпція 

авторства) 

 з моменту 

створення твору 

 інші фізичні та 

юридичні особи 

відповідно до 

договору або 
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закону 

Закон України 

«Про авторське 

право і суміжні 

права» 

автор твору – 

фізична особа, яка 

своєю творчою 

працею створила 

твір архітектури  

 з моменту 

створення твору 

 спадкоємці та 

особи, яким 

автори чи їх 

спадкоємці 

передали свої 

авторські 

майнові права 

відповідно до 

договору або 

закону 

Закон України 

«Про 

архітектурну 

діяльність» 

автор твору 

(співавтор твору) – 

особа творчою 

працею якої (яких) 

створено об'єкти 

архітектури як 

об'єкти 

авторського права 

 з моменту 

створення твору 

 

Таким чином, за результатами аналізу законодавчих положень 

стосовно визначення та характеристики суб’єкту авторського права, що 

містяться в ЦК України, Законах України «Про авторське право і суміжні 

права» та «Про архітектурну діяльність» можна дійти наступних висновків: 

По-перше, суб’єктами авторського права є автори твору архітектури та 

інші особи, яким автори передали право на твір, або особи які набули таке 

право на законодавчих чи договірних засадах. Отже, законодавством 

визначається наявність первинних суб’єктів авторського права (власне 

автори твору архітектури) та вторинних (похідних) суб’єктів авторського 

права, які набули в інший, окрім створення, спосіб авторське право на твір 

архітектури. Наведена диференціація суб’єктів авторського права на твори 

архітектури породжує певну правову невизначеність, оскільки на відміну від 

такої категорії як «автор твору» жоден із наведених вище нормативно-

правових актів не визначає таку категорію як «інші суб’єкти авторського 

права», а лише відносить до такої категорії тих чи інших осіб. Наявність 



 69 

такої конструкції як інші фізичні юридичні особи» демонструє можливість 

отримання авторського права на твір архітектури будь-якою особою, яка має 

необхідну правосуб’єктність.  

Варто відзначити, що, на сьогодні існує об’єктивна потреба 

концептуалізації суб’єктного складу авторського права на твір архітектури, 

оскільки на відміну від власне автора такого твору, є незрозумілим хто саме 

може віднестися до похідних суб’єктів такого права. Аналіз положень ЦК 

України та Закону України «Про авторське право і суміжні права» дає змогу 

виокремити лише наступні характеризуючи ознаки похідних (вторинних) 

суб’єктів авторського права на твір архітектури: 

1) спадкоємці авторів твору архітектури (як за законом, так і за 

заповітом), до яких можуть належати як фізичні, так і юридичні особи; 

2) фізичні та юридичні особи, які отримали майнові права авторів твору 

архітектури або спадкоємців автору; 

3) наявність юридичного зв’язку між суб’єктом авторського права та 

твором архітектури виражена в договорі (за винятком автору твору, право 

якого виникає за законом). Також винятком може бути набуття авторського 

права спадкоємцями, особливо якщо спадщина передається за законом, а не 

за заповітом; 

4) наявність законодавчо визначеної правосуб’єктності (окрім автора 

твору архітектури), яка дає змогу виступати особі в якості суб’єкту 

авторського права. Мова йде про належність набуття авторського права 

особою, яка не є автором твору. 

Проте слід звернути увагу на те, що існує певна невизначеність 

стосовно суб’єкту авторського права у випадку, якщо автор твору 

архітектури заповідає авторське право територіальній громаді або цілому 

народу, передаючи свій твір в якості національного надбання для подальшого 

суспільно корисного використання невизначеному колу осіб. Звертаючись до 

положень ст. 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якою 

врегульовано перехід творів у суспільне надбання, робимо висновок, що 
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передача в суспільне надбання можлива при закінченні терміну дії 

авторського права, але питання такої передачі автором твору своїх майнових 

прав окремій територіальній громаді чи народу України даною нормою не 

регулюється. Наведена проблема, на нашу думку, потребує законодавчого 

врегулювання.  

По-друге, правові конструкції викладені в ЦК Україні, Законах України 

«Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність» 

стосовно правового статусу особи, як суб’єкта авторського права на твір 

архітектури дають чітке розуміння, що суб’єктом первинного авторського 

права можуть бути виключно фізичні особи, а суб’єктом вторинного 

авторського права – фізичні та юридичні особи.  

Довести цю тезу можна наступним чином: 

1) автор твору визначається в законодавстві як фізична особа (ЦК 

України, Закон України «Про авторське право і суміжні права») або особа, 

яка здійснює творчу діяльність (Закон України «Про архітектурну 

діяльність»), що є виключною властивістю фізичної особи; 

2) суб’єктивне авторське право на твір архітектури виникає з моменту 

створення такого твору, тобто належить виключно фізичній особі, яка є 

автором (первинним суб’єктом авторського права); 

3) будь-які договірні відносини, що є підставою для набуття 

авторського права на твір архітектури, в тому числі і юридичною особою, 

виникають лише з первинного авторського права, а передача здійснюється 

волею автора (за невеликими виключеннями, коли твір архітектури після 

смерті автора не знаходить спадкоємця); 

4) законодавством не передбачено виникнення авторського права на 

твір архітектури у юридичної особи з моменту створення або зведення твору 

архітектури чи об’єкта архітектури, що автоматично відносить таку категорії 

осіб до вторинних суб’єктів авторського права.  

Проте «питання про те, чи може юридична особа бути суб’єктом 

первинного авторського права, тобто здобути право на твір за допомогою 
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своїх власних дій, багато років залишалося спірним, зокрема через 

можливість існування ситуації коли проект реалізує архітектурні ідеї або 

пропозиції однієї або декількох осіб, авторами проекту повинні визнаватися 

особи з одночасною вказівкою при згадуванні про авторство, на проектну 

організацію, яка такий проект реалізувала» [95]. Зазначена концепція була 

притаманна комуністичній моделі авторського права, коли приватна 

власність відкидалася як цивільно-правовий інститут разом з декількома 

майновими правами особи. Однак, проведені дослідження дають змогу 

стверджувати, що юридична особа не є первинним суб’єктом авторського 

права. 

Однак В. В. Беліченко в своїх дослідженнях також підтримує позицію, 

стосовно того, що «законодавство України передбачає випадки виникнення 

авторських прав у юридичної особи навіть з моменту створення твору, тобто 

за первісними підставами. Але при цьому таке володіння правами найчастіше 

ускладнено паралельним виникненням прав на той самий об’єкт в інших осіб 

– безпосередніх створювачів твору. Реалізація в такому випадку спільних 

авторських правомочностей натикається на певні складнощі і відповідно 

потребує більш детального регулювання, ніж його здійснює ЦК України» 

[10, c. 271]. На нашу думку, такі позиції є хибними, оскільки дослідники не 

враховують, що авторський процес – це процес творчий, результатом якого 

виступає певний об’єкт авторського права, який не може з’явитися в будь-

який інший спосіб окрім як в результаті розумової, інтелектуальної, творчої 

діяльності особи із використанням її власних знань, умінь, навичок, 

здібностей. 

Навіть більше, згадуючи проектну організацію або будь-яку іншу 

юридичну особу, що брала участь у створенні об’єкта архітектури, слід чітко 

розуміти, що діяльність з приводу створення об’єкта архітектури на 

місцевості (зведення такого об’єкта) не є творчим процесом, а лише 

практичним проявом (реалізацією) творчого задуму автора втіленого ним у 

творі архітектури.  
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З цього приводу Є.А. Греков зазначає, що «первинним суб’єктом 

авторського права на твір архітектури визнається автор твору – виключно 

фізична особа, творчою діяльністю якої створено даний твір. При цьому 

наголошується, що відсутність в автора архітектурної освіти, а також ліцензії 

на проектні роботи, з огляду на авторське законодавство, не є обмеженням 

для творчої самореалізації особистості в архітектурному мистецтві, тобто для 

створення твору архітектури, втіленого в будь-якій формі, зокрема в 

архітектурній частині проекту, і для визнання за автором цього твору 

повного обсягу авторських правомочностей» [30, с. 14-15]. 

Зазначена позиція нами повністю підтримується, оскільки, по-перше 

вона зайвий раз акцентує увагу і доводить, що первинним суб’єктом 

авторського права є виключно фізична особа, в результаті творчої діяльності 

якої створено твір архітектури. Відповідно сама творча діяльність не вимагає 

жодних спеціальних знань або навичок, а її результати втілюючись в 

конкретний твір архітектури своєю унікальністю ідентифікуючи творчий 

задум лише однієї особи – автора твору. По-друге, наявність спеціальних 

дозвільних або інших документів свідчить про те, що такі суб’єкти 

здійснюють діяльність, яка потребує певних особливостей правосуб’єктності, 

а саме наявність ліцензій, сертифікатів, дозволів тощо. Перелік таких видів 

діяльності визначається за законодавством, а це означає що така діяльність не 

відноситься до творчої, оскільки не можливо на рівні закону закріпити або 

обмежити творчий процес особи, що є її природним правом, до того ж 

гарантованим Конституцією України. Тобто наявність спеціальних дозволів 

на провадження того чи іншого виду діяльності у сфері архітектури означає, 

що така діяльність позбавлена творчого елементу, хоча і може 

спрямовуватися на втілення в конкретному об’єкті творчого задуму автора. 

Однак суб’єкти суспільних відносин, які здійснюють таку діяльність не 

можуть бути первинними суб’єктами авторського права.  

Щоправда, на сьогодні існує потреба для врегулювання такого процесу 

створення творів архітектури, в якому участь фізичної особи є мінімальною. 
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Мова йде про залучення до процесу створення нових архітектурних форм, 

рішень і навіть цілісних творів архітектури комп’ютерної техніки. Рівень 

розвитку комп’ютерних технологій на сьогодні досяг свого апогею і 

наступним кроком вже може стати поява штучного інтелекту, якому зокрема 

притаманний і творчий процес, як власне ознака незалежної інтелектуальної 

діяльності. З огляду на це вимагає дослідження, перш за все на теоретичному 

рівні, питання про правовий режим твору архітектури, який створено 

засобами комп’ютерної техніки. Безумовно з точки зору сучасного 

цивільного права, комп’ютерна техніка виступає як інструмент творчої праці 

та як допоміжний засіб реалізації автором свого творчого задуму. Більшість 

сучасних творів архітектури отримують свій остаточний вигляд саме за 

допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Проте подальший розвиток 

технічних можливостей дасть змогу автору твору або точніше фізичній особі 

лише задавати конкретні параметри нового твору архітектури, вимоги, що 

висуваються до нього та навіть умови його розміщення на місцевості. При 

цьому сам процес створення остаточного твору архітектури буде досягатися 

виключно шляхом технологічних розрахунків та комп’ютерного 

моделювання. В певній мірі така діяльність дещо втрачає ознаки 

архітектурної діяльності або творчої діяльності у сфері архітектури, оскільки 

не вимагає від суб’єкта такої діяльності майже ніяких обчислювальних та 

дизайнерських рішень. Саме тому такий етап у розвитку комп’ютерних 

можливостей майбутнього викликає необхідність теоретико-методологічної 

дискусії стосовно нового бачення суб’єктів авторського права на твори 

архітектури.  

По-третє, законодавство України чітко детермінує низку випадків 

виникнення (набуття) права власності на твір архітектури: 

1) створення твору архітектури;  

2) передача (відчуження) авторського права на твір архітектури за 

договором; 
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3) наявність законодавчих підстав для набуття авторського права на 

твір архітектури без укладання договору.  

Відповідно, у першому випадку, тобто в процесі безпосереднього 

створення автором твору архітектури, відбувається зародження авторського 

права, як результату втілення в практичну дійсність авторського (творчого) 

задуму особою та набуття ним об’єктивної форми якою досягається 

сприйняття твору архітектури іншими суб’єктами цивільних відносин. 

Фактично відбувається ідентифікація нового предмету матеріального світу як 

твору архітектури. Відтак, на новий предмет матеріального світу одразу 

виникає суб’єктивне право його творця – авторське право на твір 

архітектури.  

Як зазначають К. В. Кириленко та Л. В. Пономарьова «комплекс прав 

автора на результат його творчої діяльності в області архітектури виникає з 

моменту створення твору (у тому числі проекту), незалежно від того, був він 

закінчений і обнародуваний або ні. Після реалізації проекту права автора на 

побудовані будівлі, споруди та інші твори як об'єкти авторського права також 

належать авторові, якщо вони не були передані за договором, а також з 

урахуванням норм законодавства відносно прав на об'єкти, створені в 

результаті виконання трудового договору і на замовлення» [55, с. 156]. Тобто 

навіть якщо, особа, яка є автором твору архітектури перебувала в будь-яких 

відносинах з іншою особою (юридичною або фізичною), в тому числі 

трудових відносинах предметом яких було виконання робіт з метою 

створення об’єкта архітектури або архітектурного твору, то так чи інакше 

первинне авторське право виникає лише в автора, але одразу (а не одночасно) 

набувається іншою особою в силу договору.  

Аналізуючи положення Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», зокрема норми ст. 31 можна прийти до висновку, що «автор (чи інша 

особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій 

іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. 
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Майнове право суб'єкта авторського права, який є юридичною особою, може 

бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому законом порядку 

внаслідок ліквідації цієї юридичної особи – суб'єкта авторського права» 

[106].  

Таким чином, можна встановити наступне: 

1) набуття авторського права на твір архітектури похідним суб’єктом 

авторського права відбувається внаслідок реалізації автором або тим 

суб’єктом, якому автором вже передано таке право, комплексу 

правомочностей з розпорядження авторським правом; 

2) авторське право на твір архітектури може бути передано за 

договором безліч кількість разів (якщо інше прямо не передбачене в 

договорі); 

3) передача авторського права на твір архітектури може бути 

передбачена в договорі, ще до створення самого твору архітектури;  

4) процес передачі або набуття авторського права на твір архітектури 

регулюється тими законодавчими нормами, які є характерними для 

правочинна, яким здійснюється така передача; 

5) випадки передачі авторського права за законом є: спадкування; 

ліквідація юридичної особи та перехід творів у суспільне надбання. 

Разом з тим, останній тезис стосовно випадків виникнення авторського 

права за законом прямо не витікає із жодного положення вітчизняного 

законодавства у сфері авторських прав та загалом інтелектуальної власності. 

Однак з огляду на важливість, суспільну корисність, а також складність 

творення творів архітектури та надзвичайної складності відносин з приводу 

створення таких творів та їх зведення, на нашу думку, доцільно доповнити 

Закон України «Про архітектурну діяльність» окремою статтею 29-1 

«Виникнення права власності на твір архітектури та об’єкти архітектурної 

діяльності» в наступній редакції: 

«Стаття 29-1. Виникнення авторського права на твір архітектури та 

об’єкти архітектурної діяльності. 
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1) Авторське право на твір архітектури виникає з моменту створення 

твору. Для виникнення авторського права на твір архітектури не вимагається 

реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. 

2) Авторське право на твір архітектури не залежить від права власності 

на об’єкт архітектурної діяльності, в якому втілено такий твір. Відчуження 

об’єкта архітектурної діяльності, в якому втілено твір архітектури, не означає 

відчуження авторського права і навпаки. 

3) Особа, яка має авторське право на твір архітектури, для сповіщення 

про свої права може використовувати спеціальний знак охорони авторського 

права, що являє собою латинську літеру «С» обведену колом. Такий знак не 

може використовуватися для сповіщення про свої права на об’єкт 

архітектурної діяльності особою, яка не має авторського права на твір 

архітектури який втілений в такому об’єкті. 

4) Авторське право на твір архітектури може виникати в іншої фізичної 

або юридичної особи за договором, яким передбачається передача або 

надання авторського права від належного набувача такого права (в тому 

числі автора твору архітектури) або за законом у випадку: спадкування 

майнових прав на твір архітектури; ліквідації юридичної особи які належать 

майнові права на твір архітектури. 

Таким чином, відбувається чітке законодавче закріплення 

розмежування права власності на об’єкт архітектури та авторського права на 

твір архітектури який втілено в такому об’єкті. Крім того, запропонована 

норма суттєво знизить спірність відносин з приводу реалізації авторського 

права суб’єктами відносин з приводу об’єкта архітектурної діяльності.  

Отже, можна цілком обґрунтовано стверджувати, що авторське право 

на твір архітектури та право власності на такий твір або об’єкт в якому такий 

твір втілений частіше за все не збігаються за суб’єктним складом, тобто 

належать різним особам. Що правда одним із випадків коли такий збіг 

можливий, окрім власне створення твору архітектури, є випадок, 

передбачений ч. 2 ст. 12 Закону України «Про авторське право і суміжні 
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права», відповідно до якої «власникові матеріального об'єкта, в якому втілено 

оригінал твору архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без 

попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує 

вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо збереження об'єкта, 

в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального 

об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові 

зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної 

споруди - фотографії твору» [106].  

Окрім цього на нашу думку, врегулювання положень вітчизняного 

цивільного законодавства та законодавства у сфері авторського права 

стосовно права власності на твір архітектури вимагає наукової дискусії за 

такими напрямками: 

 1) закріплення за суб’єктом авторського права на твір архітектури 

права використання або розпорядження об’єктом архітектурної діяльності в 

якому втілено такий твір; 

 2) закріплення за автором твору архітектури права на найменування 

об’єкта архітектурної діяльності, в якому втілено твір архітектури, у повній 

відповідності із самим твором. 

Останнє, на нашу думку, суттєво підвищить рівень реалізації автором 

власних суб’єктивних прав на твір архітектури та сприятиме його визнанню, 

в якості творця архітектурного рішення, яке набуло практичної реалізації при 

зведенні об’єкта нерухомості на місцевості.  

По-четверте, важливим аспектом, на який законодавець звертає увагу в 

процесі визначення суб’єктів авторського права на твір архітектури є 

можливість розподілу такого права між співавторами. Аналіз загальних норм 

ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

стосовно співавторства у сфері авторських відносин дає змогу зробити 

висновки про те, що: 

1) співавторство на твір архітектури можливе й у випадках, коли 

відчуження результатів творчої діяльності від кінцевого твору передбачає 
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можливість подальшого використання як самого твору, так і відчужених 

частин; і у випадку коли таке відчуження неможливе; 

2) співавторство може регулюватися положеннями спеціальної угоди, 

що укладається між такими особами. 

Однак, якщо дані положення доповнити аналізом норм Закону України 

«Про архітектурну діяльність», то зокрема положення ч. 3 ст. 29 не дає змогу 

говорити про можливість відчуження частини твору архітектуру його 

співавтором для подальшого використання. Конструкція вказаної норми 

викладена таким чином, що можна дійти висновку, що співавторство при 

створенні твору архітектури передбачає обов’язковість його використання як 

єдиного об’єкта авторського права без можливості відчуження, але з 

можливістю співавторами в своїй подальшій творчій діяльності 

користуватися власними архітектурним рішеннями, що складають частину 

створеного у співавторстві твору архітектури.  

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону України «Про архітектурну 

діяльність», закріплено положення «співавторами не можуть бути особи, які 

подають автору об'єкта архітектури технічну, консультаційну чи 

організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію проектування і 

будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту), контроль за 

виконанням зазначених робіт» [108]. Наведена конструкція ще раз доводить, 

що суб’єктом авторського права є особа яка створила твір архітектури 

(фізична особа) та особа яка набула таке право від автора твору.  

Проте, на нашу думку, враховуючи особливість твору архітектури, а 

точніше його кінцевий вираз в предметі матеріального світу, який отримає 

статус об’єкта нерухомості та має велику суспільну значущість, питання 

співавторства вимагає більш детального врегулювання на законодавчому 

рівні. Саме по собі співавторство при створенні твору архітектури цілком 

логічне, оскільки характер та особливості творчої діяльності в такій сфері 

характеризується складністю і самого процесу, і можливою необхідністю у 
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специфічних знаннях та навичках, якими можуть володіти декілька осіб і 

шляхом співпраці доповнювати знання один одного.  

Тому така концепція як «співавторство на твір архітектури можлива 

якщо частина такого твору може бути використана самостійно» не є 

об’єктивним висновком із законодавства і не може виходити із тих норм, які 

містяться в Законі України «Про архітектурну діяльність». Що найменше 

співавторство ускладнює процес авторського нагляду у сфері архітектурної 

діяльності, а тому таке питання вимагає окремого договірного врегулювання. 

В цьому контексті вбачається за доцільне закріпити на законодавчому рівні 

обов’язкову необхідність укладення договору про співавторство на твір 

архітектури, в якому передбачається подальша можливість використання 

співавторами тих технічних та творчих рішень, які були ними запропоновані, 

а згодом використані в творі архітектури чи в об’єкті архітектурної 

діяльності в якому втілено сам твір. 

Виходячи з вищезазначеного пропонується доповнити статтю 29 

Закону України «Про архітектурну діяльність» частиною п’ятою наступного 

змісту: 

«5. Відносини між співавторами твору архітектури визначаються 

угодою, укладеною між ними. Право на використання твору в цілому 

належить всім співавторам. Жоден зі співавторів не може без достатніх 

підстав відмовити іншим у дозволі на використання або зміну твору 

архітектури. Втілення твору архітектури створеного у співавторстві в об’єкті 

архітектурної діяльності відбувається за згодою всіх співавторів, якщо інше 

не передбачено договором. Використання частин твору архітектури 

створеного у співавторстві авторами кожної такої частини можливе 

виключно на підставі та умовах угоди укладеної співавторами до початку 

спільної роботи над твором архітектури. У разі порушення авторського 

права, що належить всім співавторам, кожен співавтор може доводити своє 

право в судовому порядку.».  
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На нашу думку, доповнення чинного законодавства вказаною нормою 

суттєво підвищить якість правового регулювання відносин з приводу твору 

архітектури, створеного декількома авторами. При цьому потребує 

подальшої концептуальної визначеності модель відносин між співавторами 

твору архітектури, який створюється колективом авторів за участю 

юридичних осіб або в інший спосіб, який передбачає обов’язковість 

колективної праці та складність у детермінації конкретного внеску кожного з 

членів авторського колективу.  

Загалом же, підбиваючи підсумки, слід звернути увагу на те, що 

суб’єктом авторського права на твір архітектури є особа, яка або створила 

такий твір (автор) або набула таке право у спосіб визначений законом чи 

договором. При цьому первинним суб’єктом так чи інакше виступає лише 

фізична особа – автор твору архітектури – яка, вчиняючи дії з розпорядження 

власним суб’єктивним правом на такий твір, здатна створювати нові 

юридичні зв’язки між твором та іншими суб’єктами суспільних відносин, які 

внаслідок цього отримують статус суб’єкту авторського права на твір 

архітектури.  

Отже, суб’єктне авторського права визначається, як міра або межі 

можливої поведінки автора твору архітектури, яка надається йому 

легітимізованим законодавцем правом, для реалізації творчого потенціалу 

такої особи та задоволення нею певного правомірного інтересу за умови 

забезпечення державою системою гарантій та захисту авторського права.  

При чому суб’єкт авторського права на твір архітектури не завжди 

володіє комплексом особистих немайнові та майнових прав. Такий комплекс 

існує виключно в автора твору архітектури, особи ж які набули авторське 

право на такий твір в будь-який інший спосіб отримують лише майнові права 

авторів. 
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2.2. Твори архітектури як об’єкти авторського права: поняття, 

ознаки, види 

 

Людина проявляє свої творчі здібності в надзвичайно різноманітних 

галузях, однією з них також є архітектурна діяльність, що як результат 

втілюється в архітектурних творах. Частково, щодо поняття останніх ми 

звертались в попередньому розділі, проте детальний аналіз саме з точки зору 

авторського права буде проведено далі.  

Для того, щоб в повній мірі розкрити питання творів архітектури як 

об’єктів авторського права потрібно розпочати з  основ, тобто з поняття 

самого твору.  

Відтак, під поняттям твір розуміють - сукупність ідей, думок, 

міркувань, образів, наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій тощо, 

які виникли у процесі творчої діяльності автора і знайшли своє відображення 

у певній об’єктивній формі [14, с. 76]. 

На думку С.В. Бондаренко в авторському праві під твором розуміють 

результат інтелектуальної творчої діяльності людини, який відзначається 

оригінальністю, втіленого у будь-якій об’єктивній, доступній для сприйняття 

та використання формі та може бути відтворено, доведено до загального 

відома, перероблено. Наведена дефініція містить в собі обов'язкові ознаки, 

якими має бути наділений твір для того щоб мати правову охорону [13, с.54].  

У свою чергу Мічурін Є.О. дає наступне визначення твору - це 

результат творчої діяльності людини в галузі літератури, науки та мистецтва, 

що знайшов своє втілення у певній об’єктивній формі [86, с. 17].  

На нашу думку твір можна визначити як результат інтелектуальної, 

творчої діяльності, який втілюється у доступну для сприйняття людиною 

матеріальну форму, що знайшла своє об'єктивне вираження. 

Окрім цього розглядаючи поняття твір необхідно звернути увагу, що 

саме через нього законодавець визначає поняття об'єкт авторського права. 
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Відповідно до ст. 433 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є твори. 

Також погоджуємось з думкою О.О. Штефан, що поняття «об’єкта 

авторського права» не є тотожним поняттю «твір». Твір законодавець 

визначає як родове поняття, в яке можуть втілюватися твори науки, 

літератури, мистецтва, а відтак «твір» за своєю суттю є більш широким 

поняттям, аніж «об'єкт авторського права» [164, с. 3]. 

Що стосується поняття твору архітектури, то тут також існує ряд 

різноманітних доктринальних визначень, однак нас цікавить саме те, що 

надане в законодавстві у сфері інтелектуальної власності.   

Відповідно до основних нормативних актів у сфері архітектурної 

діяльності належать Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України 

та Підзаконні акти Мінрегіонбуду України і технічна документація науково-

технічної ради Мінрегіону України, всі ці акти мають на меті впорядкування 

технологічної складової практичної діяльності по зведенню об’єктів 

архітектури. Мова йде про те, що з точки зору вітчизняного законодавства 

архітектурна діяльність розглядається і як творчий процес, і як практична 

діяльність, яка вимагає жорсткої регламентації та впорядкування всіх без 

виключення процедурних аспектів. Відтак необхідно розуміти, що діяльність 

у сфері архітектури як мистецтва, тобто створення творів архітектури, та 

діяльність у сфері архітектури як практична діяльність (будівництво) суттєво 

відрізняються і регулюються за допомогою методологічного інструментарію 

різних галузей права. 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що захист 

авторського права в рамках законодавства про архітектурну діяльність 

поширюється не на твори архітектури, а на об’єкти архітектури, про що 

зазначається в Розділі VI Закону України «Про архітектурну діяльність». 

Тобто законодавець пропонує дві категорії об’єктів що потребують захисту 

інструментарієм авторського права: твори архітектури та об’єкти 

архітектури. При чому суто категоріально ці поняття є суттєво відмінними, 
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але про теоретико-методологічне наповнення категорії «твір архітектури» 

мова піде нижче. 

На нашу думку поняття «об'єкт архітектурної діяльності (об’єкт 

архітектури)» треба внести в законодавство України, що охороняє авторське 

право, і зокрема до таких законодавчих актів: ЦК України, Закон України 

«Про авторське право і суміжні права», та розрізнити за теоретико-

методологічним змістом та інструментарієм правового регулювання із 

«твором архітектури». 

Разом з тим, аналіз ст. 29 Закону України «Про архітектурну 

діяльність» дозволяє стверджувати, що законодавець під «об'єктами 

авторського права в галузі архітектури» розуміє «твори архітектури, 

містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, 

пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються 

архітектури» [108].  

Однак, відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» «твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження 

будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані 

будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо)» [106].  

Вищенаведене дає змогу зробити висновок про існування 

неоднозначного трактування законодавцем термінологічного забезпечення 

права інтелектуальної власності, оскільки із норм Закону України «Про 

архітектурну діяльність» можна зробити висновки, що твір архітектури не 

уособлюється в кресленнях, ескізах, моделях, збудованих будівлях та 

спорудах, парках, планах населених пунктів тощо, а є окремою категорією, 

що регулюється законодавством у сфері охорони авторського права.  

Зазначене доводить необхідність узгодження термінологічного 

інструментарію, зокрема шляхом внесення змін в ч. 2 ст. 29 Закону України 

«Про архітектурну діяльність» виклавши її в такій редакції: 

«Об'єктами авторського права в галузі архітектури є твори в галузі 

мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, 
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моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів 

тощо)».  

Звернемо увагу, що ЦК України та Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» також виокремлює твори архітектури та ілюстрації, 

карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються архітектури 

як дві різні категорії об’єктів авторського права. Що свідчить про 

необхідність пошуку оптимального змістовного наповнення та оптимальної 

правової конструкції категорії «твір архітектури» засобами науково-

методологічного пошуку.  

Таким чином, слід наголосити на тому, що наведені вище аспекти 

регулювання авторського права на твір архітектури не дають чіткого 

розуміння матеріальної визначеності об’єкта захисту. З одного боку, ЦК 

України містить перелік об’єктів авторського права, до яких відносить твори 

архітектури, а також інші предмети матеріального світу (ілюстрації, карти, 

плани, ескізи та пластичні твори, що стосуються архітектури), на які також 

поширюється правовий режим охорони авторського права. Все це вимагає 

звернутися до науково-теоретичного пошуку сутності творів архітектури як 

об’єктів авторського права. 

Перш за все слід звернути увагу на необхідність розмежування поняття 

«об'єкт авторського права в галузі архітектури» та «твір архітектури», 

оскільки вже на рівні нормативно-правового забезпечення охорони 

авторського права на твір архітектури було встановлення існування 

множинності об’єктів авторського права, що створюються в процесі 

архітектурної діяльності та які вочевидь мають особливості охорони та 

захисту авторського права їх творців.   

Разом з тим, звертає на себе увагу точка зору Є.А. Грекова, який 

акцентує увагу на тому, що «в галузі архітектурної діяльності існує єдиний 

об’єкт авторського права – твір архітектури. При зміні форми втілення думок 

автора первісний авторський задум не змінюється, при цьому не виникає 

новий твір і, як наслідок, новий об’єкт авторського права. В цьому випадку 
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відбувається відтворення об’єкта авторського права, первісно вираженого в 

одній формі, в іншій об’єктивній формі.  

Стосовно положень ст. 8 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» та ст. 433 ЦК України, які визнають твори архітектури та 

ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються 

архітектури, самостійними об’єктами авторського права, то їх слід визнати 

некоректними та такими, що не відповідають доктрині авторського права» 

[31, c. 28]. 

Наведену позицію слід вважати фундаментальною в контексті даного 

дисертаційного дослідження, оскільки на науково-теоретичному та 

методологічному рівні, а також на рівні практичної апробації доведено 

існування твору архітектури як єдиного об’єкта авторського права. 

З одного боку зазначене доводить доцільність запропонованих нами 

змін до законодавства, з іншого визначає необхідність розробки нових 

цивільно-правових категорій як: «твір містобудування», «твір садово-

паркової діяльності», власне «садово-паркова діяльність», «архітектурний 

твір» тощо. Тобто наголошуємо, що в рамках даного дисертаційного 

дослідження аналізується в якості об’єкта авторського права саме «твір 

архітектури». 

Досліджуючи сутність цього поняття доцільно навести порівняльну 

характеристику його визначень, запропоновану різними авторами (табл. 1.1.). 

 

Таблиця 1.1. 

Порівняльна характеристика підходів авторів до визначення поняття 

«твір архітектури» 

 

Автор, джерело Твір архітектури – це 

1 2 

Пизуке X. А. [98, 

с. 11-12]. 

твори архітектурної графіки та пластики, що є 

результатами стадії проектування та складаються з 

ескізів, планів, схем, розрізів, фасадів, перспектив, 

малюнків, макетів і моделей, та матеріалізовані 
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архітектурні форми, які поєднують в собі будови, 

споруди та їхні комплекси як результат етапу натуральної 

форми створення твору архітектури 

Липцик Д.В. [73, 

c. 217-219] 

будівлі, споруди, проекти, малюнки, креслення, плани й 

макети, підготовлені для їх зведення 

Люкшин А. М. 

[74, c. 8] 

твір, який має нематеріальну сутність і постає як 

комплекс ідей і образів, які отримують своє об'єктивне 

вираження в створеному об'єкті, та форму його втілення, 

тобто ту речову форму, котра є матеріальним носієм 

твору 

Греков Є. А [31, c. 

12] 

це авторський задум щодо просторової, планувальної, 

функціональної організації, зовнішнього вигляду і 

інтер’єрів об’єкта архітектури або його частини, 

створений автором у процесі його творчої діяльності та 

втілений в одній або в кількох із наступних форм: 

креслення архітектурної частини проекту, зафіксовані у 

матеріальній або електронній формі; макет або 

електронна модель об’єкта архітектури; об’єкт 

архітектури (крім малих архітектурних форм) 

Мироненко Н. М., 

Работягова Л. В. 

[84, с. 18]. 

генеральний план, принципові рішення з вертикального 

планування, благоустрою та озеленення; плани 

фундаментів, поверхів, фасади, розрізи будинків та 

споруд частина архітектурних рішень, інтер'єри основних 

приміщень. 

Позднякова О. А. 

[99, с 39-42] 

документація для будівництва; архітектурні проекти 

(тривимірні зображення: макет, модель, тривимірне 

комп'ютерне зображення); архітектурних об'єктах 

(будівлі, споруди, комплекс будівель і споруд, їх інтер'єр, 

об'єкти благоустрою, ландшафтного або садово-

паркового мистецтва, створені на основі архітектурного 

проекту  

 

Підсумовуючи наведені вище позиції різних авторів можна прийти до 

низки висновків: 

 по-перше, єдність авторів відсутня в силу відмінності у їх підходах 

до розуміння результатів архітектурної діяльності, оскільки твори 

архітектури як раз виступають кінцевим продуктом такої діяльності. В цьому 

контексті звертає на себе увагу зокрема точка зору О.А, Позднякової щодо 



 87 

того, що «архітектурний об'єкт у процесі будівництва також є об'єктом 

авторського права» [99, с 40]. Тобто дослідниця окремо розрізняє творчу та 

практичну архітектурні діяльності, що до речі притаманно і позиції X. А. 

Пизуке; 

 по-друге, видається цілком зрозумілим, що твір архітектури може 

мати як матеріальний, так і нематеріальний, на думку А. М. Люкшин [74] 

прояв, що ускладнює нормативно-правове регулювання відносин з приводу 

охорони права  власності на такий об’єкт, з іншого розкриває множинність 

предметів матеріального світу в яких може втілюватися твір архітектури, а 

також визначає головну умову оборотоздатності такого твору – наявність 

творчого авторського задуму, що не має аналогів у матеріальному світі; 

 по-третє, дослідники дійсно розмежовують об’єкт авторського права 

у сфері архітектури та окремо твір архітектури. Так, наприклад 

А. М. Люкшин вказує, «що об'єктом авторського права є сам твір 

архітектури, втілений, наприклад, у формах архітектурного проекту, 

документації для будівництва, розробленій на основі архітектурного проекту, 

архітектурного об'єкта тощо»  [74, c. 8]. Наведене дає змогу все ж таки 

довести позицію стосовно того, що існує потреба подальшого дослідження 

саме об’єкта авторського права у сфері архітектурної діяльності з метою 

визначення всієї сукупності предметів матеріального світу, що можуть його 

утворювати на рівні із творами архітектури.  

Останнє зокрема доводиться позиціями В. О. Семківа та  Р. С. Шандри, 

які вказують, що «твори архітектури, містобудування і садово-паркового 

мистецтва слід відмежовувати так само як відмежовуються і сфери 

практичної діяльності в яких вони відтворюються. При чому, поняття «твори 

архітектури» охоплює ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, 

малюнки, плани озеленення, моделі, макети, а також самі будівлі та споруди, 

що дає змогу зробити висновок що об'єктом правової охорони є як проектна 

документація, так і її реалізація» [46]. 
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У свою чергу А.М. Євков акцентує увагу на тому, що «твори 

архітектури в деякому відношенні аналогічні комп'ютерним програмам і 

художнім творам, оскільки вони також існують як у вигляді оригіналу 

(проекту, креслень, ескізів, моделей), так і у вигляді матеріальної копії 

(готового об'єкта). Однак у творах архітектури є свої особливості – автор 

прийнятого архітектурного проекту має право вимагати від замовника 

надання права на участь в реалізації свого проекту при розробці документації 

для будівництва і при будівництві будівлі або споруди, якщо інше не 

передбачено договором» [36, с. 28]. На думку дослідника саме цей аспект – 

участь автора в подальшому практичному відтворенні твору архітектури в 

натурі розширює об’єктне наповнення категорія «твір архітектури». Іншими 

словами таким твором в практичному прояві авторського задуму може 

вважатися лише той предмет матеріального світу який створюється автором 

(носієм творчого задуму).  

З цієї позиції слушною вбачається думка С.А. Сударикова, який вказує, 

що  «основними об'єктами авторського права, в яких виражений результат 

творчої архітектурної діяльності, є: 

1) архітектурний проект – комплекс графічних, текстових та інших 

матеріалів, а також архітектурна частина документації для будівництва, що 

містить авторські архітектурні об’ємно просторові та планувальні проектні 

рішення в обсязі, необхідному для розробки документації для будівництва 

архітектурного об'єкта; 

2) документація для будівництва - комплекс креслень, технічних умов 

та інших матеріалів, необхідних для ведення будівельно монтажних робіт, 

розроблених на основі архітектурного проекту; 

3) архітектурний об'єкт – об'єкт творчої архітектурної діяльності, 

створений на основі архітектурного проекту» [141, с. 55-56]. 

Окрім цього варто відзначити, що, відповідно до Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» твір архітектури   - це твір у галузі 
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мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, 

моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо). 

Також, як вже зазначалось, законодавство України апелює поняттями 

архітектурне рішення та архітектурний проект.  

У свою чергу, під архітектурним рішенням розуміється авторський 

задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, 

зовнішнього вигляду й інтер’єру об’єкта архітектури, а також інженерного та 

іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині 

проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі. 

Щодо проекту, то відповідно до законодавства України це 

документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з 

креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних 

розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, 

конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники 

конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних 

стандартів, будівельних норм і правил. 

Напевно, саме на ці законодавчі дефініції орієнтувався Є.А. Греков, 

пропонуючи під твором архітектури розуміти авторський задум щодо 

просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду 

й інтер’єрів об’єкта архітектури або його частини, створений автором у 

процесі його творчої діяльності та втілений в одній або в кількох із 

наступних форм: креслення архітектурної частини проекту, зафіксовані у 

матеріальній або електронній формі; макет або електронна модель об’єкта 

архітектури; об’єкт архітектури (крім малих архітектурних форм)» та 

закріпити це визначення на законодавчому рівні [30, с. 13]. 

Натомість Н. М. Мироненко, Л. В. Работягова наполягають, що не вся 

проектна документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається 

з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних та кошторисних 

розрахунків об'єктом авторського права, а тільки та її частина, котра 

стосується архітектурного рішення [84, с. 18]. 
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Таким чином, враховуючи всі наведені теоретико-методологічні 

позиції та наукові пошуки, а також законодавче закріплення поняття твору 

архітектури, як об’єкта авторського права у сфері архітектурної діяльності 

доцільно запропоновувати власне  розуміння аналізованого поняття:  

 в якості категорії цивільно-правової науки пропонується визначити, 

що твір архітектури це специфічний об’єкт авторського права, в якому 

матеріалізується авторський задум та рішення, яке напряму стосується 

архітектурного мистецтва (креслення, плани, макети, споруди, будівлі тощо), 

та який може бути практично реалізований в процесі архітектурної 

діяльності. 

 в якості законодавчого терміну: твір архітектури – це результат 

інтелектуальної творчої діяльності, в якому засобами графічного, проектного, 

модельного або практичного (на місцевості) відтворення втілено авторський 

задум інтелектуальної мистецької архітектурної діяльності.  

Останній  термін доцільно запропонувати для закріплення до ст. 1 

Закону України  «Про авторське право і суміжні права». 

Аналізуючи правову охорону таких об’єктів інтелектуальної власності, 

як твори архітектури необхідно звернутись також до сучасних тенденцій. 

Так, відповідно зовнішній вигляд будівлі та її назву почали реєструвати як 

знаки для товарів і послуг. Відповідно до Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» останній являє собою – позначення, яке 

вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з 

ними товарів і послуг інших осіб. Об’єктом знака може бути будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями 

можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, 

зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка 

комбінація таких позначень. Правова охорона надається знаку, який не 

суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який 

не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони [118]. 
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В доктрині прийнято класифікувати знаки для товарів і послуг на такі 

типи:  

1) словесні торговельні марки – позначення, що складаються тільки зі 

слів і поєднань літер або цифр; 

2) зображувальні (графічні) торговельні марки – позначення, що 

складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур; 

3) об’ємні (тривимірні) торговельні марки – просторові об’єкти 

(частіше за все оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо); 

4) комбіновані торговельні марки – позначення, що поєднують всі або 

деякі елементи, що вказані вище; 

5) звукові, світлові, кольорові; 

6) ароматичні торговельні марки. 

Відповідно, тривимірні торговельні марки мають форму та/чи об’єм. За 

загальним правилом до таких знаків для товарів і послуг відносять упаковки 

або форми самого продукту. Формами ж можуть бути як торговельні марки, 

так і оригінальні твори, тож права на них можуть набуватись як відповідно 

до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так і 

відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

Норми законодавства та теоретичні доробки надали можливість, на 

практиці, реєструвати твори архітектури як знаки для товарів і послуг. 

Відповідно тоді власниками немайнових прав стають архітектори, що 

створили такі будівлі, а майнові права переходять до забудовників, 

архітектурних компаній та об'єднань чи навіть до інвесторів.  

До найвідоміших будівель зовнішній вигляд яких та назва є 

торговельними марками є найвища будівля в світі Burj Khalif та лондонський 

хмарочос «The Shard». Варто виділити лондонський 30 St Mary Axe, 

зовнішній вигляд якого був зареєстрований як торговельна марка, але 

офіційна назва не стала основною торговельною маркою, була зареєстрована 

«народна» назва The Gherkin [87].  
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Також наведемо приклад з судової практики європейських країн. 

Відтак компанія Apple в 2010 році зареєструвала об’ємну торговельну марку 

в США. Вона являла собою інтер’єр та фрагмент фасаду магазину, в якому 

заявник збирався продавати та обслуговувати відповідні товари. Однак, 

міжнародна торговельна марка № 1060321 отримала відмову в реєстрації в 

Патентному відомстві Німеччини з наступним формулюванням: знак не 

асоціюється з заявником, а конкуренти можуть вільно використовувати 

столи, вітрини та вікна в своїх оффлайн магазинах. Відмову було оскаржено 

до Федерального Патентного суду Німеччини, котрий звернувся до Суду 

справедливості [146].  

Останній в липні 2014 року лаконічно виразив свою думку: «Зовнішне 

та внутрішне оформлення магазину без точної вказівки розмірів та пропорцій 

може бути зареєстровано як торговельна марка для послуг роздрібної 

торгівлі тими товарами, котрі будуть продаватись в магазині, якщо 

позначення не являє собою невід'ємну частину пропозицій з продажу товарів 

– тобто придатне для надання інших оплачуваних послуг (наприклад 

навчальні заняття з користувачами)» [128]. 

Найбільш розповсюдженою є практика коли інтер’єр магазину 

охороняють за допомогою отримання патенту на промисловий зразок, а 

екстер’єр як твір архітектури й відповідно як об’єкт авторського права. 

Однак, патент на промисловий зразок (дизайн) не ефективний коли потрібно 

стягнути значну суму збитків, адже зв’язати останні з кількістю проданих 

товарів та упущеною вигодою являє собою складну задачу, а подекуди навіть 

не можливу.  

 Часто, задля забезпечення належної правової охорони один і той самий 

об’єкт реєструють і як знак для товарів і послуг і як об’єкт авторського права. 

 Щоб скласти повне уявлення про співвідношення правової охорони 

торговельних марок і об’єктів авторського права, слід дослідити й судову 

практику в цій сфері. Згідно з позицією Вищого господарського суду 

України слід розмежовувати сфери використання торговельної марки та 
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відповідного об’єкта авторського права. Оскільки обсяг правової охорони 

торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і 

послуг, наведеними у свідоцтві, власник відповідного свідоцтва може 

використовувати її лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік 

яких наведений у свідоцтві. Саме ж свідоцтво дає його власнику виключне 

право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше 

не передбачене законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, 

стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого 

використання ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право на 

використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка 

має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 Цивільного 

кодексу України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй 

договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, 

особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших 

осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Таким чином, якщо 

особа, яка правомірно володіє об’єктом авторського права, почне маркувати 

таким позначенням відповідні товари та послуги, перелік що відбитий у 

свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії будуть розцінені як посягання 

на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», у тому числі як вчинення без 

згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до 

вчинення таких дій, і вважатимуться порушенням прав власника свідоцтва, 

що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавства України. 

На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а 

порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. 

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його 

згодою також особа, яка придбала ліцензію [139]. 

 Для повноти нашого дослідження необхідно також розглянути охорону 

архітектурних творів шляхом їх патентування. В Україні такої практики 

набули патенти на промисловий зразок (дизайн). Відповідно до Закону 
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України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок – це 

результат творчої дільності людини у галузі художнього конструювання. 

Єдиною умовою патентоздатності є новизна. Об'єктом же промислового 

зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які 

визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб [117]. 

 Виходячи з вищезазначеного промисловим зразком може бути визнано 

креслення, ескізи, моделі, плани населених пунктів тощо. Однак під охорону 

не можуть підпадати архітектурні будівлі, технічні та інші споруди.  

 Важливо зазначити, що питання щодо правової охорони як 

промислових зразків зовнішнього вигляду архітектурних споруд, ландшафтів 

та інтер’єрів як в Україні так і у Європейському Союзі є дискусійним. Одна 

частина фахівців у галузі інтелектуальної власності вважає це недоцільним, 

інша – можливим. Утім, необхідно зазначити, що Відомством з гармонізації 

на внутрішньому ринку здійснювалися реєстрації зовнішнього вигляду 

будівель в якості промислових зразків [168, с. 60]. 

 Що стосується патентів на винаходи та корисні моделі, то вони є 

характерними для способу, виробу (конструкції) та композиції для 

компонентів. Це дозволяє у повній мірі захистити винахід, або об’єкт 

інновацій.  

Загалом процес будівництва є способом створення будівель та споруд. 

Тому для нього основним є патент на спосіб зведення будівель, або 

наприклад технологію монтажу будівлі, або спосіб влаштування конструкції. 

Окремо можна виділити захист прав власності на знаряддя та інструменти 

праці будівельника, які в більшості є просто покращеннями відомих 

інструментів і більш правильним є отримання охоронного документа на 

корисну модель, тому, що не завжди є винахідницький рівень. Також, треба 

відзначити процеси та обладнання для будівництва, що використовуються 

при реконструкції та реставрації будівель та споруд. Дуже часто для певної 

будівлі виникає необхідність модернізації процесу. Може виникати ситуація 
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нового застосування відомих пристроїв і способів. Але, на жаль, не рідко 

подібні вдосконалення та модернізації залишаються незапатентованим, через 

те, що їх використання припиняється з завершенням реконструкції, або 

реставрації будівлі чи споруди [87].  

Окрім цього не слід принципово відділяти від будівництва процеси, які 

проводяться з будівлями після їх остаточного зведення. Для забезпечення 

гарантованого строку експлуатації необхідно дотримуватися 

експлуатаційних вимог та при необхідності проводити обстеження 

технічного стану будівлі, або споруди. Недотримання приводить до 

пошкоджень, або руйнувань окремих конструкцій, або будівлі в цілому. Для 

даної сфери характерні патенти способів експлуатації, впливу на фактори при 

будівництві, а також аналізу та моніторингу теперішнього технічного стану 

будівлі, або споруди. Обстеженням будівель є процес визначення їхнього 

технічного стану загалом процес обстеження має свої методи, але 

враховуючи дуже різні особливості кожної будівлі при обстеженні, мають 

місце нові способи, які удосконалюють, спрощують, роблять обстеження 

більш точним. Часто для обстеження нетипових будівель, або споруд 

необхідна розробка нового унікального способу обстеження [87].  

Тож, як ми бачимо існує різноманіття думок з приводу того, що саме 

підпадає під поняття архітектурний твір та як правильно його трактувати. Що 

саме є об’єктом авторського права і які його ознаки, а також не менша 

кількість підходів наявна і щодо питань правової охорони архітектурних 

творів шляхом забезпечення прав їх творців. Проте на нашу думку в Україні 

сформувалась усталена практика вирішення всіх зазначених питань, окрім 

цього вважаємо що запропоновані нами зміни дадуть в майбутньому 

можливість вдосконалити чинне законодавство. 
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2.3 Зміст авторських прав на твори архітектури 

 

Визначившись із суб’єктним складом авторського права на твір 

архітектури та переходячи до аналізу законодавчого закріплення їх майнових 

та немайнових прав слід зупинитися на особливостях природи та самій 

сукупності прав, які відносяться до вказаних видів.  

Законодавче закріплення авторських майнових та немайнових прав не 

зняло проблему теоретичного визначення їх специфіки, сутності, природи 

походження та навіть диференціації можливих різновидів. Особливо щодо 

прав суб’єктів авторського права на твір архітектури. Навіть більше, на 

сьогодні на рівні законодавства чітко і не детерміновані права, які 

відносяться безпосередньо до суб’єктів авторського права на твір 

архітектури, враховуючи розподіл останніх на первинних (автор) та 

похідних.  

З точки зору суб’єктів авторського права на твір архітектури 

важливість чіткого визначення комплексу майнових та немайнових прав 

пов’язана з реалізацією творчого потенціалу автора, а також реалізацією 

економічних прав суб’єктів такого права чи самого автора, що  здатні 

приносити велику економічну вигоду у вигляді прибутку. Загалом авторське 

право вимагає належного рівня охорони з боку держави що вимагає 

ідентифікації видів майнових та немайнових прав суб’єктів авторського 

права на твір архітектури.  

З метою відтворення такої охорони в законодавстві доцільно спершу 

визначитися із найбільш гострими аспектами теоретичного обґрунтування 

природи та змісту особистих немайнових і майнових прав автора та інших 

суб’єктів авторських прав на твір архітектури, для того щоб отримати 

належний рівень їх диференціації для ефективного законодавчого 

закріплення. 

Аналіз сучасних досліджень у сфері авторського права дає змогу 

розмежувати окремо майнові та немайнові права автора твору та майнові 
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права суб’єктів авторського права окрім автора. Тому видається важливим 

з’ясування питання стосовно можливості існування немайнових прав 

суб’єктів авторського права окрім автора.  

Наприклад, В. Б. Харченко в якості особистих немайнових прав автора 

твору архітектури визначає «вид цивільних прав, які виникають із приводу 

нематеріальних благ, які є невідчужними від суб’єкта авторського права та не 

мають економічного змісту. Під майновими правами розуміють суб’єктивні 

права, які пов’язані з використанням об’єктів права інтелектуальної 

власності, а також із тими матеріальними (майновими) вимогами, які 

виникають між учасниками правовідносин із приводу використання об’єктів 

права інтелектуальної власності» [155, c. 95]. Тобто дослідник акцентує увагу 

на економічному аспекті в існуванні матеріальних прав суб’єктів авторського 

права, і відсутності такого аспекту в їх немайнових правах.  

В цьому контексті слушною є точка зору М. М. Малиніної, яка 

прийшла до висновку, що «всі немайнові права об'єднуються тим, що вони 

служать визнанням за особою моральної цінності останньої. Важлива ознака 

особистих немайнових прав – їх спрямованість на виявлення і розвиток 

індивідуальності. Інститут особистих немайнових прав дозволяє відрізнити 

одного суб'єкта права від іншого та охороняє їх самобутність і своєрідність» 

[76, с. 19-20]. Таким чином, дослідниця обґрунтувала тезу стосовно якої 

немайнові права є певною ознакою та властивістю особистості. Розглядаючи 

авторські немайнові права, як різновид цивільних прав, можна прийти до 

висновку, що їх самостійна ознака полягає в особливості об’єкта таких прав, 

яким власне і виступають нематеріальні, духовні, особисті блага особи, а 

також результати її інтелектуальної, творчої діяльності. 

Хоча, якщо слідувати положенням ЦК України, то нематеріальні блага, 

результати творчої, інтелектуальної, професійної діяльності, а також особисті 

досягнення – це все різні об’єкти цивільних прав. 

Аналізуючи точки зору С. В. Ясечко, А. В. Кашаніна та деяких інших 

дослідників у сфері авторських прав можна зробити висновок, що 
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класифікувати немайнові права у сфері відносин з приводу авторського права 

доцільніше за критерієм цільового орієнтира, який ставиться на меті особою 

при реалізації таких прав. Отже, особисті немайнові права суб’єктів 

авторського права доцільно розділити на такі три підсистеми: 

1) права, що забезпечують фізичний та духовний добробут особистості; 

2) права, що забезпечують індивідуалізацію особистості (право на ім'я; 

право на індивідуальний вигляд; право на голос; - право на честь, гідність і 

ділову репутацію «право на добре ім'я»; 

3) права, що забезпечують автономію особи: право на таємницю 

приватного життя; право на недоторканність приватного (особистого) 

життя» [173, с. 94-95; 52, с. 95]. 

Наведена класифікація дає змогу встановити наступне немайнові права 

суб’єкта авторського права можуть належати виключно фізичній особі, при 

чому лише автору.  

Зазначене можна підтвердити виокремивши ознаки немайнових 

авторських прав на твір архітектури до яких, зокрема, можна віднести: 

1) особистісний характер, який проявляється через реалізацію 

особистості автора внаслідок його творчої та інтелектуальної діяльності, 

спрямованої на задоволення власних інтересів, амбіцій, прав; 

2) мінімізація економічного змісту прав, що означає що такі права не 

підлягають оцінці. Але з точки зору авторського права на твір архітектури, як 

раз економічний зміст відносин проявляється через можливість реалізувати 

твір архітектури, передати оплатно права на нього з отриманням прибутку 

від такої передачі;  

3) незалежність особистих немайнових прав від майнових прав, за 

винятком права на недоторканість твору (ст. 439 ЦК України). Право 

власності, співвідносячись з авторським правом, не розкриває всіх аспектів 

правового режиму об’єкта авторського права. Якщо уявити, що об’єкт 

авторського права охороняється лише нормами законодавства, які регулюють 

відносини власності, то можна побачити, що такий захист відбувається 



 99 

переважно в площині економічних відносин, оскільки сам зміст власності 

спрямований на отримання користі від поширення на річ або інший об’єкт 

права власності правового впливу особи, що є її власником. Така особа 

задовольняє власні інтереси та потреби шляхом використання речі, однак 

якщо така річ переходить у власність до іншої особи, то у першого її 

власника втрачається з нею будь-який юридичний зв'язок. На відміну від 

режиму права власності режим авторського права, а особливо режим охорони 

особистих немайнових прав автора розповсюджується на об’єкт авторського 

права, навіть якщо автор вже втратив із таким об’єктом інший юридичний 

зв'язок (зокрема втілюваний у праві власності). Наведене означає, що 

немайнові права суб’єкта авторського права виникають зі створенням твору 

та продовжуються в незалежності від будь-яких правочинів та операцій із 

таким об’єктом. Крім того, в постановах Верховного Суду України можна 

прослідкувати ряд ознак притаманних особистим немайновим правам автора 

охороняються безстроково [112]; 

 4) невідчужуваність немайнових особистих прав. Дана ознака прямо 

встановлюється положеннями ст. 14 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» [106]. Але дискусійним залишається питання стосовно того 

чи це імператив стосовно волі суб’єкту авторського права, чи додатковий 

захисний механізм закріплений в законодавстві. Хоча з огляду на позицію, 

викладену Вищим господарським судом України в листі «Про практику 

застосування господарськими судами законодавства про захист прав на 

об'єкти авторського права і суміжних прав» від 06.05.2005 № 01-8/784, то 

приналежність та невідчужуваність особистого немайнового права автора, 

зокрема права на визнання особи творцем об’єкта авторського права, є 

передумовою захисту автором своїх прав шляхом звернення до суду з 

позовом про визнання авторства [119]; 

 5) абсолютний характер. Така характеристика є цілком прийнятною 

для будь-якого кола особистих немайнових прав особи в будь-яких 

суспільних відносинах, оскільки є класичною з точки зору цивілістичної 
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доктрини. Абсолютний характер означає, що авторське право на твір 

архітектури захищається від порушень на законодавчому рівні, а всі інші 

особи повинні утримуватися від його порушення. При чому таке порушення 

може бути вчинене навіть не з умисних мотивів, а шляхом помилкового 

зазначення скажімо імені автора.  

Щодо питання, виокремлення видів немайнових авторських прав на 

теоретичному рівні, то тут слід навести точку зору Р. О. Стефанчука, який за 

результатами аналізу надбань цивілістичної науки зробив висновок, що до 

особистих немайнових прав автор слід віднести наступні: «право на 

авторське ім’я, право та титулізацію та сакралізацію, право на 

недоторканість, право на репутацію [140,. 61-63]. З точки зору предмету 

даного дисертаційного дослідження слід цілком погодитися із точкою зору 

дослідника в тому контексті, що всі наведені вище права є особистими 

немайновими правами автора твору архітектури.  

З огляду на це слушною є позиція Є.А. Грекова, який вказує, що «з 

правом авторства на твір архітектури тісно пов’язане право на авторське ім’я, 

що дає змогу автору: по-перше, вимагати зазначення свого імені у зв’язку з 

використанням твору, якщо це практично можливо; по-друге, забороняти 

зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, і, по-третє, обирати 

псевдонім у зв’язку з використанням твору. Найбільш повно автор твору 

архітектури має можливість реалізувати всі правомочності, які включені до 

права на авторське ім’я, стосовно його творів у формі моделей або макетів 

об’єктів архітектури, які не будуть надалі відтворені у вигляді архітектурних 

проектів та/або об’єктів архітектури» [30, с. 12-13]. 

Слід відзначити що мета архітектурної діяльності полягає у створенні 

об’єктів архітектури: будинків, споруд інших архітектурних творів та 

об’єктів нерухомості. Однак, при цьому в таких об’єктах має втілюватися 

унікальний авторський задум, реалізовуватися творчий внесок та доробок 

автора навіть якщо таких твір не є унікальним в тому сенсі, що він походить 

на той що вже існує, або архітектурні рішення застосовані в такому проекті 
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вже використовувалися в архітектурі. Так чи інакше, але якщо твір 

архітектури справді являє собою певну суспільну цінність, надто якщо він 

переходить в суспільне надбання, то в автора такого твору виникає право на 

зазначення свого імені як творця такого твору. Також, в законодавстві 

закріплено право на сакралізацію твору, що як раз і закріплюється нормами 

про перехід об’єкта архітектури в суспільне надбання та перетворення на 

культурну, історичну або іншого роду пам’ятку. 

Право на недоторканість, розкривається через особливий механізм 

правової охорони твору архітектури та авторського права на такий твір. 

Теоретична концепція права на недоторканість авторського права на твір 

архітектури полягає в наділені особи абсолютними можливостями для 

захисту свого права від посягань інших суб’єктів відносин з приводу 

використання та користування таким твором або об’єктом архітектури в 

якому цей твір втілено. Зокрема такий захист розповсюджується на випадки 

копіювання об’єкта архітектури або на випадки плагіату творчого задуму та 

творчих думок втілених в конкретному архітектурному чи дизайнерському 

рішенні. Виняток може становити «законодавчо закріплений перелік 

випадків вільного використання творів архітектури, якщо вони постійно 

розташовані в місцях, відкритих для вільного відвідування. Чинне 

законодавство України повною мірою враховує інтереси суспільства шляхом 

надання можливостей відтворення творів з навчальною або інформаційною 

метою та в особистих цілях» [30, с. 13-14]. Треба звернути увагу, що охорона 

авторського права усклвднена тим, що сам процес зведення об’єктів 

архітектурної діяльності пов'язаний із залученням таких суб’єктів як 

головний інженер проекту, генеральний підрядник тощо. 

Право на репутацію, яке втілюється в створенні автором через свої 

твори певного загально сприйняття себе, своєї особистості та свого таланту в 

очах невизначеного кола осіб. Репутація є важливою ознакою творчості 

оскільки підкреслює здібності та талант автора, розкриваючи неповторність 

архітектурного стилю та притаманні лише конкретному автору 
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архітектурного рішення. Саме прояв окремих елементів фірмового стилю в 

об’єктах архітектури може ідентифікувати особу автора твору архітектури у 

випадку виникнення спірних ситуацій. Цей особливий вид немайнового 

права насправді також має певний економічний вираз, оскільки може 

трансформуватися в такий нематеріальний актив як гудвіл, що є 

притаманним юридичним особам. 

На нашу думку, перелік наведений Р. О. Стефанчуком доцільно 

доповнити ще одним специфічним видом особистих немайнових прав, який є 

притаманне в більшій мірі автору твору архітектури ніж будь-якому іншому 

суб’єкту авторського права загалом (безвідносно до об’єкта на який таке 

право поширюється). Мова йде про право на збереження цілісності твору і 

протидію зміні, псуванню чи спотворенню твору архітектури. Дане право 

розкривається через технологічну складність об’єкта архітектурної діяльності 

в якому втілюється твір архітектури. Відтак концепція цього права полягає не 

стільки в забезпеченні недоторканності об’єкта авторського права, скільки в 

запобіганню архітектурним змінам твору, внесення яких викривляє, змінює 

або не розкриває творчий задум автора, що може призвести до появи нового 

об’єкта авторського права. Аналіз ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст 

проектної документації на будівництво», затверджених Наказом 

Мінрегіонбуду від 04.06.2014 № 163 [113] засвідчує, що при реалізації 

проектних робіт суб’єкти відносин у сфері його розробки та затвердження 

можуть вносити певні зміни виходячи із практичної доцільності та 

технологічної безпеки майбутнього об’єкта архітектури. Однак, при цьому 

авторський творчий задум не повинен зазнавати зміни та модифікації, 

оскільки внесення таких змін може суттєво зашкодити як репутації автора, 

так і ідеї та меті з якими було створено твір.  

Таким чином, необхідність існування та окремого виділення такого 

специфічного різновиду особистих немайнових прав автора твору 

архітектури як права на збереження цілісності твору і протидію зміні, 

псуванню чи спотворенню твору архітектури, що напряму впливає на 
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подальший вигляд та суспільну корисність такого об’єкта архітектури, в 

якому такий твір буде втілено. 

Отже, аналіз теоретичних надбань у сфері визначення сутності, 

природи та змісту особистих немайнових прав суб’єктів авторського права на 

твори архітектури дає змогу зробити наступні висновки: 

 1) по-перше, особисті немайнові права на твір архітектури належать 

переважно і в більшості випадків виключно автору твору. Винятком є право 

на недоторканість, але не самого твору архітектури, а авторського права на 

цей твір, яке може бути передано від автора іншим суб’єктам авторських 

відносин або набуте ними у спосіб визначений законодавцем; 

 2) по-друге, особисті немайнові права характеризуються певними 

особливостями пов’язаними з об’єктно-суб’єктним складом відносин з 

приводу створення та подальшого втілення твору архітектури в об’єкті 

архітектури.  

 Погоджуючись із точкою зору І.Я. Верес до основних особливостей 

слід віднести: «об’єктом особистих немайнових прав на твір архітектури є 

об’єктивна форма вираження оригінального результату творчої діяльності 

автора; момент виникнення особистих немайнових авторських прав на твір 

архітектури є момент просторового втілення творчого задуму шляхом його 

відтворення в матеріальній формі: проект, зразок, прототип – до початку 

відтворення на місцевості в об’єкті архітектури; припинення немайнових 

авторських прав на твір архітектури не відбувається, тобто їх захист 

продовжується і після смерті автора або суб’єкта якому такі права належали» 

[18, с. 13-14]. Хоча існує й дискусійна точка зору, що охороняється не само 

право автора, а авторство як характерна ознака та ознака що ідентифікує 

об’єкт архітектури.  

Дослідження теоретичних засад закріплення та обґрунтування природи 

і змісту особистих немайнових прав суб’єкту авторського права на твір 

архітектури дає змогу підійти до критичного аналізу правового втілення та 

забезпечення означених прав в законодавстві України (табл. 2.2.). 
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Таблиця 2.2. 

Закріплення особистих немайнових прав на твір архітектури в 

законодавстві України  

ЦК України Закон України «Про 

авторське право і 

суміжні права» (ст. 14) 

Закон України «Про 

архітектурну 

діяльність» (ст. 31) 

право на визнання 

людини творцем 

(автором) (п. 1 ч. 1 ст. 

423 ЦК України); 

вимагати визнання 

свого авторства шляхом 

зазначення належним 

чином імені автора на 

творі і його 

примірниках і за будь-

якого публічного 

використання твору, 

якщо це практично 

можливо (п. 1 ч. 1 ст. 

14) 

право фотографувати, 

здійснювати 

відеозйомку 

відповідного об'єкта 

архітектури як об'єкта 

авторського права, крім 

випадків, визначених 

законом (п. 1 ч. 1 ст. 

31); 

право перешкоджати 

будь-якому посяганню 

на право, здатному 

завдати шкоди честі чи 

репутації творця (п. 2 ч. 

1 ст. 423 ЦК України); 

забороняти під час 

публічного 

використання твору 

згадування свого імені, 

якщо він як автор твору 

бажає залишитись 

анонімом (п. 2 ч. 1 ст. 

14); 

право вимагати 

визнання свого 

авторства 

(співавторства) шляхом 

зазначення належним 

чином свого імені на 

об'єкті архітектури як 

об'єкті авторського 

права, якщо це 

практично можливо (п. 

2 ч. 1 ст. 31); 

інші особисті немайнові 

права інтелектуальної 

власності, встановлені 

законом (п. 3 ч. 1 ст. 423 

ЦК України); 

вибирати псевдонім, 

зазначати і вимагати 

зазначення псевдоніма 

замість справжнього 

імені автора на творі і 

його примірниках і під 

час будь-якого його 

публічного 

використання (п. 3 ч. 1 

ст. 14); 

інші права, визначені 

Цивільним кодексом 

України, Законом 

України «Про авторське 

право і суміжні права» 

(ч. 1 ст. 31); 

вимагати зазначення 

свого імені у зв'язку з 

використанням твору, 

якщо це практично 

можливо (п. 1 ч. 1 ст. 

вимагати збереження 

цілісності твору і 

протидіяти будь-якому 

перекрученню, 

спотворенню чи іншій 
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438 ЦК України); зміні твору або будь-

якому іншому 

посяганню на твір, що 

може зашкодити честі і 

репутації автора (п. 4 ч. 

1 ст. 14); 

забороняти зазначення 

свого імені у зв'язку з 

використанням твору 

(п. 2 ч. 1 ст. 438 ЦК 

України); 

обирати псевдонім у 

зв'язку з використанням 

твору (п. 3 ч. 1 ст. 438 

ЦК України); 

на недоторканність 

твору (п. 4 ч. 1 ст. 438 

ЦК України); 

 

Таким чином, можна зробити низку висновків, стосовно законодавчого 

закріплення особистих немайнових прав суб’єктів авторського права на твір 

архітектури.  

По-перше, ЦК України розповсюджує на автора твору архітектури 

такий комплекс прав, який притаманний правам інтелектуальної власності. 

Також звернемо увагу що з норм ст. 438 ЦК України та ст. 14 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» слідує, що автор не втрачає своїх прав 

на твір архітектури як об’єкт авторського права навіть після набуття об’єкта 

архітектури в якому втілено твір у власність іншою особою. Отже, зв'язок 

автора з твором архітектури не припиняється і законодавство продовжує 

захищати та гарантувати немайнові права автора не залежно від наявності в 

нього права власності на матеріальний об’єкт в якому втілено твір.  

По-друге, аналіз норм законодавства викладених в таблиці 2.2. дає 

змогу встановити, що законодавець загалом визнає та закріплює наступні 

особисті немайнові права суб’єкту авторського права на твір архітектури: 

право на визнання особи автором твору (право на авторство); право на 

використання та зазначення ім’я автора, його псевдоніму на творі або 

заборона зазначення чи використання ім’я автора при згадці про твір; право 

на репутацію та перешкоджанню завданню шкоди репутації; право на 

збереження цілісності твору і протидіяти будь-якій зміні чи спотворенню 
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твору; право на недоторканість авторського права та його захист; право 

фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як 

об'єкта авторського права та право авторського нагляду.  

По-третє, в законодавстві прямо не розділено особисті немайнові права 

на ті що можуть належати виключно автору твору архітектури та права, що 

можуть належати іншим суб’єктам авторського права на твір архітектури. На 

нашу думку такий підхід є цілком виправданим з точки зору законодавчого 

регулювання, але разом з тим він потребує уточнення через необхідність 

вдосконалення механізму охорони та захисту авторського права. 

Таким чином, виходячи з теоретичного аналізу сукупності особистих 

немайнових прав приналежних суб’єктам авторського права, а також 

враховуючи результати аналізу положень викладених в ЦК України та Законі 

України «Про авторське право і суміжні права» стосовно закріплення за 

автором будь-якого твору таких прав можна прийти до висновку, що у 

випадку з суб’єктом авторського права на твір архітектури перелік особистих 

немайнових прав вимагає максимального уточнення. На нашу думку, цього 

можна досягнути шляхом розширення переліку таких прав в спеціальному 

законодавчому акті – Законі України «Про архітектурну діяльність». З точки 

зору ефективності правового регулювання відносин з приводу твору 

архітектури його охорони та захисту прав автора доцільно сформулювати 

максимально повний перелік особистих немайнових прав суб’єктів 

авторського права виклавши статтю 31 закону України «Про архітектурну 

діяльність» в наступній редакції: 

«Стаття 31. Особисті немайнові права суб’єктів авторського права на 

твір архітектури та на об’єкт архітектури, в якому такий твір втілено. 

1. Суб’єктам авторського права на твір архітектури та на об'єкт 

архітектури, в якому такий твір втілено належать такі особисті немайнові 

права: 
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право перешкоджати будь-якому посяганню на право, здатному завдати 

шкоди честі чи репутації суб’єкту авторського права на твір архітектури, в 

тому числі втілений в об’єкті архітектури; 

право на недоторканність твору архітектури. 

2. Виключно автору (співавторам) твору архітектури належать особисті 

немайнові права, визначені Цивільним кодексом України, Законом України 

«Про авторське право і суміжні права», зокрема: 

право вимагати визнання свого авторства (співавторства) на твір архітектури;  

право вимагати зазначення належним чином свого імені (псевдоніму) на 

об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично 

можливо; 

право на заборону згадувати своє ім’я (псевдонім) на об'єкті архітектури як 

об'єкті авторського права, якщо автор (співавтор) бажає залишитись 

анонімом;  

право вимагати збереження цілісності твору архітектури та протидіяти будь-

якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору архітектури, в тому 

числі в процесі його втілення в об’єкті архітектури; 

право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта 

архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом; 

право на здійснення авторського нагляду (нагляду за відповідністю 

будівельно-монтажних робіт, що виконуються розробленій проектній 

документації) автором (співавтором) якого є особа. 

3. Особисті немайнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського 

права належать його автору (співавторам) незалежно від умов договору 

(контракту) між автором та замовником або юридичною чи фізичною 

особою, де або в якої він працює. 

4. Особисті немайнові права суб’єктів авторського права на твір 

архітектури залежать від майнових прав на такий твір та/або на об’єкт 

архітектури, в якому такий твір втілено. 
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5. Захист особистих немайнових прав суб’єкту авторського права на 

твір архітектури відбувається в порядку встановленим цим Законом, 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і 

суміжні права».» 

Закріплення запропонованої норми саме в спеціальному законодавчому 

акті у сфері регулювання авторського права на твір архітектури, на нашу 

думку, суттєво підвищить комплексність системи організаційно-правового 

забезпечення такого права та підвищено ефективність державного 

регулювання відносин з приводу авторських прав на твір архітектури, а 

також покращить дієвість гарантій їх захисту.  

Також, в розрізі даного дослідження необхідно розглянути актуальне 

питання, щодо свободи панорами. 

Як вже зазначалось, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 

архітектурну діяльність» особистим немайновим правом інтелектуальної 

власності автора, зокрема, є право фотографувати, здійснювати відеозйомку 

відповідного об’єкта архітектури як об’єкта авторського права, крім 

випадків, визначених законом [106]. 

Однак, як зазначає Є. А. Греков [30] таке право автора твору не є 

урегульованим та спричиняє виникнення щонайменше чотирьох проблемних 

питань, однак Н.В. Івасішина та Л.В. Гуряк розширили їх до шести: 

1) що саме автор має право фотографувати (виключно твори архітектури 

втілені у формі об’єктів архітектури або, також втілені й в інших формах)?; 

2) якою може бути мета фотографування та її характер (особистий чи 

також і майновий (комерційний))?;  

3) хто має право здійснювати фотографування чи відеозйомку творів 

архітектури (особисто автор або за його завданням й інші особи)?; 

4) який термін чинності даного права?; 

5) чи є в автора можливість відмовитись від застосування даного права в 

договірному порядку?; 

6) чи наявна можливість отримання плати власником твору архітектури з 
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автора при реалізації ним свого права на фотографування та здійснення 

відеозйомки? [44]. 

Для відповіді на всі зазначені питання необхідно проаналізувати чинне 

законодавство. Відтак майнові права авторів можуть обмежуватись, за умови, 

якщо вони не завдаватимуть шкоди використання твору і не обмежуватимуть 

безпідставно законні інтереси автора. Одним з таких випадків, у світовій 

практиці, є «свобода панорами». Свобода панорами (англ. Freedom of 

panorama, FOP) – це можливість фото і відеозйомки будівель, скульптур, 

картин тощо, які перебувають у громадських місцях і охороняються 

авторським правом, а також їх вільне розповсюдження без згоди автора. 

Вищезазначене означає, що автор таких об'єктів позбавлений можливості 

заборонити таке використання, вимагати виплати авторської винагороди за 

використання об'єкта його творчості або вживати якихось заходів у зв'язку з 

порушенням його авторських прав [94]. Необхідно наголосити, що таке право 

не розповсюджується на твори, котрі знаходяться у приміщеннях наприклад 

музеїв чи інших виставкових приміщення тощо. Отже, можна зробити 

висновок, що свобода панорами розповсюджується на ті архітектурні твори, 

що охороняються авторським правом та постійно знаходяться у відкритих 

для вільного відвідування місцях. 

Слід зазначити, що свобода панорами в тому чи іншому вигляді діє в 

багатьох країнах, зокрема в Австралії, Австрії, Болівії, Великобританії, 

В’єтнамі, Данії, Єгипті, Ізраїлі, Індії, Іспанії, Канаді, Китаї, Ліхтенштейні, 

Малайзії, Мексиці, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, 

Російській Федерації, Сербії, Сінгапурі, Тайланді, Туреччині, Фінляндії, 

Хорватії, Чехії, Японії тощо. Проте, варто наголосити, що її інтерпретація в 

різних країнах суттєво відрізняється.  

В законодавстві ЄС передбачено, що країни-члени можуть на власний 

розсуд у законодавствах країн передбачати певні виключення чи обмеження з 

норм авторського права, що присвячені архітектурним творам котрі 

знаходяться на постійній основі в місцях, що відкриті для вільного 
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відвідування [4, с.11]. Всі ці обмеження створили різноманітну практику та 

різноманітні підходи до інституту свободи панорами. 

У переважній більшості країн обмеження стосуються лише зображень 

об’ємних об’єктів (three-dimensional works), які на постійній основі 

розташовані в громадських місцях. У свою чергу у Швейцарії навіть 

фотографування й поширення пласких об’єктів (two-dimensional works) таких 

як, наприклад, фрески чи настільні графіті, підпадають під дію інституту 

свободи панорами[149, 117].  

В законодавстві Великобританії, а саме в Copyright Designs and Patents 

Act визначається режим публічного показу творів, відповідно до якої 

авторське право на будівлі не вважається порушеним в тих випадках коли 

створені графічні твори, фотографії, фільми в яких наявне зображення таких 

об’єктів, а також у разі публічного сповіщення цих творів [149].  

В законодавстві США також є норма котра передбачає, що право на 

твір архітектури не містить в собі право забороняти створення, 

розповсюдження або публічний показ малюнків, фотографій, картин або 

інших творів візуального мистецтва, де зображується будівля, якщо вона 

розташовується в громадському місці або її видно з такого місця  [180]. 

Відповідно в законодавстві Бельгії існує обмеження, щодо публікації 

фотозображень Атоміума – однієї з головних визначних пам’яток Брюселя. У 

свою чергу в Франції існує заборона без спеціального дозволу поміщати в 

мережі Інтернет фотографію Ейфелової вежі, знятої в темний час доби, і це 

пов’язано не з авторськими правами архітектора, а з авторськими правами 

творця ілюмінації цієї вежі. 

Аналізуючи чинне українське законодавство очевидним стає висновок 

– поняття свободи панорами в Україні відсутнє. Однак, ще у 1995 році 

Україна приєдналася до Бернської конвенції щодо охорони літературних і 

художніх творів, відповідно до якої, положення свободи панорами набувають 

міжнародного статусу та можуть бути застосованими, без спеціальної згоди 

автора (якщо цьому не суперечить внутрішнє законодавство країни), у 
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випадку, якщо відтворення об’єкта здійснюється з некомерційною, або 

інформаційною метою, а також, якщо об’єкт, на який поширюється свобода 

панорами, постійно знаходиться в громадському (публічному) місці (ця 

норма в деяких країнах не є обов’язковою) [11].  

За загальним правилом, свобода панорами певним чином обмежує 

можливість власника авторського права на даний об'єкт здійснювати дії 

юридичного характеру проти фотографа або іншої особи, що поширює 

зображення цього об'єкта. Таким чином, даний інститут виступає свого роду 

винятком з правила про те, що тільки власник авторського права на твір 

художнього мистецтва має виключне право на створення та розповсюдження 

похідних робіт [4, 9].   

 Саме такі винятки, у вітчизняному законодавстві, передбачає вільне 

використання творів. Так, відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про 

авторське право суміжні права», без згоди автора (чи іншої особи, яка має 

авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела 

запозичення, допускається відтворення твору з метою висвітлення поточних 

подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або 

публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час таких подій, в 

обсязі виправданому інформаційною метою [106]. Також дозволяється 

відтворення примірників творів для бібліотек та архівів, навчальних та 

особистих цілей. 

Таким чином, можна узагальнити, що відтворювати твори архітектури 

та скульптури шляхом фотографування без згоди їх автора дозволяється за 

наступних умов: 

1) зазначення імені автора твору; 

2) некомерційний характер; 

3) навчальна, інформаційна чи особиста мета відтворення. 

Також дозвіл не потрібен, якщо автор помер більш ніж 70 років тому, в 

такому випадку твір є суспільним надбанням.  

Для врегулювання всіх можливих питань пов'язаних з інститутом 
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свободи панорами в Україні пропонуємо доповнити Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» нормою наступного змісту:  

Допускається вільне відтворення, у формі фото, творів архітектури та 

об'єктів в яких вони втілені, за умови їх розташування у вільних для 

відвідування місцях, з освітньою, науковою чи особистою (не комерційною) 

метою без дозволу автора та без виплати винагороди автору. 

Що стосується аналізу майнових прав суб’єктів авторського права на 

твори архітектури, то тут також слід зробити акцент на тому, що необхідно 

вирішити питання щодо єдності підходів у визначенні суб’єктності таких 

прав.  

Слід зазначити що сутність майнових прав суб’єктів авторського права 

на твір архітектури полягає в економічному змісті, який таке право надає для 

особи. У свою чергу економічний зміст розкривається через вигоду, яку 

набуває особа що має такі права при передачі твору архітектури третій особі. 

Механізм отримання такої вигоди та механізм встановлення таких відносин 

внаслідок яких така вигода можлива розкриваються засобами регулювання 

зобов’язального права, але особливість авторського права на твір архітектури 

обумовлює складність відносин з приводу створення або відтворення такого 

твору та подальшого розпорядження ним. Отже, майнове право може 

виникати не лише з моменту створення твору, але і наприклад з укладенням 

договору щодо передачі прав на твір архітектури від автора іншій особі.  

Як зазначає С. І. Шимон «майнове право, як об’єкт, є абстрактною 

категорією, що об’єднує різні види таких прав, які можуть виступати 

складовим елементом майна особи. Здатність майнового права бути об’єктом 

зумовлюється притаманними йому ознаками: цілісність, самостійність, 

ідеалістична природа, суб’єктивна належність, наявність мінової вартості та 

відсутність споживчої вартості, відчужуваність, передаваність, нерозривний 

зв’язок з річчю. Будь-яке майнове право є або правом на річ, або правом 

вимоги щодо речі (речей, коштів). Практично майнове право – це або наявне, 

або майбутнє речове право, звідси – всі майнові права є речовими 
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правами» [162, с. 209]. Така теза підводить до розуміння того, що суб’єктна 

приналежність майнового права не відіграє особливої ролі з точки зору 

цивільно-правового регулювання такого права. Це в свою чергу означає, що 

майнові права, і в тому числі майнові права на твір архітектури однаково 

виникають у будь-якого суб’єкту авторського права на такий твір, при цьому 

основною відмінністю буде момент виникнення права. Відповідно, в автора 

твору воно виникає з моменту створення твору, а в інших суб’єктів 

авторського права – з моменту набуття авторського права на твір архітектури 

за законом чи договором.  

Фактично майнове право на твір архітектури це право здійснювати 

будь-які дії з цим твором з метою отримання прибутку або іншої користі, 

якої прагне досягнути суб’єкт авторського права на такий твір. Слід 

наголосити, що майнове право, не дивлячись на тому, що стосується вигоди 

від використання твору архітектури не є визначальним мотивом створення 

такого твору. Тому після того як автор твору створює його, виникнення 

майнових прав є автоматичним, але їх активація пов’язана виключно із 

правочинами здійснюваними автором з цим твором надалі. Винятком є лише 

право на захист авторського права від посягань, що може завдати суттєво 

матеріальної шкоди економічним правам автора.  

Аналізуючи дослідження С.М. Клейменової, О.М. Люкшина, Є.А. 

Грекова та інших можна прийти до висновку, що з точки зору теоретичного 

забезпечення майнові права автора твору архітектури мають наступні 

характеризуючи ознаки: 

1) обов’язкова наявність економічного змісту, який розкривається в 

процесі цивільного або господарського обороту твору архітектури та 

отримання прибутку від передачі суб’єктом авторського права на такий твір 

майнових прав на нього іншій особі; 

2) оборотоздатність майнових прав на твір архітектури, про що власне 

засвідчує їх економічний зміст. Однак при цьому слід наголосити на тому, 

що цивільна оборотоздатність таких прав є ширшою за господарську, 
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оскільки автор твору або інший суб’єкт авторського права може не лише 

отримувати винагороду за передачу майнових прав на твір архітектури третій 

особі, але і вчиняти правочини дарування та передачі в суспільне 

користування, які за своїм змістом є безоплатні. Безоплатність не означає 

відсутність економічного змісту, оскільки економічний зміст майнових прав 

є об’єктивним явищем, але з точки зору цивільного обороту економічний 

зміст майнових авторських прав потребує активації отримання прибутку чи 

іншої винагороди. Зазначене є правом автора, а не його імперативним 

обов’язком з передачі авторських права на твір архітектури виключно за 

плату; 

3) строковість їх існування, оскільки строк їх існування визначається 

угодою про передачу такого права або визначається законодавчо (ст. 446 ЦК 

України, визначає граничний термін існування майнових прав на твір, в тому 

числі і твір архітектури в сімдесят років); 

4) не залежність майнових прав від особистих немайнових прав.  

На думку С.М. Клейменової «майнові права автора за загальним 

правилом, реалізуються за допомогою юридично забезпеченої можливості 

автора використовувати твір, тобто автору надане право самостійно 

приймати рішення, яким чином буде використовуватися його твір: шляхом 

відтворення твору; поширення твору; прокату твору; імпорту твору; 

публічного виконання твору; переробки твору і.т.д. Аналіз перелічених вище 

можливостей автора дає підстави стверджувати, що в класифікації майнових 

прав необхідно виділяти право на відтворення і право на поширення творів. 

Тобто весь обсяг дій, які може здійснювати автор чи інший правоволоділець, 

реалізуючи майнові права, можливо об'єднати саме в змісті зазначених 

правомочностей» [56, с. 12]. Однак, на нашу думку, щодо твору архітектури 

слід на перше місце віднести право на винагороду. Авторство передбачає 

створення унікального твору, який втілюючись в архітектурний об’єкт здатен 

не лише задовольнити потреби невизначеного кола осіб в нерухомості, але і 

задовольнити потребу суспільства в культурному надбанні.  
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Слід зауважити, що якщо розглядати теоретичні підходи до визначення 

сутності та природи немайнових прав авторів або суб’єктів авторських прав, 

то всі їх можна розділити та класифікувати за способами використання 

твору. Проте, щодо твору архітектури слід визначитися із тим, що його 

використання можливо або як власне твору, тобто предмету матеріального 

світу в якому втілено авторських задум, або як предмету, який втілюється в 

об’єкті архітектури. При чому в першому випадку твір архітектури не може 

вважатися таким, який переходить у власність чи суспільне надбання, а саме 

твір представлений в проекті, моделі, кресленні чи в іншому недовершеному 

з точки зору архітектурної діяльності об’єкті. В другому ж випадку 

відбувається втілення авторського задуму спочатку в твір архітектури, а 

потім і в об’єкт архітектури, складність якого випливає зі специфіки природи 

тих прав, які породжує поява об’єкта нерухомості яким стає архітектурний 

об’єкт.  

Виходячи із наведеного вище, таку теоретико-методологічну проблему, 

як визначення різновидів майнових прав суб’єктів авторського права на твір 

архітектури можна вирішити наступним чином. Доцільно розділити всю 

сукупність майнових прав на: право на винагороду; право на реалізацію 

твору; право на використання твору третіми особами; право на участь в 

реалізації твору. 

Стосовно права на винагороду слід звернути увагу на об’єктивність 

такого права пов’язаного із власне змістом майнових відносин – отримання 

вигоди від реалізації суб’єктом своїх прав. Однак слід зауважити, що таке 

право повинно бути підтверджене належним чином. Само по собі авторство 

твору, як інтелектуальна або творча діяльність спрямована на створення 

об’єкта авторського права – не забезпечує максимум прав на створений 

об’єкт. Навіть більше, авторство в деяких випадках повинно 

підтверджуватися так само як і майновий характер прав, що виникли з такого 

авторства.  



 116 

В цьому контексті звертає на себе увагу судова практика Вищого 

господарського суду України, зокрема зі справи № 01/76-68 за позовом ТОВ 

«Азуріт-СТ» до Управління житлового будівництва Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному будівництву», м. Київ (далі – Управління), та Українського 

державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто», 

м. Київ, в особі його Волинської філії (далі – Інститут), м. Луцьк Волинської 

області про стягнення 1 050 000 грн. компенсації за порушення авторських 

прав та 250 000 грн. моральної шкоди внаслідок невизнання відповідачем 

майнових прав позивача.  

Відповідно, у своїй постанові від 15.03.2011 року Вищий 

господарський суд України дійшов висновку, що «ТОВ «Азуріт-СТ» в 

обґрунтування позову зазначило, що відповідачі порушили особисті 

немайнові права позивача, оскільки Управління відмовилося від укладеного з 

ТОВ «Азуріт-СТ» договору від 30.08.2006 № 14-3х, предметом якого є 

проектно-кошторисна документація на будівництво «багатосекційного 

п’ятиповерхового з мансардним поверхом житлового будинку з вбудованими 

прибудованими приміщеннями (торговельно-розважальний центр) по вул. 

Ватутіна в м. Ковель» (далі – Договір № 14-3х, проект за Договором № 14-

3х), на другому завершальному етапі виконання робіт, який визначено 

сторонами як «робоча документація», і надалі на замовлення Управління 

перероблення цього проекту згідно з зауваженнями комплексної державної 

експертизи, його доробку та авторський нагляд здійснював Інститут» [100]. 

Фактично мова йде про те, що замовник звернувся до «ТОВ «Азуріт-СТ» з 

метою створення останнім твору архітектури у вигляді проектної 

документації та подальшого її втілення в об’єкт архітектури. Разом з тим, 

така діяльність «ТОВ «Азуріт-СТ» відбувалася за замовленням третьої особи, 

а отже наявність прав у товариства, хоча і було безспірним, однак вимагало 

відповідного встановлення шляхом укладення договору.  
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У своїх судових рішеннях судді з посиланням на ст. 1112 ЦК України 

стверджували, що оспорюваний Договір № 10/09 не є договором про 

створення об’єкта інтелектуальної власності на замовлення, оскільки в цьому 

правочині не визначено способи та умови використання відповідного твору 

архітектури – архітектурної частини проекту за Договором № 14-3х; оскільки 

Договір № 10/09 за своїм змістом є договором підряду, ТОВ “Азуріт-СТ” не 

набуло за цим договором авторських прав (майнових та немайнових) на 

відповідний твір архітектури, тому відсутні підстави для висновку про 

порушення авторських прав позивача, зокрема, у зв’язку з використанням 

архітектурної частини проекту за Договором № 14-3х у створеному 

Інститутом проекті 60-тиквартирного житлового будинку з торговельно-

розважальним центром по вул. Ватутіна, 70-Б у м. Ковелі. З урахуванням 

наведеного місцевий та апеляційний господарський суд обґрунтовано 

відмовили в задоволення позову. Доводи ТОВ “Азуріт-СТ” про набуття цим 

товариством майнових авторських прав відповідно до наведеного 

положення статті 430 ЦК України не спростовують висновків, покладених в 

основу оскаржуваних судових актів, оскільки згідно з установленими у 

справі фактичними обставинами створення об’єкта інтелектуальної 

власності на замовлення не було [100]. Отже, можна зробити висновок, що 

право на винагороду не є об’єктивним і дійсно не пов’язано з особистими 

немайновими правами, а відтак потребує підтвердження.  

Наступним специфічним майновим правом суб’єкта авторських прав на 

твір архітектури є право на реалізацію твору. Насправді зазначене право як 

раз і походить від немайнового права на авторство, оскільки лише автор 

твору здатен і може визначити ступінь та подальші шляхи реалізації 

результатів своєї творчої діяльності.  

Зокрема, на думку О. М. Люкшина «за автором архітектурного твору 

зберігається виключне право використовувати свій архітектурний твір або 

дозволяти використовувати його для реалізації шляхом розробки 

документації для будівництва і будівництва об’єкта архітектури. Право на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843487/ed_2011_03_09/pravo1/T030435.html?pravo=1#843487
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розробку документації для будівництва може бути реалізовано самим 

автором архітектурного проекту. Однак самостійно реалізувати право на 

будівництво архітектурного об’єкта автору твору буде надзвичайно важко 

або навіть неможливо» [74, с. 13]. Оскільки будівництво, як окремий вид 

господарської діяльності, вимагає спеціальної дозвільної документації та 

відповідних ліцензій, то суб’єкт авторського права на твір архітектури може і 

власне в більшості випадків передає право на втілення свого твору в об’єкті 

архітектури суб’єктам архітектурної діяльності (генеральному підряднику, 

забудовнику тощо).  

Фактично витікає із права на реалізацію твору архітектури й інше 

майнове право – право на участь автора в реалізації твору архітектури. Мова 

йде про участь автора шляхом зокрема авторського нагляду, або шляхом 

участі в розробці проектної документації, кінцевих креслень та здійсненні 

інших підготовчих дій спрямованих на втілення твору архітектури в об’єкті 

архітектури. Участь автора це не лише його майнове право з точки зору 

отримання економічної вигоди, це ще й додаткова гарантована державою 

можливість здійснення контролю за недоторканістю особистих немайнових 

прав, зокрема права на репутацію та права на недопущення спотворення 

твору.  

При цьому слід зазначити, що право на участь автора в процесі 

реалізації твору архітектури в об’єкт архітектури доцільно визначити 

скоріше у формі вимоги до замовника або генерального підрядника, тобто до 

особи, якій перейшло право на зведення об’єкта архітектури.  

Суто теоретично, ще одним видом майнового права суб’єкту 

авторського права на твір архітектури слід вважати право на надання згоди 

щодо використання, переробку або копіювання твору архітектури.  

В даному випадку слід акцентувати увагу саме на творі архітектури, а 

не на архітектурному об’єкті, в якому такий твір втілюватиметься. Річ у тому, 

що якщо говорити про об’єкт архітектури то його копіювання означатиме 

зведення нового об’єкта нерухомості, а відтак розробка нової проектної 
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документації. Перебудова або будь-яка інша зміна в об’єкті архітектурі також 

тягне за собою зміни проектної документації. Однак саме проектна 

документація і є об’єктом авторського права, тоді як на об’єкт архітектури 

поширюється режим права власності.  

При цьому «під переробкою архітектурного об'єкта не можна розуміти 

його добудову, перебудову, перепланування і т.д., тобто вчинення дій, які 

спричиняють зміни композиційної побудови архітектурного об'єкта, а також 

зміни його зовнішнього та внутрішнього вигляду. Переробкою твору 

архітектури є створення нового самостійного твору на основі того що вже 

існує. Причому при переробці необхідно отримати згоду автора первісного, 

оригінального твору архітектури» [74, с. 13]. 

Розгляд теоретичних положень щодо майнових прав суб’єктів 

авторського права на твір архітектури дає змогу критично підійти до 

нормативно-правового закріплення таких прав стосовно творів архітектури 

(табл. 2.3.). 

 

Таблиця 2.3. 

Закріплення майнових прав на твір в законодавстві України  

 

ЦК України Закон України «Про 

авторське право і 

суміжні права» (ст. 15) 

Закон України «Про 

архітектурну діяльність» 

(ст. 30) 

право на 

використання твору 

(п. 1. ч 1 ст. 440); 

виключне право на 

використання твору (п. 

1. ч 1 ст. 15); 

право на участь у 

подальшій реалізації твору 

(ч 5 ст. 30); 

виключне право 

дозволяти 

використання твору 

(п. 2. ч 1 ст. 440); 

виключне право на 

дозвіл або заборону 

використання твору 

іншими особами (п. 2. ч 

1 ст. 15); 

право на внесення змін до 

не завершеного 

будівництва чи 

збудованого твору 

архітектури, разі зміни 

його функціонального 

призначення чи 

реконструкції (ч. 5 ст. 30); 

право перешкоджати 

неправомірному 

право участі автора у 

реалізації проектів 

одержання у 

встановленому 
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використанню твору, 

в тому числі 

забороняти таке 

використання (п. 3. ч 

1 ст. 440); 

творів архітектури (ч 4 

ст. 15); 

законодавством порядку 

авторської винагороди за 

його створення і 

використання (ч. 7 ст. 30); 

інші майнові права 

інтелектуальної 

власності, 

встановлені законом 

(п. 4. ч 1 ст. 440). 

право вимагати виплати 

винагороди за будь-яке 

використання твору (ч 5 

ст. 15); 

право автора на плату 

за використання його 

твору (ст. 445) 

 

Таким чином, аналіз законодавчого закріплення майнових прав на твір 

архітектури дає можливість зробити низку висновків. 

По-перше, в ч. 1-2 ст. 30 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

зазначається, що «майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського 

права, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де 

або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. 

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений 

за замовленням, належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, 

якщо інше не встановлено договором»» [108]. Разом з тим, законом не 

визначено кому належать майнові права у випадку створення твору 

архітектури до його втілення в об’єкт архітектури. Цілком логічним 

вбачається те, що архітектурний твір зовсім не обов’язково може бути 

втілений в об’єкті архітектури, оскільки у замовника, автора чи будь-якої 

іншої особи суб’єкта авторських прав, що повинна створити об’єкт 

архітектури може не вистачити необхідних ресурсів. Вказана проблема 

потребує вирішення і перш за все вирішення на теоретичному рівні. 

По-друге, аналіз норм спеціальних законів у сфері архітектурної 

діяльності та авторських прав на твори архітектури дозволяє дійти висновку 

про наявність вказівок лише щодо таких майнових прав як: право на 
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отримання винагороди; право на участь у подальші реалізації проекту; права 

на внесення змін до твору архітектури. Натомість повністю відсутні згадки 

про право на використання; право надання дозволу на використання твору 

архітектури третім особам та права перешкоджання неправомірному 

використанню твору. Зазначена проблема походить від того, що Закону 

України «Про архітектурну діяльність» регулює авторські права виключно на 

сам об’єкт архітектури як об’єкт авторського права. При цьому законодавцем 

не приділено уваги, випадкам коли автором створено твір архітектури 

внаслідок самостійної ініціативної діяльності. Відповідно він набуває весь 

комплекс майнових прав без відповідного їх договірного закріплення. 

Зазначена проблематика вимагає внесення змін до законодавства з метою 

удосконалення цивільно-правового регулювання авторського права на твори 

архітектури з одночасним вирішенням концептуальних теоретико-

методологічних проблем доктринального характеру стосовно визначення 

поєднання майнових прав на об’єкт архітектури та майнових авторських прав 

на твір архітектури або об’єкт в якому він втілений.  
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2.4. Підстави виникнення зміни та припинення авторських прав на 

твори архітектури 

В сучасних умовах головною метою створення об’єктів інтелектуальної 

власності стала їх комерційна реалізація. Тож одним із важливих питань 

котрі необхідно розглянути в контексті нашого дослідження є способи 

розпорядження майновими правами на такі об’єкти. Як правило зазначені дії 

здійснюється на договірній основі. Окрему групу цивільно правових 

договорів присвячених розпорядженню майновими правами інтелектуальної 

власності складають договори передбачені в Главі 75 ЦК України. Однак, їх 

перелік не є вичерпним, тож учасники відповідних відносин можуть укласти 

й інші договори, котрі не передбачені прямо в цивільному законодавстві, 

проте не суперечать його засадам. 

Слід відзначити, що саме договірна форма на використання твору 

архітектури покликана забезпечити та врегулювати реалізацію та охорону 

особистих немайнових та майнових прав авторів. Важливим дане питання є і 

для осіб котрі набувають, як з особистими мотивами так і з метою отримання 

прибутку від їх реалізації таких прав на твори архітектури. 

Договори у сфері інтелектуальної власності можна поділити на три 

великі групи: 

1) договори спрямовані на створення результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності; 

2) договори спрямовані на розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності; 

3) інші договори [65, С. 73]. 

Для прикладу, до першої групи можна віднести договір про  створення 

на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1112 ЦК України за таким договором одна сторона 

(творець – архітектор тощо) зобов’язується створити об’єкт права 
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інтелектуальної власності до вимог другої сторони (замовника) та в 

установлений строк [156]. 

Важливо зазначити, що в розрізі цього договору та всіх інших про які 

мова буде йти нижче, об’єктами авторського права є твори архітектури котрі 

втілені в кресленнях, ескізах, моделях, збудованих будівлях та спорудах, 

парках, планах населених пунктів тощо. Однак, не вся проектна документація 

для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і 

текстових матеріалів, інженерних і кошторисних рахунків є об’єктом 

авторського права, а тільки та її частина, яка стосується архітектурного 

рішення. Отже, твором архітектури як об’єктом авторського права, а 

відповідно предметом договору, є тільки креслення, а саме генеральний план, 

план фундаментів, поверхів, фасадів, розрізи будинків та споруд, частина 

архітектурних рішень, інтер’єри основних приміщень, а також готові споруди 

[83, с. - 180]. 

Щодо моменту виникнення прав і обов’язків у сторін то можна 

однозначно стверджувати, що даний договір є консенсуальним, оскільки він 

вважається укладеним з моменту досягнення згоди щодо всіх істотних умов 

цього договору, а також укладається щодо об’єктів авторського права котрі 

ще не створені. 

Першою істотною умовою договору про створення на замовлення і 

використання об’єкта авторського права є предмет договору, в нашому 

випадку – створення твору архітектури. Другою істотною умовою договору є 

строк протягом якого автор повинен такий об’єкт створити. 

Варто також зазначити, що в договорі мають бути передбачені способи 

та умови використання – що також є істотною умовою такого договору. 

Замовник має право самостійно вирішувати, як використовувати 

об’єкт, однак це має бути чітко прописано в договорі.  

Також, за загальним правилом, важливою умовою є виконання робіт 

особисто виконавцем без залучення третіх осіб.  В іншому випадку треті 

особи будуть виступати співавторами твору і відповідно матимуть авторські 
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права на створений об’єкт, тому така умова суттєво зменшує можливість 

виникнення спорів у частині майнових прав на результат робіт.  

Окрім цього, сторони можуть прописати в договорі також умови 

авторського нагляду. Тобто, якщо сторони, як складову частину договору, 

погодили надання послуг з авторського нагляду, то необхідно чітко 

визначити та прописати обсяг прав та обов’язків кожної зі сторін, а також 

зазначити об’єм послуг та  порядок їх надання. 

Важливо також чітко визначити момент передачі майнових прав на 

такий об’єкт архітектури та його об’єм і чітко прописати їх в договорі. 

Щодо питання розподілу прав на створений об’єкт між сторонами, то 

відповідно до ч. 1 ст. 430 ЦК України «особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на об'єкт, створений на замовлення, належать 

творцеві цього об'єкта, однак у випадках передбачених законом, окремі 

немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати 

замовникові [156]. 

Сам по собі допис про можливість передачі особистих немайнових по 

своїй суті суперечить правовій природі таких прав, адже вони можуть 

належати лише творцеві. 

Однак ч. 2 ст. 430 зазначається, що права інтелектуальної власності на 

об’єкт, створений на замовлення, належать творцеві цього об’єкта та 

замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором [156]. 

На нашу думку, також важливим є питання щодо того, яких саме прав 

набуває автор при підписанні такого договору. Детальний аналіз прав авторів 

вже було проведено в попередньому підрозділі, однак нагадаємо, що автору 

належать такі особисті немайнові права: 

1) право на визнання людини творцем (автором); 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право, здатному 

завдати шкоди честі чи репутації творця; 

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності такі як 

право обирати псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма 
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замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-

якого його публічного використання; 

4) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, 

якщо це практично можливо; 

5) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору; 

6) право на недоторканість твору; 

7) інші права. 

Всі ці права є особистими немайновими правами автора і не можуть 

бути передані (відчужені) іншим особам. 

Відповідно до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське 

право) належать: 

1) право на використання твору; 

2) виключне право дозволяти використання твору; 

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому 

числі забороняти таке використання; 

4) інші права. 

 Саме останні й будуть розподілятись між сторонами договору, якщо 

інше прямо в ньому не передбачено. 

Варто відзначити, що права авторів на використання творів 

архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і 

право їх участі в реалізації проектів цих творів, якщо інше не передбачено 

умовами договору, згідно з якими створено проект. Повторне використання 

такого проекту та розробленої на його основі робочої документації 

здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його 

правонаступникам авторської винагороди.  

Також важливим є питання кількості можливих разів  для реалізації 

розробленого проекту. Як правило, допускається тільки одноразове 

використання без права передачі прав на використання такого об’єкта 

авторського права третім особам. 
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Що стосується винагороди, то автор має право вимагати винагороди за 

створений на замовлення об’єкт. Окрім цього також окремо йому буде 

сплачуватись винагорода за реалізацію розробленого об’єкта, якщо інше не 

передбачено в договорі. Винагорода може бути у формі одноразового 

(паушального) платежу так і у формі відрахувань за кожне використання 

твору (роялті) або у формі комбінованих платежів. 

Другу групу складають договори спрямовані на розпорядження 

майновими правами на твір архітектури. До таких договорів, до прикладу 

можна віднести ліцензійний договір та договір про передачу виключних 

майнових прав на твір архітектури. 

Отже, розглянемо положення чинного законодавства та теоретичні 

положення щодо ліцензійного договору. Розпочати необхідно на розрізненні 

ліцензійного договору та ліцензії.  

Згідно з нормами чинного законодавства, особа, що має виключне 

право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності 

(ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) певне письмове 

повноваження, що надає їй право на використання цього об’єкта в певній 

обмеженій сфері (ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності). Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути 

складовою частиною ліцензійного договору.  

У свою чергу за ліцензійним договором, одна сторона (ліцензіар) надає 

другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 

згодою сторін, з урахуванням вимог п.1 ст.1109 ЦК України та інших законів 

[156].  

Необхідно зазначити що виділяють такі види ліцензій за обсягом прав 

що вони надають: 

1) невиключна ліцензія – за таким видом ліцензії автор твору 

архітектури передає іншій особі право на використання твору певним 

способом та у встановлених межах. При цьому за автором залишається право 
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на використання такого об'єкта та на передачу майнових прав також і іншим 

особам; 

2) виключна ліцензія – передбачає передачу автором прав на 

використання твору архітектури певним способом і у встановлених межах 

лише одній особі. Варто також зазначити, що сама особа котрій ці права 

надаються отримує право на передачу дозволу на використання і заборону 

використання такого твору іншими особами, а сам автор може 

використовувати об'єкт лише в тій частині прав, що не передаються;  

3) одинична ліцензія – відповідно до такого виду ліцензії дозвіл 

видається лише одній особі та виключає можливість видачі ліцензіаром 

іншим особам ліцензій на використання об'єкта у сфері, що в ній зазначена. 

Але за автором залишається право на використання зазначеного об'єкта в цій 

сфері. 

Згідно з п. 4 ст. 1109 ЦК України вважається, що за ліцензійним 

договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено 

ліцензійним договором [156].  

Необхідно звернути увагу на положення п. 6 ст. 30 Закону України 

«Про архітектурну діяльність» відповідно до якого: використання проекту 

твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва для 

реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено 

договором, згідно з яким створено проект. Повторне використання такого 

проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється 

виключно за згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам 

авторської винагороди [108]. 

Виходячи з наведеного положення ми можемо зробити висновок, що 

певні види ліцензій і є ти самим виключенням котрі дозволяють 

використовувати твір архітектури більше ніж один раз. 

 Істотними умовами ліцензійного договору є такі умови: 

1) про строк дії договору; 

2) про спосіб використання твору; 
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3) про територію, на яку поширюється право, що передається; 

4) інші умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін має бути досягнуто 

згоди [34, с. 19].  

 Строк дії договору сторони обирають на власний розсуд, однак 

відповідно до п. 1 ст. 1110 ЦК України строк дії договору не може 

перевищувати строку чинності виключного майнового права на визначений у 

договорі твір архітектури [156]. 

 Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України „Про авторське право і 

суміжні права” право на використання твору архітектури автором (чи іншою 

особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у 

будь-якій формі та будь-яким способом. Сутність права на використання 

твору полягає в тому, що тільки суб’єкт авторського права вирішує питання 

про форму, обсяг та межі використання твору, кому буде надане право 

використання твору й інші подібні питання. За ст. 441 ЦК України  

використанням твору є його: опублікування (випуск у світ); відтворення 

будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, 

аранжування та інші подібні зміни; включення складовою частиною до 

збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; публічне виконання; 

продаж, передання в найм (оренду) тощо; імпорт його примірників, 

примірників його перекладів, переробок тощо, а також інші дії, встановлені 

законом. Конкретні правомочності з використання твору архітектури 

обумовлюються формою його втілення. Так, наприклад, неможливо 

реалізувати право на використання шляхом перекладу твору архітектури 

втіленого в архітектурному об’єкті [31, С. 118-119]. 

Найрозповсюдженішим способом використання твору архітектури є 

його відтворення. На думку Л. П. Тимофієнко, слід виділяти чотири види 

діяльності з відтворення творів архітектури:  

виробництво копії проекту чи моделі;  

будівництво споруди на основі проекту чи моделі;  

створення проекту чи моделі на основі збудованої споруди;  
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будівництво аналогічної споруди [144, с. 43]. 

Що стосується території на яку поширюється дія ліцензійного 

договору, то нею може бути як вся Україна так і декілька областей, міст чи 

просто якийсь один регіон тощо. Відповідно до п.7 ст. 1109 ЦК України якщо 

в ліцензійному договорі немає умови про територію, на яку поширюються 

права котрі надаються, то дія ліцензії поширюється на територію України 

[156]. 

Важливою умовою, також, є винагорода автору її форма буде такою ж 

як і в попередньому договорі. 

Також, слід наголосити на особливостях пов’язаних зі специфікою 

твору. Такими особливостями є авторський нагляд, недопущення відхилень 

під час будівництва об’єктів, заборона руйнування будівлі без погодження з 

автором і попереднього пропонування цього твору автору тощо. Ми вже 

зазначили про них при розгляді договору про створення на замовлення і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, однак ще раз 

наголосимо, що всі ці права залишаються в автора і при укладанні договорів 

їх необхідно враховувати. 

Наступним договором котрий буде розглянуто є договір про передачу 

виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, 

яка має виключні майнові права на твір архітектури) передає другій стороні 

частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на 

визначених договором умовах [156]. 

Важливо зазначити, що при укладанні такого договору права 

інтелектуальної власності відчужуються, тобто передаються безповоротно. 

Саме в цьому принципова різниця між ліцензійним договором та договором 

про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Тобто, 

при укладанні ліцензійного договору надається право використання, а при 
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укладанні даного договору змінюється володілець виключних майнових 

прав. 

Слід зазначити, що та обставина, що у визначенні договору міститься 

формулювання, що особа може передати виключні майнові права частково 

або у повному складі, зовсім не означає, що можна передати лише одне з 

повноважень, наприклад право на використання. У цьому випадку, попри 

назву, фактично був би укладений ліцензійний договір. Можливість 

часткової передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності не є 

універсальною, а існує лише за наявності специфіки певних об'єктів 

інтелектуальної власності. Хоча надання повної ліцензії на весь строк дії 

охоронного документа за своїм економічним значенням рівноцінно передачі 

права на об'єкт, однак з юридичної точки зору між відчуженням виключних 

майнових прав інтелектуальної власності та повною ліцензією є суттєві 

відмінності [468, с. 273].  

Також варто звернути увагу на ч. 2 ст. 1113 ЦК України відповідно до 

якої укладення договору про передання виключних майнових прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були 

укладені раніше [156]. 

Слід звернути увагу також на істотні та факультативні умови договору. 

Істотною умовою такого договору є обов'язок автора твору архітектури 

передати належні йому виключні майнові права, а інша сторона має 

прийняти зазначені права та сплатити обумовлену договором винагороду. 

Факультативні умови залежать від специфіки об’єкта і про них вже 

йшлось вище. Однак, варто зазначити, що умови договору, що погіршують 

становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців у порівнянні з 

становищем, передбаченим ч. 3 ст. 1113 ЦК України та іншим законом, а 

також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними 

[156]. 

Отже, виходячи з вищезазначеного ми можемо побачити, що договори 

спрямовані на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 
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спрямовані на передачу певного обсягу майнових прав іншій особі. 

Відповідно будь яке позадоговірне використання твору архітектури з боку 

чинного законодавства буде розцінюватися як порушення прав на цей об'єкт. 

Щодо третьої групи, то до неї відносять договір застави, авторський 

договір замовлення, авторський договір про передачу прав на твір, договір 

про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, 

трудовий договір тощо. 

Зважаючи на певну схожість даних договорів на ті котрі було 

розглянуто попередньо зупинимось лише на деяких особливостях пов'язаних 

зі службовими творами.  

Таким чином, майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт 

авторського права, створений у зв'язку з виконанням трудового обов'язку 

належать спільно працівникові, який створив цей об'єкт та роботодавцю, 

тобто фізичній або юридичній особі, де або в якої він працює, якщо інше не 

передбачено в договорі. Проте, важливо відзначити, що особисті немайнові 

права, з огляду на невідчужуваність, належать працівникові як автору, а от 

розподіл майнових прав визначається в договорі. 

Також необхідно звернути увагу на ознаки притаманні об’єкту 

інтелектуальної власності створені в зв'язку з виконанням трудового 

обов'язку: 

1) працівник створив такий твір архітектури протягом строку дії 

договору з роботодавцем та шляхом використання матеріалів та інформації 

останнього; 

2) створення такого об’єкта входило до трудових обов'язків такого 

працівника, що визначені трудовим договором, посадовими інструкціями, 

або відповідно до письмового службового доручення роботодавця, яке має 

безпосереднє відношення до специфіки діяльності роботодавця [138]. 

Як приклад розглянемо ситуацію коли будівельна компанія, наймаючи 

на роботу працівника за трудовим договором на посаду архітектора цієї 
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компанії, може обумовити у трудовому договорі з цією особою основні 

питання розподілу (відчуження) майнових прав на твір архітектури. 

Враховуючи все вищезазначене можемо зробити висновок, що 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може 

здійснюватись на підставі різного роду договорів, кожен з яких має свою 

специфіку. Крім того, при укладанні договору необхідно також пам'ятати й 

про специфічні права автора архітектурного твору такі як: авторський нагляд, 

виключне право у реалізації тощо. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Досліджено поняття твору архітектури через призму архітектурної 

діяльності та авторського права. У першому випадку пропонується визначити 

твір архітектури як авторський задум щодо просторової, планувальної, 

функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер’єрів об’єкта 

архітектури або його частини, створений автором у процесі його творчої 

діяльності та втілений в одній або в декількох із таких форм: креслення 

архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній або електронній 

формі; макет або електронна модель об’єкта архітектури; об’єкт архітектури 

(крім малих архітектурних форм). У другому випадку ‒ як специфічний 

об’єкт авторського права, в якому матеріалізується авторський задум та 

рішення, що безпосередньо стосується архітектурного мистецтва (креслення, 

плани, макети, споруди, будівлі тощо), який може бути практично 

реалізований у процесі архітектурної діяльності. 

1. Відносини з приводу охорони авторського права на твори 

архітектури виникають, здійснюються та припиняються у межах двох 

правових площин: законодавства про авторське право та законодавства про 

архітектурну діяльність. 

2. Визначено, що розвиток комп’ютерної техніки в майбутньому 

може призвести до відсутності у творах архітектури ознак творчого 
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характеру, а отже, такі твори не зможуть отримати правову охорону як 

об’єкти авторського права. 

3. Запропоновано доповнити Закон України «Про архітектурну 

діяльність» статтею 29-1 «Виникнення прав на твір архітектури та об’єкти 

архітектурної діяльності» у такій редакції:  

«Авторське право на твір архітектури виникає з моменту створення 

твору. Для виникнення авторського права на твір архітектури не вимагається 

реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. 

Авторське право на твір архітектури не залежить від права власності на 

об’єкт архітектурної діяльності, в якому втілено такий твір. Відчуження 

об’єкта архітектурної діяльності, в якому втілено твір архітектури, не означає 

відчуження авторського права і навпаки. 

Особа, яка має авторське право на твір архітектури, для сповіщення про 

свої права може використовувати спеціальний знак охорони авторського 

права, який являє собою латинську літеру «С», обведену колом. Такий знак 

не може використовуватися для сповіщення про свої права на об’єкт 

архітектурної діяльності особою, яка не має авторського права на твір 

архітектури, який втілений у такому об’єкті.» 

4. Суб’єктом авторського права на твір архітектури є особа, яка 

створила такий твір (автор) або набула права на твір у спосіб, визначений 

законом чи договором. При цьому первинним суб’єктом виступає лише 

фізична особа – автор твору архітектури – яка, вчиняючи дії з розпорядження 

власним суб’єктивним правом на такий твір, здатна створювати нові 

юридичні зв’язки між твором та іншими суб’єктами суспільних відносин, які 

внаслідок цього отримують статус суб’єкта авторського права на твір 

архітектури.  

5. Проведене дослідження дало змогу виявити, що відповідно до 

сучасних тенденцій зовнішній вигляд будівлі та її назву можна реєструвати 

як знак для товарів та послуг, а також можлива охорона окремих авторських 

рішень чи цілісних творів у формі промислових зразків. 
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6. Суб’єкту авторського права на твір архітектури та на об’єкт, у 

якому такий твір втілено, належить право перешкоджати будь-якому 

посяганню на право, здатному завдати шкоди честі чи репутації суб’єкта 

авторського права на твір архітектури, в тому числі на твір, втілений в 

об’єкті архітектури. 

Виключно автору (співавторам) твору архітектури належать особисті 

немайнові права, зокрема: право вимагати визнання свого авторства 

(співавторства) на твір архітектури; право вимагати зазначення належним 

чином свого імені (псевдоніму) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського 

права, якщо це практично можливо; право на заборону згадувати своє ім’я 

(псевдонім) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського права, якщо автор 

(співавтор) бажає залишитись анонімом; право вимагати збереження 

цілісності твору архітектури і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій зміні твору архітектури, в тому числі у процесі його 

втілення в об’єкті архітектури; право фотографувати, здійснювати 

відеозйомку об’єкта архітектури, крім випадків, визначених законом; право 

на здійснення авторського нагляду (нагляду за відповідністю будівельно-

монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації) 

автором (співавтором) якого є особа. 

7. Авторський нагляд передбачає контроль за відповідністю 

будівельно-монтажних робіт проекту. Його здійснення покладається на 

автора або уповноважену особу (генерального проектувальника). Таким 

чином, констатуємо, що випадки, коли авторський нагляд здійснює інша 

особа, суперечать законодавству.  
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РОЗДІЛ 3.  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ 

 

3.1. Судовий захист прав на твори архітектури в Україні 

 

Реалізація прав та дотримання власних інтересів суб’єктами відносин 

авторського права в цілому, і з приводу творів архітектури зокрема, 

передбачає можливість виникнення спірних ситуацій. Правові конфлікти з 

приводу творів архітектури є не настільки частим явищем, як скажімо спори 

з приводу таких об’єктів як торгова марка, корисна модель, винахід, 

промисловий зразок, аудіо-, відео-, та інші твори. Однак, складність захисту 

права на твори архітектури в Україні полягає в тому, що на сьогодні дана 

сфера авторського права є однією з найменш опрацьованих на теоретико-

методологічному та доктринальному рівнях.  

Правовий захист прав на твори архітектури з одного боку реалізується 

через загальні цивільно-правові засоби та способи захисту, з іншого має 

власну специфіку, що обумовлюється специфікою самого твору архітектури, 

як об’єкта авторського права. 

Загалом, категорія «правовий захист» має досить різні визначення 

серед науковців (табл. 3.1.), але наявність різних точок зору в даному 

конкретному випадку лише збагачує доктринальне визначення сутності 

цивільно-правового захисту. Ми вважаємо, що визначення такої правової 

категорії як «правовий захист» дасть змогу більш точно визначитися із 

механізмом реалізації судового захисту, як вочевидь однієї із форм чи 

способів його реалізації.  

 

Таблиця 3.1. 

Підходи до розуміння сутнісного змісту категорії «правовий захист» 

Автор Правовий захист – це 
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А. В. Малько 

[77, с. 359] 

правове явище, що виражається в інструментах і діяннях, 

за допомогою яких захищаються інтереси суб'єктів права 

Ю. Б. Батуріна 

[8, с. 6-7.] 

конкретний інструмент, який використовують суб'єкти 

здійснення юридичної діяльності для захисту свого права 

Б. І. Пугінський 

[122, с. 87] 

сукупність юридично значимих дій, що здійснюються 

суб'єктами на власний розсуд у тій мірі, що дозволяється 

законом, та забезпечують захист їх прав, що не 

суперечать законодавству та інтересам суспільства 

С. С. Алексєєв 

[2, с. 25] 

державно-примусова діяльність, спрямована на 

поновлення порушеного права, забезпечення виконання 

юридичного обов'язку 

М. С. Малеїн 

[75, с. 145] 

система юридичних норм, які спрямовані на запобігання 

правопорушенням та ліквідацію їх наслідків 

З. В. Ромовська 

[130, с. 153] 

правовий акт, що вже відбувся, сутність якого полягає в 

тому, що він є реалізацією обраної правозастосувальним 

органом міри державного примусу; 

процес захисту, що має свій початок (пред'явлення 

позову) і завершення (виконання рішення суду) 

Мацегорін О. І. 

[78, с. 144] 

правоохоронне регулювання цивільних відносин; 

правозахисне встановлення юридичних засобів, 

спрямованих на реалізацію суб'єктивного цивільного 

права та запобігання його порушення 

ЦК України 

[156] 

дії уповноваженого суб'єкта (переважно владних 

повноважень), а також діяльність юрисдикційних органів 

та осіб, які у передбаченому законом порядку зобов'язані 

вжити достатніх заходів для поновлення порушеного, 

оспорюваного чи невизнаного цивільного права 

 

Проводячи аналіз наведених визначень, можна зробити висновок 

стосовно того, що правовий захист є одним із засобів реалізації особою 

власних цивільних прав та інтересів.  

Загалом, «зміст суб'єктивного права на захист цивільних прав – це 

сукупність закріплених законодавством повноважень конкретного учасника 

цивільних відносин, які окреслюють на основі диспозитивності вид і міру її 

можливої поведінки, спрямованої на захист своїх прав» [78, с. 145].  

У свою чергу Н. С. Соловей акцентує увагу на тому, що «цивільно-

правовому захистові притаманні свої специфічні методи й засоби, які істотно 

відрізняються від тих що існують в інших галузях права. Специфіка 

цивільно-правового захисту права власності передусім полягає у 
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застосуванні таких юридичних засобів, які забезпечують усунення перешкод 

у здійсненні права власності та відновлення майнового становища 

потерпілого власника за рахунок майнових благ порушника чи іншої 

зобов’язаної особи» [137, с. 145].  

В цьому контексті слушним буде зауваження, що стосовно творів 

архітектури навряд чи можна говорити про наведений комплекс способів 

захисту та відновлення порушених прав. Оскільки твір архітектури є досить 

складним об’єктом цивільно-правових відносин, а також, він часто 

пов'язаний з об’єктом архітектури, що створює само по собі ситуацію 

дуалістичного захисту стосовно фактично одного й того ж самого об’єкта, що 

не притаманно іншим об’єктам авторського права. Однак слід розуміти, що 

все ж авторське право на твір архітектури віддільне і від’ємне від права 

власності на сам об’єкт архітектури.  

Варто зауважити що деякі вчені ототожнюють правовий захист із 

судовим захистом. Зазначене є в певній мірі слушним, однак не в цілому 

вірним ототожненням, оскільки судовий захист є лише одним із видів 

правового захисту суб’єктом власних прав. 

Для того щоб розібратись в даному питанні слід акцентувати увагу на 

тому, що в науковому середовищі форми захисту авторського права 

поділяють на юрисдикційну та неюрисдикційну.  

Юрисдикційна форма захисту – це діяльність уповноважених на те 

державних органів по захисту порушених чи оспорюваних суб’єктивних 

авторських прав. В рамках такого захисту виділяють загальний (судовий) та 

спеціальний порядок захисту прав.   

Неюрисдикційна форма захисту – передбачає дії юридичних і фізичних 

осіб із захисту своїх авторських прав на твір, які здійснюються ними 

самостійно без звернення до державних органів. 

Розвиваючи доктринальне розуміння судового захисту авторського 

права на твори архітектури, слід вказати, що за своєю правовою природою це 

є процесуально-правовим способом цивільно-правового захисту прав 
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суб’єктів відносно належного їм авторського права. Відповідно, на думку 

А.П. Вершиніна «змістом процесуально-правових способів захисту є дії 

уповноважених органів, що спрямовані на поновлення порушених цивільних 

прав чи реалізацію матеріально-правових заходів захисту цивільних прав, що 

передбачає владне визнання фактів і правовідношень» [19, c. 9-10]. У свою 

чергу О. П. Кулинич вважає, що процесуально-правові способи захисту не 

обов’язково пов’язані із владними органами або інституційним втіленням 

захисту порушеного права. На думку дослідниці процесуально-правовий 

спосіб захисту полягає в послідовності та алгоритмізації заходів спрямованих 

на відновлення порушеного права, при чому такий захист може відбуватися 

навіть в позасудовій чи навіть не  адміністративній формі [69, с. 223-224]. 

Однак, на нашу думку, процесуально-правовий спосіб захисту прав це такий 

спосіб, який полягає в залученні владних органів в якості суб’єктів 

правозастосовчої діяльності, яка в конкретному випадку захисту прав 

спрямовується на зупинення їх порушення та відновлення порушеного права.  

Також, слушною є позиція М. К. Треушнікова, який вказує, що «судова 

форма захисту це визначена законом діяльність судових органів щодо 

захисту прав, з'ясуванню фактичних обставин, застосуванню норм права та 

фактичному розв’язанню правового конфлікту» [147, с. 20].  

Дещо в іншому сенсі розглядає судовий захист О. П. Сергєєв, який 

відносить таку форму захисту до класу цивільно-правових способів, які 

реалізуються владними органами, поєднуючи при цьому класичний 

процесуальний та адміністративний захист права [132, с. 242-243].  

Ще далі в процесі ідентифікації способів захисту прав йде С. В. 

Курильов, який виділяє судовий захист в окрему категорію, протиставляючи 

йому способи які дослідник об’єднує за наступними критеріями: «вирішення 

справи за допомогою юрисдикційного акту однієї зі сторін спірних 

правовідносин; вирішення справи за допомогою акту органу, що не є 

учасником спірних правовідносин, але пов'язаного з одним або обома 
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учасниками спірного правовідношення певними правовими або 

організаційними зв'язками»
 
[70, с. 162].  

Таким чином, судовий захист авторського права на твір архітектури 

може вважатися певним арбітражним вирішенням правового конфлікту за 

допомогою незалежного та неупередженого органу, яким повинен бути суд. 

В даному випадку мова йде виключно про процесуальний захист суб’єктами 

своїх прав, оскільки посилання на судову практику у відносинах з іншими 

суб’єктами владних поновлень, а також на позиції узагальнення судової 

практики є матеріально-правовим способом захисту, не дивлячись на те, що 

суд позбавлений легітимізованої державою можливості нормотворчості.  

Також в окремий незалежний різновид форм захисту цивільних прав 

судовий захист виділяє і Є. О. Харитонов, диверсифікуючи форми захисту 

фактично за суб’єктом їх реалізації [154, с. 183]. Дану точку зору підтримує й 

О. Б. Гнатів, яка в своєму дослідженні приходить до розуміння того, що 

визначним критерієм має бути те, хто безпосередньо здійснює заходи 

захисту: управомочена особа, чи з її ініціативи інші уповноважені нормою 

права суб’єкти. Видається, що таке уточнення найбільш точно відбиває 

динаміку сучасного законодавства і максимально охоплює суб’єктний склад 

правовідносин захисту.  

Загальноприйнятою ж є наведена вище класифікація залежно від 

суб’єкта, який здійснює охоронну функцію, форми захисту можна поділити 

на форми, в межах яких захист здійснюється компетентними органами (в 

тому числі судом), та форми, в межах яких захист здійснюються самими 

суб’єктами» [22, с. 20]. Таким чином, можна прийти до висновку, що судовий 

захист авторського права на твір архітектури на сьогодні доцільніше 

виділити в окрему самостійну методологічно забезпечену та законодавчо 

визначену форму захисту авторських прав суб’єктами цивільних відносин. 

Зазначені виділення та відмежування від інших форм і способів захисту 

дають змогу більш детально та ґрунтовно розробити методологічне підґрунтя 

та доктринальне бачення механізму судового захисту авторського права. В 
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сучасних умовах реформування судової системи та цивільно-процесуального 

законодавства вбачається необхідним провести подальшу розробку певної 

теоретичної моделі реалізації судового захисту суб’єктами цивільних 

правовідносин порушених авторських прав на твори архітектури. 

При чому О. І. Мацегорін вказує, що «проблема форм цивільного 

захисту тісним чином пов'язана з проблемою співвідношення цивільного 

процесуального права з матеріальним цивільним правом, адже законодавець 

при виборі тих чи інших форм захисту прав має одночасно тримати їх в полі 

зору. Тому вдосконалення форм захисту суб'єктивних прав та інтересів 

пов'язане з правильним розумінням зв'язку всього цивільного 

процесуального права з матеріально-правовою галуззю» [78, с.145-146]. З 

одного боку це вимагає належного нормативно-правового забезпечення 

процесу судового захисту, з іншого – оптимального інституційного 

забезпечення. Останнє, зокрема, стосується побудови судової ланки в 

контексті судової реформи із виокремленням суду з питань інтелектуальної 

власності.  

Як слушно зазначає А. С. Штефан «способи захисту авторського права 

та суміжних прав за своєю природою безпосередньо пов’язані зі здійсненням 

цивільного судочинства, адже захист прав, свобод та інтересів, зокрема 

авторського права і суміжних прав, є метою цивільного судочинства. Однак, 

за своєю юридичною природою способи захисту прав мають матеріально-

правовий характер, адже вони закріплені нормами матеріального права та 

безпосередньо забезпечують захист прав, свобод та інтересів» [165, с. 44]. 

Нормативно-правове закріплення судового захисту авторських прав на твори 

архітектури має низхідну концепцію починаючи від задекларованого в 

Конституції України права особи на судовий захист. Відповідно до ст. 55 

Конституції України «Кожному гарантується: 

1) захист прав і свобод людини і громадянина судом; 
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2) право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб; 

3) право після використання всіх національних засобів юридичного 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна; 

4) право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань» [64].  

Тобто, конституція України передбачає можливість як судового 

захисту авторського права на твори архітектури, так і його самозахисту в 

інший спосіб. Крім того судовий захист також може здійснюватися окремо 

або національними інстанціями, але після вичерпання можливостей для 

захисту свого права в національних судах, або шляхом зверненням до 

міжнародних інстанцій. 

Вагомим аргументом на користь захисту свого порушеного права в 

міжнародних інстанціях слід вважати норму статті 2 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», відповідно до якої «рішення є обов'язковим для виконання 

Україною відповідно до статті 46 Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Порядок виконання 

Рішення визначається цим Законом, Законом України «Про виконавче 

провадження», іншими нормативно-правовими актами з урахуванням 

особливостей, що передбачені цим Законом» [109]. Таким чином, держава 

гарантує не лише право захисту порушених інтересів в судах України, але і в 

судах міжнародних судових інстанціях, рішення яких також є обов’язковими 

для виконання на території України.  

Деталізацією гарантій держави щодо судового захисту авторського 

права на твір архітектури можна вважати положення ст. 16 ЦК України, 
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відповідно до якої «кожна особа має право звернутися до суду за захистом 

свого особистого немайнового або майнового права та інтересу» [156]. В 

свою чергу відповідно до ст. 51 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» «захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів 

авторського права і/або суміжних прав здійснюється в порядку, 

встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним 

законодавством» [106]. Таким чином, законодавець суттєво розширює 

можливості для захисту суб’єктами цивільних відносин з приводу твору 

архітектури своїх прав в тому числі і впорядку кримінального судочинства. 

При чому відповідно до ст. 52 вказаного закону «за захистом свого 

авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та 

суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та 

інших органів відповідно до їх компетенції» [106]. 

Слід зауважити, що окремо і ЦПК України і Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» визначають перелік способів цивільно-

правового захисту прав, але при цьому не всі вони можуть бути 

застосованими в процесі захисту авторського права на твори архітектури. 

Відтак доцільним є порівняння вказаних сукупностей способів цивільно-

правового захисту авторського права в судовому порядку із значенням 

можливості застосування того чи іншого способу захисту сукупності прав, 

що є предметом даного дисертаційного дослідження (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2. 

Порівняльна характеристика можливих способів цивільно-правового 

захисту авторських прав в суді за ЦК України та Законом України «Про 

авторське право і суміжні права»* 

 

ЦК України (ст.. 15). 

Способи захисту 

цивільних прав: 

Закон України «Про 

авторське право і 

суміжні права» (ст. 52). 

В рамках судового 

Можливість та 

особливість 

застосування в процесі 

захисту авторського 
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захисту порушених 

прав особи мають право 

подавати позов до суду 

про: 

прав на твір 

архітектури 

1 2 3 

визнання права визнання своїх прав визнання авторства або 

авторського права 

(похідного) на твір 

архітектури  

визнання правочину 

недійсним 

 визнання правочину 

недійсним в цілому, 

або  його окремої 

частини якщо умови 

договору погіршують 

становище автора 

порівняно зі 

становищем, 

встановленим чинним 

законодавством, або 

умови, що обмежують 

право автора на 

створення майбутніх 

творів  

припинення дії, яка 

порушує право 

припинення дій, що 

порушують авторське 

право та (або) суміжні 

права чи створюють 

загрозу їх порушення 

припинення 

протизаконного 

використання твору 

архітектури в контексті 

порушення авторства  

відновлення 

становища, яке 

існувало до порушення 

поновлення порушених 

прав  

поновлення порушених 

авторських прав (як 

первинного, так і 

похідних) 

зміна 

правовідношення 

 зміна або розірвання 

правовідносин в яких 

порушуються авторські 

права особи на твір 

архітектури  

припинення 

правовідношення 

 

відшкодування збитків 

та інші способи 

відшкодування 

майнової шкоди 

відшкодування збитків 

(матеріальної шкоди), 

включаючи упущену 

вигоду, або стягнення 

доходу, отриманого 

порушником внаслідок 

порушення ним 

відшкодування збитків 

внаслідок порушення 

авторського права на 

твір архітектури  
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авторського права і 

(або) суміжних прав, 

або виплату 

компенсацій 

відшкодування 

моральної шкоди 

визнання незаконними 

рішення, дій чи 

бездіяльності органу 

державної влади, 

органу влади 

Автономної 

Республіки Крим або 

органу місцевого 

самоврядування, їхніх 

посадових і службових 

осіб 

відшкодування 

моральної (немайнової) 

шкоди 

лише по відношенню 

до безпосередньо 

автора твору 

архітектури визнання 

незаконними дій 

органів влади по 

відношенню до 

використання або 

розпорядження твором 

архітектури із 

порушенням 

авторського права 

 

 

 

Публікація в засобах 

масової інформації 

даних про порушення  

 

 

 

 

публікації в засобах 

масової інформації 

даних про допущені 

порушення авторського 

права і (або) суміжних 

прав та судові рішення 

щодо цих порушень 

публікації в засобах 

масової інформації 

даних про допущені 

порушення авторського 

права на твір 

архітектури 

*узагальнено на підставі аналізу [106;156] 

 

Як можна побачити із аналізу таблиці наведеної вище, різновиди 

захисту авторського права на твори архітектури досить специфічні та не 

охоплюють всього різновиду способів судового захисту передбаченого ЦК 

України. Натомість і Законом України «Про авторське право і суміжні права» 

не охоплюються всі випадки та можливості реалізації в суді своїх прав 

особам, чиї авторські права на твори архітектури порушено. Виходячи з 

цього можна зробити низку важливих зауважень: 

По-перше, класичні способи захисту такі як відновлення порушеного 

права або припинення порушення авторського права є абсолютно 

прийнятними з точки зору захисту прав, об’єктом яких виступають твори 

архітектури. Зазначені способи є одними з класичних способів цивільно-
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правового захисту порушеного права. Приклади практичного застосування 

таких способів можна знайти в Постанові Вищого господарського суд 

України від 21.12.2011 р. у справа № 39/78-9/191 за позовом ПАТ 

«Урктелеком» до ТОВ «ІТЦ» «Будреконструкція» та ДП «Балу» про 

визнання договору передачі авторських прав недійсним. Суть спору полягала 

у тому, що між ТОВ «ІТЦ» «Будреконструкція» та ДП «Балу» була укладена 

угода про передачу майнових прав на об’єкт архітектури, збудований ТОВ 

«ІТЦ» «Будреконструкція» до ДП «Балу». Однак фактичним розпорядником 

об’єкта архітектури та власне замовником на його будівництво виступало 

ПАТ «Урктелеком». Суди першої та неодноразово суди апеляційної інстанції 

встановлювали, що майнові права на об’єкт дизайн-проект «Реконструкція 

приміщень філії «Утел» ПАТ «Укртелеком», виготовлені за відповідним 

договором та зведені в натурі належать спільно ТОВ «ІТЦ» 

«Будреконструкція» та ПАТ «Урктелеком», а договір між ТОВ «ІТЦ» 

«Будреконструкція» та ДП «Балу» про передачу таких прав є нікчемним, 

оскільки статус ДП «Балу» не передбачає самостійної господарської 

діяльності оскільки належить ТОВ «ІТЦ» «Будреконструкція» в якості 

дочірнього підприємства з обмеженим колом прав. Тому Вищий 

господарський суд України відновив порушені права ПАТ «Урктелеком» на 

об’єкт архітектури.  

Ще одним прикладом можна вважати Постанову Жовківського 

районного суду Львіської області від 21.12.2012 року у справі 

№1308/1290/2012 про відновлення права Сопошинської сільської ради 

Жовківського району Львівської області на твір архітектури яким є 

пам’ятник Т.Г.Шевченка (1971 рік, мармурова крихта, залізобетон, 

охоронний № 619) шляхом зобов’язання відповідача – СФГ «Клен» - 

повернути та встановити незаконно знесений пам’ятник на попередньому 

місці розташування в с. Сопошин Жовківського району Львівської області. 

По-друге, існують також інші способи цивільно-правового захисту 

прав, але які не мають широкого та практичного застосування по 
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відношенню до авторського права на твори архітектури. Мова йде зокрема 

про припинення підготовчих дій до порушення авторського права. Хоча 

останнім часом зміна та припинення правовідношень стосовно авторського 

права на твори архітектури все частіше має місце в судах в якості способу 

захисту порушених авторських прав.  

По-третє, надзвичайно специфічним способом цивільно-правового 

захисту авторського права на твір архітектури в судовому порядку є 

публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення 

авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих 

порушень. На сьогодні судова практика не знає подібних випадків звернення 

до суду із вимогою про опублікування інформації стосовно порушеного 

авторського права на твір архітектури. Однак, сам по собі такий спосіб 

захисту є досить ефективним з точки зору встановлення авторства на об’єкт 

архітектури і відновлення саме таким чином втраченого авторського права, 

та на компенсаційні виплати та роялті стосовно твору архітектури.  

По-четверте звертає на себе увагу і такий спосіб судового захисту як 

визнання незаконними дії органів влади по відношенню до використання або 

розпорядженням твором архітектури із порушенням авторського права. Хоча, 

утилітарність такого способу надзвичайно велика проте практична реалізація 

його поодинока. Прикладном такого способу захисту є справа № 13/08, що 

розглядалася зокрема колегією суддів судової палати в цивільних справах 

Апеляційного суду м. Києва. Суть конфлікту полягала в тому, що відповідно 

до постанови НБУ № 27 від 21.01.2004 року 23 березня 2004 року введені в 

обіг банкноти номіналом 50 гривень зразка 2004 року, на звороті яких 

зображено «Будинок Української Центральної Ради».  

Даний будинок був спроектований та збудований відомим царським 

архітектором П.Ф. Альошиним та названий ним «Педагогічний музей 

Цесаревича Олексія». Позивачка посилаючись на те, що вона є 

спадкоємицею архітектора, подала позов до НБУ про відновлення 

авторського права та компенсацію немайнової шкоди, вважаючи що НБУ 
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порушило авторські немайнові права архітектора, оскільки на банкноті 

номіналом «50 грн.» не зазначено ім’я архітектора а сам будинок 

ідентифіковано як «Будинок Української Центральної Ради», тоді як П.Ф. 

Альошин назвав його «Педагогічний музей Цесаревича Олексія». Крім того, 

НБУ порушив авторське право П.Ф. Альошина не вказавши його прізвище 

при описі купюри та розміщенні відповідного оголошення в газеті 

«Урядовий кур’єр» та в «Офіційному віснику України».  

Однак суд дійшов досить логічного висновку зазначивши, що «на 

момент смерті П.Ф. Альошин діяв закон УРСР, яким був встановлений 

термін охорони майнових авторських прав 15 років після смерті автора. З 

1974р. і до 1994 р. діяла ст. 493 Цивільного кодексу УРСР, якою було 

встановлено, що авторське право діє протягом життя автора та 25 років після 

його смерті, рахуючи з 1 січня року, який настає за роком смерті автора. 

Відповідно до вимог ст.499 того ж ЦК УРСР твір архітектури – будинок на 

вул. Володимирській № 57 в м. Києві став надбанням держави. Таким чином, 

на момент приєднання України до Бернської конвенції про охорону . 

літературних творів твір архітектора П.Ф. Альошина став суспільним 

надбанням» [151]. 

Не дивлячись на негативну, в більшості своїй, судову практику щодо 

захисту авторського права на твори архітектури сам факт звернення за ним 

до судових інстанцій засвідчує поступове зростання правової культури осіб, 

що є суб’єктами такого права. Аналіз судових рішень наявних в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень щодо справ про захист саме авторського 

прав на твори архітектури дає змогу зробити наступні висновки: 

1) по-перше, переважна більшість справ розглядається судовими 

інстанціями цивільної юрисдикції, однак існує велика кількість справ, 

вирішених господарськими судами. Предметом таких правових конфліктів 

виступають як правило відносини з приводу комерційного використання 

твору архітектури, що є вагомим, але на нашу думку дещо неврахованим в 
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законодавстві аспектом відносин з приводу аналізованого об’єкта 

авторського права; 

2) по-друге, переважна кількість справ вирішена не на користь 

позивачів або осіб, що захищали порушене авторське право. Проблема в 

даному випадку полягає скоріше у тому, що при розгляді справ з приводу 

захисту авторського права суди в якості первинних джерел матеріального 

права використовують норми, що регулюють відносини власності; 

зобов’язальні відносини тощо. В цьому контексті простежується нагальна 

потреба завершення судової реформи шляхом створення та активізації 

практики діяльності відповідного суду з питань інтелектуальної власності; 

3) по-третє, переважна кількість правових конфліктів стосується 

компенсації матеріальних збитків та немайнової шкоди завданої 

неправомірним використанням творів архітектури. При чому такі позови як 

правило були відхилені, а компенсація призначена у вкрай незначних 

розмірах та поодиноких випадках.  

Важливо акцентувати увагу на тому, що в ч. 2 ст. 52 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» визначається навіть перелік судових 

рішень які може прийняти суд у справі захисту авторського права. Що 

стосується захисту авторського права на твори архітектури, то відповідно до 

вказаної норми «суд має право постановити рішення чи ухвалу про:  

1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням 

авторського права, з визначенням розміру відшкодування; 

2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;  

3) стягнення із порушника доходу, отриманого внаслідок порушення;  

4) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 

50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу» [106].  

Загалом, слід відмітити, що компенсаційні заходи у сфері захисту 

авторських прав є одним із найбільш поширених способів їх захисту. Вони є 

настільки поширеними та ефективними, що А. С. Штефан навіть включила їх 
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в окремий клас цивільно-правових способів захисту авторського права поряд 

із первинно-припинними (спрямовані на попередження та припинення 

правопорушення, оспорювання, невизнання права) та відновлювальними 

(спрямовані на відновлення порушеного права) [163, с. 43-44]. Слід 

зазначити, що в Законі України «Про авторське право і суміжні права» багато 

уваги приділено питанню компенсації завданих збитків внаслідок порушення 

авторського права.  

Відповідно до ч. 2. ст. 52 вказаного закону «при визначенні розмірів 

збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із 

суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має 

авторське право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який 

могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої 

порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією 

особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката». При цьому 

відповідно до ч. 3. ст. 52 цього ж закону «суд може постановити рішення про 

накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої 

судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому 

порядку до Державного бюджету України» [106]. Тобто повноваження 

судової інстанції законодавець суттєво розширив спрямувавши їх не лише на 

відновлення порушеного права, а і на попередження порушень авторського 

права в майбутньому. Зазначений превентивний захід як штраф, є 

надзвичайно слушним, але його розмір та порядок стягнення у випадку 

порушення авторського права на твори архітектури законодавчо 

невизначений та є таким, що достатньо важко реалізується на практиці.  

Загалом, сама відповідальність у вигляді компенсації та відшкодування 

збитків за порушення авторського права на твори архітектури є складним 

інститутом, що має достатньо невизначених елементів в практичному сенсі.  

При розгляді даного питання слід звернути увагу на точку зору Г. В. 

Ільющенко, який вказує, що «така відповідальність може наставати лише за 
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одночасної наявності низки умов: факту протиправної поведінки відповідача; 

наявності та доведеності шкоди, завданої суб’єктові права інтелектуальної 

власності; причинно-наслідкового зв’язку між протиправною поведінкою 

особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду [47, с. 135]. З 

наведеного вище можна зробити висновок щодо того, що існує прямий 

обов’язок позивача довести наявність шкоди та визначити її в матеріальній 

формі. 

 З точки зору твору архітектури така шкода вбачається такою, що 

визначається надзвичайно складно, оскільки потребує доведення отриманої 

користі від використання автором чи суб’єктом авторського права такого 

твору по відношенню до себе. Прикладом зокрема могла б слугувати описана 

вище справа про визнання авторства на зображення об’єкта архітектури на 

купюрі номіналом 50 грн. зразка 2004 року, однак практично таку шкоду 

довести надзвичайно важко.  

Окремо в цьому контексті слід згадати Постанову Пленуму Верховного 

Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про 

захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 року № 5, в п. 42 в 

якій вказано, що «при вирішенні відповідних спорів судам слід мати на увазі, 

що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення 

майнових прав суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, а не 

розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про 

виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які 

визнаються порушенням авторського права і/або суміжних прав. Для 

визначення суми такої компенсації, яка є адекватною порушенню, суд має 

дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме порушення допущено; 

об’єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, 

завданої кожним окремим неправомірним використанням об’єкта 

авторського права і/або суміжних прав; тривалість та обсяг порушень 

(одноразове чи багаторазове використання спірних об’єктів); розмір доходу, 

отриманий унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; 
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наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні 

для цього зусилля тощо» [112]. Отже Верховний Суд України визначив, що 

головним і основним критерієм при присудженні компенсації за порушене 

авторське право, в тому числі і на твори архітектури є доведеність 

протиправності поведінки особи, що порушила авторське право. 

Враховуючи наведену вище Постанову Пленуму Верховного Суду 

України, а також враховуючи практику судового розгляду справ про захист 

авторського права на твори архітектури доцільним, на нашу думку, є 

викладення п. 3. ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» в наступній редакції: 

«Розмір компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування 

збитків чи стягнення доходу, у встановлених пунктом "г" цієї частини межах, 

визначається із урахуванням вини особи, обсягу порушень, а також намірів 

відповідача й інших обставин що мають істотне значення».  

Подібна конструкція правової норми дасть змогу суттєво розширити 

можливості особи, авторське право якої порушене.  

Стосовно зазначеного питання сілд дослідити Постанову Пленуму 

Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 73 року №12 «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності». Зокрема п. 3. Розділу І цієї Постанови значно 

розширює нормативно-правову базу, яку повинні враховувати суди при 

вирішенні справ, в яких правовий конфлікт стосується відновлення 

порушеного авторського права. Відповідно в ньому зазначається, що 

«господарським судам слід враховувати, що положення міжнародних 

договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, як частина національного законодавства є 

нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спорів, - у 

залежності від конкретних обставин справи, - як у сукупності з іншими 

нормами національного законодавства, так і самостійно. З урахуванням 

вимог Конституції України та ЦК України господарські суди мають 
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застосовувати міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік таких 

договорів наведено в Інформаційному листі Вищого господарського суду 

України 20.02.2007 № 01-8/91» [111]. Отже, можна зробити висновок, що не 

дивлячись на яскраво виражений цивільно-правовий характер відносин з 

приводу авторського права на твори архітектури, судовий захист таких прав 

може відбуватися в будь-якому інстанційному та юрисдикційному порядку, 

що суттєво розширює самі можливості для судового захисту, але не гарантує 

їх якість.  

В цьому контексті слушним вбачається зауваження Г.П. Тимченко 

стосовно того, що «право на звернення за захистом авторського права і 

суміжних прав саме по собі не може гарантувати отримання захисту, якщо у 

особи, яка пред’явила позов, відсутнє право або законний інтерес, які 

підлягають захисту, або відсутні факти, що свідчать про порушення права чи 

законного інтересу цієї особи. Інакше кажучи, наявність права на звернення 

за захистом ще не означає наявність права на отримання захисту» [145, с. 20-

21]. Однак, отримання захисту, це пасивна форма цивільно-правової 

діяльності, яка не гарантує власне судовий захист, а лише доступ до судового 

захисту. Справа в тому, що як нами було визначено вище система 

нормативно-правового забезпечення судового захисту авторських прав на 

твори архітектури передбачає наявність певної системи держаних гарантій 

викладених в Конституції України, ЦК України та Законі України «Про 

авторське право і суміжні права». На нашу думку ключовим питанням в 

процесі аналізу правових норм та практики їх застосуванні судами при 

розгляд спорів предметом яких є захист авторських прав, є відсутність або не 

системність механізму реалізації права на судовий захист авторського права. 

Для ефективної реалізації права на судовий захист в аналізованій сфері 

особа, що звертається до суду повинна мати можливість користуватися всіма 

засобами, як матеріально-правовими, так і процесуально-правовими.  
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Загалом важливе значення в контексті розширення можливостей для 

судового захисту авторського права відіграють акти органів судової влади, 

зокрема Рекомендації Пленуму Вищого господарського суду України від 

10.06.2004 № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, 

пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»; Оглядовий лист 

Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01- 8/845 «Про 

практику застосування господарськими судами законодавства про захист 

права власності на комерційне найменування»; Оглядовий лист Вищого 

господарського суду України від 27.06.2008 № 01- 8/383/1 «Про практику 

застосування господарськими судами законодавства про захист прав на 

об'єкти інтелектуальної власності» тощо. Вони не містять конкретних 

інструментів та засобів, але аналізують правильність та доцільність 

застосування судами норм матеріального та процесуального права в процесі 

розгляду справ із захисту авторського права в цілому, і авторського права на 

твори архітектури зокрема. Однак, останньому приділено надзвичайно мало 

уваги, і здебільшого вона стосується проблем проведення експертизи 

стосовно творів архітектури.  

В цьому контексті B.O. Петренко, посилаючись на праці О.Ф. 

Дорошенко вказує, що «основним завданням експертизи об'єктів 

інтелектуальної власності є визначення властивостей останніх, до яких 

належать об'єкти авторського права. Основна проблема, з якою стикаються 

експерти з питань інтелектуальної власності, отримуючи ухвалу суду або 

постанову слідчого, полягає в тому, що, на жаль, не завжди суддя або слідчий 

обізнані з особливостями об'єктів права інтелектуальної власності тією 

мірою, яка необхідна для правильного визначення завдання перед експертом 

і формулювання належних питань, що їх відображають. Ефективність судової 

експертизи у справі залежить від якості збору документів, що містять 

відомості про об'єкт дослідження, та формулювання питання, яке належить 

вирішити експертові» [97, с.78; 33, с.90]. Слід зазначити, що дещо іншою 

бачать цю проблему Г. К. Дорожко та Н.В. Марченко визначаючи, що 
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головною проблемою при проведенні судових експертиз у справах про 

об’єкти авторського права, і зокрема про твори архітектури є «відсутність 

будь-яких методик і необхідних вимог до документів про призначення такої 

судової експертизи, затверджених у встановленому порядку Міністерством 

юстиції України» [32, с.118-119]. Насправді методичне забезпечення судової 

експертизи з питань авторських прав на твори архітектури досить складно 

розробити та уявити собі в силу розмаїття питань, що можуть вимагати 

вирішення під час експертизи та великої кількості форм творів архітектури, 

що вимагає надзвичайного рівня кваліфікації навіть у самого судді при 

призначення необхідної експертизи.  

Виходячи з практики найбільш типовими питаннями, що вирішуються 

в ході судової експертизи у справах про захист авторського права на твори 

архітектури, можна навести наступні:  

1) «чи є проектна документація твором, який є об'єктом авторського 

права?; 

2) чи є проектна документація результатом творчої діяльності таким, 

що охороняється авторським правом?; 

3) чи використані у проектній документації частини твору, що 

належить іншій особі?; 

4) кому належить авторство та аутентичність твору архітектури?; 

5) чи можливо встановити унікальність твору архітектури?; 

6) чи є твір архітектури подільним? тощо» [150;125]. 

Підсумовуючи викладене вище можна прийти до висновку, що судовий 

захист авторського права на твори архітектури – це окремий вид цивільно-

правового захисту порушених прав, який передбачає можливість 

застосування особою, право якої порушено як матеріально-правових, так і 

процесуально-правових заходів спрямованих на доведення в судових 

інстанціях своєї позиції. При цьому вичерпність та обмеження застосування 

таких заходів є неприпустимі. Що ж до нормативно-правового забезпечення 

судового захисту авторського права на твори архітектури, то слід наголосити, 
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що воно потребує розширення та деталізації, оскільки окрім способів 

визначених в ЦК України та Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» такі способи повинні бути передбачені і в Законі України «Про 

архітектурну діяльність», при чому важливо врахувати також досвід 

зарубіжних країн в аналізованій сфері. 
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3.2. Зарубіжний досвід застосування цивільно-правових способів 

захисту авторського права на твори архітектури 

 

Зарубіжний досвід у сфері цивільно-правового і зокрема судового 

захисту авторського права на твори архітектури цікавий передовсім тим, що 

характеризується розмаїтістю моделей регулювання відносин у сфері 

авторського права загалом та моделей захисту такого права на твори 

архітектури в силу історичних особливостей становлення національних 

законодавства різних країн. Однак, утилітарність окремих елементів 

закордонного досвіду в аналізованій сфері піддається сумніву при простому 

компілюванні у вітчизняну практику цивільно-правового регулювання 

відносин у сфері захисту авторського права на твори архітектури. Саме тому 

вивчення закордонного досвіду повинно супроводжуватися розробкою 

відповідних комплексних змін та їх внесення в законодавство України, та в 

практику діяльності різних органів в тому числі судів, щодо підвищення 

ефективності реалізації цивільно-правових способів захисту авторського 

права.  

Перед проведенням більш детальному аналізу закордонного досвіду 

слід наголосити на тому, що питанням захисту авторського права на твори 

архітектури приділено досить мало уваги в законодавстві більшості із 

розвинутих країн. В деяких країнах (Японія, більшість країн-членів ЄС) 

навіть не виділяються окремі способи захисту такого різновиду авторського  

права, а в деяких (США, Німеччина) законодавчо закріплено право вільного 

використання та фотографування об’єктів архітектури та інших об’єктів, що 

є матеріальним втіленням творів архітектури, але при цьому в тій же Франції 

відтворення будь-яких творів архітектури і навіть їх копіювання чи 

фотографування у вигляді власне твору (креслення, проектна документація, 

макет) суворо заборонено, а право ними користуватися передано лише 

спеціальним музейним установам.  
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Так чи інакше, але твори архітектури в більшості країнах складають 

специфічний клас об’єктів авторського права, хоча відносини щодо їх 

використання чи розповсюдження регулюються суміжно законодавством у 

сфері інтелектуальної власності та законодавством про охорону пам’яток 

архітектури та культурних цінностей. 

Крім того слід звернути увагу на ще одину важливу тенденцію 

сучасного етапу розвитку авторського права на твори архітектури в 

розвинутих країнах. Справа в тому, що враховуючи потреби інноваційного 

прогресу більшість творів архітектури, що мають в собі інноваційну складову 

(станції відновлювальної енергії; smart-house; промислові об’єкти тощо) 

одразу патентуються відповідно до патентного законодавства і охороняються 

ним як об’єкти виключної інтелектуальної (промислової) власності. При чом 

така охорона здійснюється переважно цивільно-правовими засобами 

передбаченими в рамках захисту права власності без відносності до 

авторських прав. 

Беззаперечно показовим у сфері захисту авторського права загалом і на 

твори архітектури зокрема є досвід США.  

Відповідно до Закону США № 102 1976 року твори архітектури 

відносяться до об’єктів авторського права та підлягають цивільно-правовій 

охороні лише у випадках дотримання всіх наведених критеріїв: 

1) «вони є результатами творчої діяльності та існують в будь-якій 

матеріальній формі; 

2) вони є оригінальними, тобто не є відтворенням творів архітектури 

що вже існували в матеріальному світі» [82, с .13].  

Наведене свідчить про те, що захист творів архітектури в США може 

здійснюватися виключно щодо тих предметів матеріального права 

(переважно власне об’єктів архітектури), які створені автором (у 

співавторстві) в такий спосіб, що не повторюють жодного іншого елементу 

авторського архітектурного твору. Крім того, задуми та проекти не можуть 

вважатися твором архітектури, так само як і проектна документація, яка має 
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власний режим цивільно-правової охорони. Тому законодавство США 

зводить захист авторського права на твори архітектури до захисту права 

автора щодо розпорядження, користування, використання в інший спосіб та 

отримання прибутку в процесі існування або функціонування того чи іншого 

об’єкта архітектурної діяльності чи містобудування. Що правда якщо ці  

прибутки передбачені умовами угоди про створення такого об’єкта. 

Аналізуючи низку досліджень [174] у сфері цивільно-правового 

захисту авторського права на твори архітектури за законодавством США 

можна прийти до наступних висновків: 

 1) по-перше, всі цивільно-правові способи захисту авторського права 

викладені в двох нормативно-правових кодифікованих актах: Патентному 

кодексі (розділі 35 Кодексу законів США), та Законі США «Про авторське 

право» (розділ 17 Кодексу законів США); 

 2) по-друге, дані нормативні акти формують собою специфічні галузі 

законодавства, які визначають специфічні способи захисту авторського 

права: патентне – регулює способи захисту винаходів, архітектурних рішень, 

способів та засобів зведення об’єктів архітектури, промислової власності на 

архітектурні об’єкти та промислові об’єкти; авторське – захищає саме 

авторське право, тобто творче самовираження втілене в творі архітектури або 

конкретному архітектурному чи містобудівному об’єкті; 

 3) по-третє, наявні законодавчі акти є підґрунтям для створення 

судами специфічного прецедентного права, яке активно використовується 

при вирішенні спорів з приводу захисту авторського права на твори 

архітектури за аналогією правових конфліктів. 

Що ж до інституційного забезпечення системи цивільно-правового 

захисту авторського права на твори архітектури, то тут головним чином слід 

звернути увагу на  «Бюро Патентів та Торговельних Марок США – USPTO 

(United States Patent and Trademark Office), яке є офіційним органом у США, 

що регулює питання реєстрації та охорони інтелектуальної власності. Але 

при цьому USPTO, а також Федеральне відомство з авторських прав США 
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(US Copyright Office) не мають повноважень забезпечувати захист прав 

інтелектуальної власності, в тому числі щодо творів архітектури  в 

примусовому порядку» [3, с. 75]. Крім того, як зазначає О. Бусол «в США 

побудовано цілісну систему правової охорони та використання результатів 

інтелектуальної діяльності та авторського права, спрямовану на забезпечення 

національних інтересів» [15, с. 14]. Але не дивлячись на таку велику кількість 

адміністративних органів захисту авторського права, сам захист неможливий 

в адміністративному прядку, а лише в судовому.  

Натомість така кількість контролюючих органів сприяє максимальному 

дотриманню законодавства у сфері захисту авторського права та права 

інтелектуальної власності, оскільки ці органи наділені повноваженнями із 

звернення до суду в питанні захисту авторського права. Вказаний механізм 

суттєво підвищує рівень ефективності законодавства США у сфері 

авторського права та забезпечує прозорість, в тому числі в процесі 

господарського (комерційного) використання творів архітектури, що 

стимулює інвестування у відповідну сферу та розвиток сучасної архітектури, 

зокрема й утилітарного призначення.   

Аналізуючи положення законодавства США у сфері авторського права, 

зокрема закону США «Про авторське право» можна прийти до висновку, що 

на відміну від вітчизняного законодавства у сфері захисту авторського права 

американський аналог передбачає можливість стягнення збитків за нанесення 

немайнової шкоди правам будь-якого суб’єкту авторського права, а не лише 

автору твору. Це положення суттєво спрощує сам судовий розгляд, оскільки 

не виникають питання щодо встановлення виключності немайнових прав, а 

також ідентифікації особи автора. Для призначення компенсації достатньо 

лише проголосити про те, що суб’єкт чиї права порушені є суб’єктом 

авторського права (первинним чи похідним), довести дане твердження та 

довести сам факт наявності немайнових збитків.  

Зазначена ситуація можлива оскільки за законодавством США 

немайнові права не мають ознак виключності щодо особи автора твору. За 
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законодавством України навпаки авторство і немайнові права на твори 

архітектури належать лише особам що своєю творчою самостійною працею 

його створили. Але щодо компенсаційних засобів, то практика США дійсно 

видається досить цікавою, оскільки відбувається фактичне зрівняння прав 

суб’єктів відносин з приводу авторського права на отримання компенсацій та 

відшкодування збитків.  

В цьому контексті слушною є думка С.Н. Мірзояна, який в процесі 

своїх досліджень доходить висновку, що «у США велика частина цивільно-

правових способів захисту зводиться до відшкодування збитків, заподіяних 

внаслідок порушення авторських прав. Вказана обставина відповідає 

загальній тенденції англосаксонської системи права, згідно з якою обов'язком 

боржника по відношенню до кредитора є не стільки вчинення певних дій, 

скільки сплата грошової компенсації кредитору в разі його невиконання. 

Законодавство США у сфері захисту авторського права розрізняє три 

різновиди збитків: реальні, дійсні збитки (actual damages); незаконно 

отримана вигода особою що здійснила правопорушення (infringer's profits) і 

встановлені законом збитки (statutory damages)» [82, с. 24-25]. 

Сутність та природа вказаної диверсифікації полягає в тому, що 

стягнення різних форм компенсації передбачає різні способи відновлення 

порушеного права, в тому числі авторського права на твори архітектури: 

1) стягнення реальних збитків (actual damages) направлено на 

компенсацію особі, чиє авторське право на твір архітектури було порушено, 

фактичні витрати пов’язанні із незаконним використанням твору 

архітектури. Для визначення розміру таких збитків суд виходить із доказової 

бази наданої позивачем; 

2) стягнення незаконно отриманої вигоди особою що здійснила 

правопорушення (infringer's profits), спрямоване на те, щоб позбавити таку 

особу всіх доходів, що були отримані нею в наслідок незаконного 

користування авторським правом на твори архітектури або користуванням 
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об’єктом архітектури. Їх розмір визначається судом в порядку проведення 

відповідної експертизи; 

3) стягнення встановлених законом збитків (statutory damages), 

відбувається в судовому порядку в якості компенсаторної міри 

відповідальності. Фактично statutory damages є аналогом вітчизняної 

компенсації моральної шкоди, а також виплати компенсації за законом. 

Що стосується інституційної та процесуальної особливостей судового 

захисту авторського права на твори архітектури за законодавством США, то 

тут слід звернути увагу на те, що такий захист здійснюється у відповідності 

до Федеральних правил цивільного судочинства (далі – FRCP). Відповідна 

деталізація можлива в кодифікованих актах штатів, однак сама значимість 

FRCP полягає в тому, що вони виключають будь яку іншу процесуальну 

юрисдикцію стосовно спорів про захист авторського права. 

При чому питання захисту авторського права вирішуються в 

Федеральних окружних судах, які мають виключно предметну юрисдикцію з 

цього питання. Тобто касаційної інстанції як такої у питаннях захисту 

авторського права в США не передбачено, але і самі справи щодо захисту 

авторського права на твори архітектури розглядають досить рідко. Натомість 

переважна більшість правових конфліктів вирішується в позасудовому 

порядку, що є надзвичайно слушним та актуальним для вітчизняної практики 

захисту авторського права на твори архітектури. Що правда, це напряму 

пов’язано із розвитком процедур примирення та медіаційного процесу, коли 

залучається спеціальний посередник для врегулювання спору в позасудовому 

порядку, як правило до процесу розгляду справи по суті.  

Таким чином, підводячи підсумки аналізу цивільно-правових засобів 

захисту авторського права на твори архітектури в США слід зробити певні 

висновки: 

1) по-перше, за законодавством США суб’єкти, чиї авторські права на 

твори архітектури були порушені мають право отримувати всі види 
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компенсацій та відшкодувань без урахування авторства, тобто наявності чи 

відсутності немайнових прав поряд із майновими; 

2) по-друге, звертає на себе увагу наявність досить великої кількості 

адміністративних інституцій у сфері захисту авторського права, які 

спрямовують свою діяльність на захист авторського прав як такого, без 

відносності до конкретних суб’єктів, але при цьому позбавлені заходів 

адміністративного захисту; 

3) по-третє, найбільш утилітарним з точки зору вітчизняного 

законодавства є запровадження такого виду стягнення за порушення 

авторських прав на твори архітектури, яке передбачає позбавлення особи, що 

порушила таке право всіх без винятку доходів та вигод, які були нею 

отриманні незаконно.  

Останнє пропонується вирішити шляхом доповнення статті 52 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» частиною 3-1 наступного 

змісту: 

«3-1. Суд може постановити рішення про стягнення з порушника на 

користь позивача всієї суми отриманих прибутків та вигоди, вираженої в 

грошовому виразі, яку така особа отримала за весь період незаконного 

користування авторськими правами або за весь період порушення таких 

прав». 

Дана норма суттєво розширить цивільно-правові способи захисту 

суб’єктами авторського права власних прав та підвищить превентивне 

значення охоронних заходів.  

Говорячи про цивільно-правові способи захисту авторського права в 

Великобританії слід звернути увагу на відсутність кодифікованого 

законодавства в цій сфері. Основним нормативно-правовим джерелом слід 

вважати Copyright, Designs and Patents Act 1988 року, в якому визначаються 

порядок та умови захисту авторських прав, загальні засади їх реалізації та 

строк дії даного права, а також інші суто засадницькі принципи та положення 

в сфер регулювання відносин з приводу авторського права.  
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Деталізація цивільно-правового регулювання відносин у сфері 

авторського права стосовно конкретних об’єктів такого права відбувається у 

відповідних законодавчих актах, але стосовно творів архітектури такого акту 

не має. В основному твори архітектури співвідносяться із об’єктами 

містобудування або архітектури чи ландшафтно-паркового дизайну, тому 

регулюються Copyright, Designs and Patents Act 1988 року, а також 

спеціальним законодавством у сфері архітектурної діяльності.  

Стосовно цивільно-правових способів захисту авторського права на 

твори архітектури, то провідне місце посідають норми так званого 

прецедентного права, тобто акти судової нормотворочсті. Самі ж спори, як і в 

США, вирішуються за аналогією вже вирішених або за аналогією права. 

Як стверджує Т.К. Канатов «у Великобританії існує принцип 

staredecise», згідно з яким судовий прецедент підлягає обов'язковому 

дотриманню. Доктрина судового прецеденту перебуває в стані безперервної 

зміни, при цьому вона зберігає такі постійні риси як: 

1) повага до окремо взятого рішення одного з вищих судів; 

2) визнання того, що рішення такого суду є переконливим прецедентом 

для судів, що стоять вище нього за ієрархією; 

3) окреме рішення розглядається завжди як обов'язковий прецедент для 

нижчестоящих судів» [51]. 

Однак, на якість вирішення спорів пов’язаних із захистом авторського 

права на твори архітектури такі правила застосування прецедентного 

врегулювання впливають негативно. Справа в тому, що сам характер 

відносин є досить складним в силу того, що кожен окремо взятий твір 

архітектури, втілений у відповідному об’єкті архітектури, має окремий 

приналежний тільки йому правовий режим. Цей правовий режим пов'язаний 

із його використанням в якості об’єкта права власності, а не в якості твору 

архітектури чи його матеріальному виразі.  

В цьому контексті судовий прецедент був би ефективним у випадку 

тотожності правових режимів об’єктів архітектури, але наразі вбачається 
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більш ефективним наявність окремого процесуального законодавства, яке б 

регулювало прядок цивільно-правового захисту авторського права загалом, і 

на твори архітектури зокрема. Тому для України є неприйнятним досвід 

застосування прецедентного права, ще й через те, що у Великобританії, на 

відміну від вітчизняних реалій, давно створений та функціонує спеціальний 

Патентний суд, який уповноважений на розгляд справ у сфері захисту 

авторського права. хоча досвід знову ж таки демонструє, що захист 

авторського права на твори архітектури в Великобританії є скоріше 

виключенням з правил. Що правда виняток становить захист авторського  

права на такі твори архітектури які визнані культурною спадщиною або 

мають культурну цінність. Однак, на них поширюється правовий режим 

пам’яток архітектури.  

Звертаємо увагу, що в рамках англійської доктрини цивільного права є 

законодавчо закріплені випадки виключення порушення авторського права в 

діях суб’єктів. Такі випадки встановлені в Copyright, Designs and Patents Act 

1988 року і стосуються наступних дій: 

1) використання відомостей щодо об'єкта авторського права чесним 

шляхом (fear dealing) з метою критичного огляду або ознайомлення 

суспільства; 

2) оприлюднення відомостей щодо об'єкта авторського права виходячи 

з суспільних інтересів. 

При цьому як зазначає А. Голяндин «норми про вилучення з 

авторських прав в тих чи інших редакціях і обсягах містяться також в 

Директиві ЄС від 22.05.2001 р № 2001/29 / ЄС про гармонізацію деяких 

аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві 

[24, с. 56-57]. Дане виключення, особливо щодо випадку ознайомлення з 

творами архітектури та архітектурним надбанням суспільства, є слушним для 

подальшого дослідження з метою використання в якості способу оптимізації 

відносин з приводу творів архітектури за вітчизняним законодавством. Так 

чи інакше, питання фотографування об’єктів архітектури, в яких втілені 
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авторські твори та авторський задум, а відтак, щодо яких у авторів існують 

немайнові права, можна вирішити шляхом наділення мовчазної згоди на 

некомерційне використання таких фотографій в подальшому. Що стосується 

комерційного використання, то цілком логічним буде розробка відповідного 

компенсаторного механізму, який би дозволяв авторам творів архітектури 

реалізовувати економічний зміст своїх авторських прав.  

Більш системним та комплексним видається законодавче регулювання 

цивільно-правового захисту авторського права на твори архітектури за 

законодавством Німеччини. Відповідно, цивільно-правове законодавство у 

сфері захисту авторських прав включає: 

1) закон про авторське право і суміжні права від 09.09.1965 р, який  

визначає загальні засади захисту авторського права як такого, та зокрема 

авторського права на твори архітектури, які він відносить до категорії творів 

фундаментального мистецтва;  

2) закон про управління авторськими і суміжними правами від 

09.09.1965 р, в якому визначаються загальні засади управління авторськими 

правами та порядок і спосіб їх передачі з дотриманням немайнових 

авторських прав. Також, в даному законодавчому акті встановлюються дії, 

що виключать порушення авторського права, за аналогією із законодавством 

Великобританії щодо поширення об’єктів авторського права у суспільних 

інтересах. Більше того, даним нормативним актом передбачається створення 

відповідних спілок та товариств із захисту авторського права. Зазначене є 

специфічним засобом цивільно-правового захисту авторського права, однак 

подібний довід вже відомий для вітчизняного законодавства. Мова йде 

зокрема про діяльність Спілки архітекторів України та будь-яких інших 

неурядових організацій, що об’єднують в собі архітекторів але 

функціональне навантаження яких не поширюється на комплексний захист 

авторських прав. Натомість є цілком слушною для подальшого наукового 

дослідження неурядова інституційна складова цивільно-правового захисту 

авторського права на твори архітектури, що як раз то і передбачає активну 
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правозахисну діяльність таких спілок, особливо у випадках, коли 

порушується авторське  право в процесі його наслідування; 

3) закон про авторське право на твори образотворчого мистецтва і 

фотографії від 09.01.1907 р. В цьому законодавчому акті регулюється 

порядок поширення творів архітектури зображених на фотографіях, а також 

порядок взаємовідносин між автором фотографій та автором твору 

архітектури. 

Що стосується безпосередньо цивільно-правових способів захисту 

авторського  права на твори архітектури в Німеччині, то слід звернутися до 

результатів дослідження Р.Є. Еннана, який вказує на те, що за німецьким 

законодавством «автор або інша особа, права якої порушено, може вимагати 

з метою недопущення порушень в майбутньому від порушника усунення 

порушення авторського права, а також відшкодування збитків. Замість 

відшкодування шкоди потерпілий може вимагати передачі йому прибутку, 

який отримала особа в результаті порушення авторського права та 

неправомірного використання об’єкта авторського права»  [35, с. 146]. Ця 

класична конструкція міститься і в практиці регулювання захисту 

авторського права на твори архітектури в інших національних 

законодавствах.  

Досвід цивільно-правового захисту авторського права на твори 

архітектури у Франції є найбільш показовим серед усіх країн-членів ЄС. 

Справа в тому, що у Франції існує так званий Code de la propriété intellectuelle 

– Кодекс інтелектуальної власності (далі – КІВ), який визнає і забезпечує 

«цивільно-правову охорону будь-якому авторському доробку, який виражає 

творчий задум, але який існує у виключно матеріальній формі» [176]. Іншими 

словами у Франції охорона об’єкта авторського права можлива включно 

щодо конкретного предмету матеріального світу, в якому втілений 

авторський задум.  

Фактично охороняється виключно об’єктивна форма вираження твору. 

«Всі творчі результати – втілення задуму автора забезпечуються правовою 
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охороною в рівній мірі, незалежно від їх сутності, цінності і призначення. 

Естетична або економічна оцінка творів не є перешкодою для надання 

охорони і рівноцінного їх сприйняття КІВ. При цьому, вирішуючи судові 

спори, предметом яких є твори, в тому числі і твори архітектури, судді не 

мають права вказувати на відсутність охороноздатності творів, посилаючись 

на власні оцінки об’єкта, як твору культури або мистецтва» [175, с.29; 92, 

с.968-969]. Разом з тим, слід враховувати і той факт, що КІВ визнає тісний 

зв'язок  між будь-яким твором, в тому числі і твором архітектури і його 

матеріальним носієм, тобто об’єкта архітектури, в якому таки твір втілено. В 

такому випадку слід коректно ставитися до розуміння змісту нематеріальних 

прав авторів твору архітектури, вираженому в архітектурному об’єкті, 

оскільки правова доля таких прав залежить від правового статусу об’єкта в 

якому виражений твір.  

Важливо також відмітити і ту обставину, що у Франції, на відміну від 

інших країн-членів ЄС та навіть країн англосаксонської правової родини 

існує обширна судова практика у сфері захисту авторського права, і зокрема 

авторського права на твори архітектури. Аналіз останньої міститься у 

спеціальному коментарі до КІВ [176], і дає змогу встановити низку 

особливостей практичного застосування судами цивільно-правових способів 

захисту авторського права на твори архітектури: 

1) по-перше, судова практика визнає необхідність дотримання 

цілісності будь-якого авторського твору та мінімізацію і недопущення його 

зміни без згоди автора. В цьому контексті проведення перепланування та 

реконструкції архітектурних об’єктів, на які поширюється дія авторського 

права фактично унеможливлюється без наявності згоди на це власника 

авторських  прав; 

2) по-друге, копіювання та поширення творів архітектури засобами 

фотографування або відеозйомки можлива без згоди власника авторського 

права на такий твір архітектури, але виключно у некомерційних цілях. При 
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чому критерієм комерційності виступає розмір отримуваної автором такого 

копіювання винагороди за подальше поширення творів архітектури; 

3) по-третє, найбільш поширеним майже в 80% випадках видом 

відповідальності за порушення авторського права на твори архітектури є 

компенсація моральної шкоди або компенсація шкоди внаслідок порушення 

немайнових прав; 

4) по-четверте, практика судового розгляду спорів, предметом яких 

виступає захист права на креслення чи прототипи творів архітектури, 

демонструє стійке застосування судами у таких випадках норм КІВ, що 

регулюють відносини щодо промислових зразків, об’єктів інтелектуальної 

власності тощо. 

Щодо останнього положення слушним видається точка зору В.В. 

Лебедя, який вказує на те, що «КІВ, забезпечуючи правовою охороною твіру 

архітектурного мистецтва, зокрема кресленню, плану, типовому проекту, 

надає можливість повторного їх виконання, в чому і полягає їх відтворення. 

Зміст відтворення розкривається в можливості автора дозволяти або 

забороняти виготовлення однієї або безлічі копій його твору (цілком або 

частково). У більш широкому сенсі, право на відтворення вміщує в себе 

також можливість автора стежити за долею твору, контролювати його 

використання» [72, с. 173]. Слід наголосити що з точки зору практичної 

реалізації такого контролю видається складним та суперечливим питання 

щодо правомочності автора після надання згоди отримувати доступ до твору 

архітектури, який в результаті такого дозволу було передано третій особі. 

Крім того, складно уявити механізм відносин між автором та іншим 

суб’єктом авторського  права щодо надання дозволу та отримання 

можливостей з контрою за подальшим використанням свого твору. Однак з 

точки зору оптимізації правового режиму використання творів архітектури, 

то наведений досвід французького законодавця видається слушним для 

запровадження до вітчизняняної практики нормативно-правового 

забезпечення відносин з приводу захисту авторського права на твори 
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архітектури. Відтак, доцільним вбачається доповнення Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» статтею 25-1 наступного змісту: 

«25-1. Обов’язковість  згоди автора на відтворення твору архітектури 

Автор твору архітектури, зокрема креслення, плану, типового проекту, 

проектної документації тощо має право надавати можливість повторного їх 

виконання (відтворення) іншим особам. Також, автор має право надавати 

дозвіл або накладати заборону на виготовлення чи відтворення копій його 

твору (цілком або частково). Після надання дозволу на його відтворення 

автор твору архітектури отримує можливість відстежувати подальше 

використання його твору. Надання дозволу автором втору архітектури на 

його відтворення оформлюється договором».  

В такий спосіб видається можливим розширення можливостей для 

авторів твору архітектури слідкувати за подальшим їх використанням. Також 

зазначена пропозиція дозволить оформити у належний спосіб відносини з 

приводу відтворення такого твору. Окрім цього, наведене можна вважати 

додатковим цивільно-правовим засобом захисту авторського права, оскільки 

такий дозвіл передбачає наявність так би мовити зворотного зв’язку, що є 

елементом контролю за дотриманням особами, яким надана можливість 

відтворювати твір архітектури, мети та порядку такого відтворення.  

Французький КІВ має і ще одну новелу стосовно впорядкування 

процедури цивільно-правового захисту авторського права на твори 

архітектури. Зокрема мова йде про можливість колективного захисту 

авторського права або навпаки про наділенням правом захисту авторського 

права лише одного з авторів твору. Відповідно до ст. L.113-2 п. 20–25 КІВ 

«охорона авторських прав на колективні твори здійснюється шляхом 

розподілу права на захист між всіма авторами твору. Авторське право на 

колективний твір за відсутності доказів протилежного належить разом із 

правом захисту такого права особі, під чиїм ім'ям він відтворений» [176]. 

Подібний досвід є цілком прийнятним та зрозумілим враховуючи  той факт, 

що французьке законодавство передбачає поширення авторського права 
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виключно на матеріальне відтворення авторського задуму, а відтак і 

ідентифікація приналежності такого твору відбуватиметься за умови 

визначення особи, яка відтворила даний твір. 

Таким чином, аналіз досвіду регулювання цивільно-правових способів 

захисту авторського права за законодавством Франції дає змогу виокремити 

декілька цікавих і навіть утилітарних аспектів: 

1) по-перше, звертає на себе досить структурована та ґрунтовна 

кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності та авторського 

права, що представлено КІВ; 

2) по-друге, французьке законодавство визначає можливість наділення 

автором особу, що використовує твір архітектури згодою на таке 

використання, але із здійсненням авторського нагляду. Даний досвід можна 

співставити в певному розумінні із авторським наглядом, що передбачений 

вітчизняним законодавством у сфері архітектурної діяльності. Однак нами 

запропоновано відповідні зміни внести і в законодавство України, що 

стосується авторських прав; 

3) по-третє, слід зазначити, що впорядкування процедури захисту 

авторського права на твір, що має декілька авторів (колективне авторство). 

Враховуючи той факт, що доктрина французького цивільного права пов’язує 

твір архітектури виключно із предметом матеріального світу, а відтак і з 

особою, що його матеріалізувала, то цілком логічно, що у випадку 

відсутності вказівки на колектив авторів захист здійснюватиме особа, під 

ім’ям якої такий твір було відтворено.  

Однак не дивлячись на досить ґрунтовне опрацювання питання захисту 

авторського права у французькому законодавстві, цей випадок можна 

вважати скоріше винятком із загальноєвропейської практики, оскільки в 

більшості країн ЄС не приділено належної уваги захисту авторського права 

на втори архітектури. Так само мало уваги приділено цьому питанню і в 

праві ЄС в цілому.  
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Підтвердження цьому можна знайти в працях Є. Б. Леоновича, який 

зауважує, що «обмеженість положень про інтелектуальну власність в 

установчому договорі ЄЕС стало очевидно вже на перших стадіях 

функціонування цього об'єднання. Норми, що стосуються комерційної та 

промислової власності, були інтерпретовані Судом EC стосовно 

інтелектуальної власності в цілому. Відповідно положення щодо авторського 

права створювалися за аналогію права» [71, с. 234]. У цьому контексті  А. 

Трунк та І. Інглезакіс зауважують, що «важливим етапом на шляху 

гармонізації правової охорони інтелектуальної власності та авторського 

права в ЄС стало прийняття  Директиви 2004/48 / ЄС від 29 квітня 2004 року 

про забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність (далі – 

Директива). Відповідно вперше на рівні ЄС ставиться питання про 

гармонізацію норм процесуального права країн-членів ЄС щодо застосування 

заходів по забезпеченню захисту прав на результати інтелектуальної 

діяльності та об’єкти авторського права. Основним завданням Директиви є 

зближення законодавчих положень держав-членів ЄС, що стосуються 

заходів, процедур і засобів, спрямованих на забезпечення захисту, в тому 

числі авторських прав» [148; 48]. Однак, вказана вище Директива не містить 

достатньо норм щодо регулювання відносин з приводу авторського права на 

твори архітектури, не кажучи вже про цивільно-правові засоби його захисту. 

Проте, як зазначає Р. Є. Еннан «Директивою передбачається 

спеціальний обов'язок держав-членів ЄС, відповідно до якого вони повинні 

передбачити в своєму національному законодавстві, цивільно-правові 

способи захисту авторських прав на твори архітектури, застосування яких 

можливе до судового розгляду спору» [167, с. 194]. Хоча більш класичним та 

традиційним випадком цивільно-правового захисту відповідно до Директиви 

є як раз компенсація за порушення авторського права. При чому 

відшкодування здійснюється з акцентом на той розмір вигоди, яку би міг 

отримати власник авторського права, але в силу його порушення таку вигоду 

отримала інша особа.  
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Загалом, як демонструє проведений аналіз, закордонна практика 

цивільно-правового регулювання способів захисту авторських прав на твори 

архітектури має певні загальні тренди та особливості.  

Основним напрямком цивільно-правового захисту авторського права на 

твори архітектури слід вважати застосування різних форм та видів 

матеріальної відповідальності у вигляді компенсації недоотриманої вигоди, 

відшкодування майнової та немайнової шкоди, стягнення незаконно 

отриманих прибутків тощо. Матеріальна відповідальність є надзвичайно 

дієвим елементом не лише в системі захисту авторських прав, але і в системі 

попередження їх порушення.  

Окремо звертає на себе увагу і різноманіття застосовуваних в різних 

країнах способах та моделях судового захисту авторського права на твори 

архітектури, що пов’язано із доктринальними особливостями регулювання 

відносин з приводу такого права. Слід зауважити, що скажімо досвід Франції 

засвідчує можливість захисту виключно права на предмет матеріального 

світу, а досвід США вказує на нівелювання такої особливості правового 

статусу особи, як власне авторство. Головним чином мати авторське право, 

оскільки захист відбувається саме щодо порушеного права, то диференціація 

його за рівням походження не має істотного значення.  

Ще однією важливою тенденцією є формування спеціальної судової 

інстанції в деяких країнах – Патентних судів – які за своїм призначенням 

вирішують спори, що виникають з питань використання інтелектуальної 

власності, а також з питань захисту авторського права, в тому числі і на твір 

архітектури. Хоча в деяких країнах перевага віддається досудовому або 

позасудовому вирішенню спорів з питань захисту авторських прав, що 

передбачає максимально швидке їх відновлення.  

Окрім цього, важливим досвідом закордонного регулювання цивільно-

правового захисту авторського права на твори архітектури слід вважати 

передбачення законодавцем випадків виключення порушення такого права. 
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Така ситуація можлива коли відбувається поширення творів архітектури в 

суспільних  та просвітницьких цілях.  
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3.3. Удосконалення цивільно-правової охорони та захисту 

авторського права на твори архітектури: проблеми теорії та практики 

 

Вдосконалення цивільно-правового регулювання авторського права 

загалом направлене на посилення ролі держави в охороні та забезпеченні 

такого права. Комплекс прав та відносин, які виникають в процесі створення 

та використання твору архітектури вимагають особливої уваги держави, 

однак захист з боку держави не слід розуміти буквально, в якості системи 

заходів спрямованих на охорону права та інтересів суб’єктів авторського 

права й притягнення до відповідальності осіб, що таке право порушують. На 

нашу думку, роль держави в процесі вдосконалення цивільно-правового 

регулювання аналізованого виду авторського права полягає передовсім у 

подоланні законодавчих прогалин та правової невизначеності стосовно 

об’єкта авторського права, порядку його створення та порядку взаємодії 

суб’єктів в процесі його створення тощо.  

Крім того, слід враховувати і той факт, що законодавство з приводу 

охорони авторського права у випадку із творами архітектури межує та 

перетинається із законодавством, що регулює відносини у сфері 

архітектурної діяльності та будівництва. Зазначене накладає додаткові умови 

та вимагає окремої уваги з точки зору підвищеної суспільної значущості 

таких об’єктів, в яких втілюється твір архітектури та особливих вимог до 

процесу їх зведення. Слід зазначити що, саме специфіка та складність 

процесу будівництва об’єкта архітектурної діяльності криє в собі велику 

кількість ризиків, що загрожують втраті або зміні авторського права на твір 

архітектури, який втілюється в створюваному архітектурному об’єктів. Мова 

йде про не врегулюванність з боку законодавства процесу суттєвого 

відхилення забудовника, підрядника або інших суб’єктів відносин з приводу 

створення об’єкта архітектурної діяльності від авторського задуму суб’єкта 
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авторського права на твір архітектури, що встановлюється шляхом реалізації 

авторського нагляду. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

«авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта 

архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або 

уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно 

до законодавства та договору із замовником» [108]. Сутність авторського 

нагляду відповідно до закону полягає в контролі за відповідністю об’єкта 

архітектурної діяльності твору архітектури, який в такому об’єкті втілюється. 

Зазначене є основним і головним призначення та метою авторського нагляду. 

Однак якщо, проаналізувати положення пп.. 2, 5, 6 Порядку здійснення 

авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний 

нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903, то 

можна дійти висновку, що авторський нагляд не може використовується як 

дублювання технічного нагляду. Відповідно, якщо у випадку здійснення 

технічного нагляду, суб’єкт такого нагляду перевіряє дотримання 

будівельних норм та стандартів, то при здійсненні авторського нагляду 

відбувається фактична перевірка дотримання забудовником та/або 

підрядником вимог затвердженого архітектурного проекту.  

Зокрема, «авторський нагляд здійснюється архітектором – автором 

проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту 

або уповноваженими особами відповідно до законодавства та договору із 

замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і 

передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту. 

Представник групи авторського нагляду під час побудови об'єкта архітектури 

вносить в примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від 

затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та 

ознайомлює з ними під розпис відповідального представника підрядника. У 

разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень 
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генеральний проектувальник письмово повідомляє про це замовнику 

(забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством» [107]. Характер 

заходів, що повинні вживатися вказаними суб’єктами контролю 

законодавство чітко не визначає, так само не визначає і обсяг захисту власне 

авторського права на твір архітектури. Отже, якщо мова йде про авторський 

нагляд, то цілком логічним є створення належних умов для відповідного 

реагування автором на порушення власного права. Відповідно, таке 

порушення, з точки зору законодавства, відбувається шляхом переробки, 

доопрацювання або зміни одного твору архітектури, який мав бути втілений 

в об’єкті архітектурної діяльності на інший твір архітектури, який фактично 

втілюється. 

Важливість фіксації порушення авторського права та необхідності його 

захисту пояснюється наступним: 

по-перше, авторське право як суб’єктивне право особи вимагає всебічного 

захисту з боку держави, що є цілком природним для демократичного 

суспільства та відбувається не лише засобами правового впливу з боку 

відповідних державних органів, а і шляхом самозахисту особою такого права, 

в тому числі через суд із стягненням збитків завданих порушником автору; 

по-друге, авторське право на твір архітектури передбачає появу певного кола 

відповідальності (переважно субсидіарної) у автора такого твору при 

втілення останнього в об’єкт архітектури. Мова йде про відповідальність 

автора твору у випадку завдання таким об’єктом архітектури шкоди третім 

особам. Така шкода може бути як при встановленні факту порушення 

автором чужого авторського права та незаконному використанні, 

компілюванні чи копіюванні твору архітектури із його подальшим втіленням 

в об’єкт архітектурної діяльності. Окрім цього, відповідальність може 

настати у випадку коли об’єкт архітектури завдав шкоди життю та здоров’ю 

особи або матеріальної шкоди майну юридичної чи фізичної особи внаслідок, 

наприклад, руйнування або знищення такого об’єкта.  
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Останнє засвідчує порушення передовсім будівельних норм та 

стандартів, а отже технічних вимог до проекту, але разом з тим таке 

порушення може бути викликано внаслідок зміни самого авторського 

проекту, що не було встановлено через неналежний авторський нагляд або 

невжиття заходів забудовником, підрядником чи іншим суб’єктом 

архітектурної діяльності за результатами встановлення автором такого 

порушення.  

Таким чином, для того щоб таку ситуацію автор твору архітектури зміг 

уникнути, необхідно на законодавчому рівні закріпити більш дієві засоби 

авторського нагляду. Також доцільно законодавчо закріпити, що 

встановлення факту порушення суб’єктами архітектурної діяльності самого 

авторського проекту, в процесі його втілення в об’єкті архітектурної 

діяльності, породжує юридичні наслідки, які є підставами для зменшення або 

уникнення автором твору архітектури відповідальності, про яку йшлося 

вище.  

Тобто доцільно статтю 11 Закону України «Про архітектурну 

діяльність» доповнити частиною шостою наступного змісту: 

«У випадку встановлення суб’єктом, що здійснює авторський нагляд 

відхилень від затвердженого проекту, він зобов’язаний повідомити про це 

автора або іншого суб’єкта авторського права на твір архітектури, який 

втілюється в об’єкті архітектурної діяльності і за яким здійснюється 

авторський нагляд. Автор або інший суб’єкт авторського права на твір 

архітектури може захищати власне авторське право в судовому порядку з 

метою недопущення протиправного набуття авторського права на твір 

архітектури втілений в об’єкті архітектурної діяльності іншою особою, в 

тому числі підрядником, шляхом зміни авторського проекту. Судовий захист 

суб’єктом своїх прав на етапі будівництва об’єкта архітектурної діяльності 

відбувається в тому числі шляхом зобов’язання вжиття замовником та/або 

підрядником заходів з метою дотримання авторського проекту та виконання 

умов договору про передачу авторського права на твір архітектури. 
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Встановлення факту порушення авторського права на твір архітектури під 

час здійснення авторського нагляду і не вжиття заходів замовником та/або 

підрядником для усунення виявлених суб’єктом авторського нагляду 

відхилень від авторського проекту звільняє суб’єкт авторського права та 

автора такого твору від відповідальності за шкоду завдану третій особі в 

процесі використання такого об’єкта архітектурної діяльності». 

Наведена норма є необхідною з точки зору унеможливлення 

зловживання з боку замовника та підрядника правами на створення об’єкта 

архітектурної діяльності, в якому втілено конкретний твір архітектури. Крім 

того, враховуючи що передача суб’єктом авторського права на твір 

архітектури право на його зведення відбувається за договором, отже 

важливим є закріплення гарантій прав такого суб’єкта і на законодавчому 

рівні.  

Окремим напрямком вдосконалення теоретичних підходів до 

вирішення проблеми вдосконалення правового регулювання авторських прав 

на твір архітектури є досягнення визначеності у поєднанні норм спадкового 

та авторського права. Зокрема мова йде про наступні основні проблеми: 

врегулювання спадкових відносин з приводу майнових прав на твір 

архітектури шляхом укладення заповіту; 

врегулювання питання щодо передачі матеріального втілення твору 

архітектури автором у суспільне надбання. 

Щодо спадкування авторського права на твір архітектури то слід 

зауважити, що наслідуватися можуть виключно майнові права на твір 

архітектури, а не особисті немайнові права.  

Смерть автора автоматично не розриває зв'язок його імені та репутації з 

твором архітектури, хоча юридичний зв'язок безумовно припиняється. Так чи 

інакше ім’я автора та його репутація є об’єктом охорони з боку держави, а 

тому такі права називаються фантомними чи посттанативними, які 

здійснюються після смерті фізичної особи, але не в активній формі дій, а в 
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пасивній формі захисту таких прав з боку держави та їх гарантування. 

Зазначене є важливим з кількох причин:  

По-перше, спадкування майнових прав означає можливість отримання 

суб’єктом авторського права винагороди, яка передбачалась тому суб’єкту, 

від якого спадкоємець отримав таке право у спадщину. Однак, набуття прав 

породжує і певні обов’язки, а оскільки такий обов’язок пов’язується із 

об’єктом архітектури або твором архітектури, втіленому в такому об’єкті, то 

цей обов’язок має цілком конкретні форми та моделі. Зокрема, мова йде про 

можливість нести відповідальність за шкоду, заподіяну об’єкту архітектури 

внаслідок неякісного опрацювання авторського проекту або його виконання 

автором та переходом права на отримання винагороди чи розпорядження 

таким об’єктом після його смерті. Проте, виникнення такої ситуації є 

гіпотетичним, що означає і те що характер набутих обов’язків також є 

гіпотетичним, що до прав то вони об’єктивні і набуваючись у спадщину 

змінюють модель відносин з приводу того чи іншого твору архітектури. З 

огляду на це доцільним вбачається запровадження спадкового договору в 

якості підстав набуття майнових прав та обов’язків суб’єктом авторського 

права у спадок. Однозначність законодавчого регулювання відносин з 

приводу успадкування авторських прав загалом, яка втілена в правовій 

конструкції статті 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

в якій зокрема визначається, що «майнові права авторів та інших осіб, які 

мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у 

спадщину особисті немайнові права автора. Спадкоємці мають право 

захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може 

завдати шкоди честі та репутації автора» [106]. Однак, в цій нормі відсутнє 

посилання на строки дії авторського права на твір архітектури, які 

набуваються у спадщину.  

Складність твору архітектури та його матеріального виразу, особливо в 

контексті зведення об’єкта архітектури ускладнює і однозначне встановлення 
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початку строку перебігу авторського права, оскільки і сам твір, і об’єкт 

архітектури в якому він втілений є об’єктами авторського права. Крім того 

спадкування майнових прав на об’єкт архітектури вбачається досить 

складним процесом, з точки зору теоретико-методологічного визначення 

змісту таких відносин. Насправді спадкування майнових прав на об’єкт 

архітектури не може бути обмежене авторським правом, оскільки щодо 

об’єкта архітектури виникають і інші майнові права непов’язані із суто 

авторським правом. З огляду на це розмежовувати авторські майнові права та 

інші майнові права на об’єкт архітектури, як об’єкт авторського права 

вбачається досить складним процесом, який вимагає не лише законодавчої 

визначеності, але і належного теоретичного обґрунтування.  

По-друге, вимагає вирішення невизначеність щодо того, яким чином 

відбувається передача суб’єктом авторського права прав на твір архітектури 

у спадщину територіальній громаді або державі.  

На практиці набуття територіальною громадою права власності на 

об’єкт архітектури, в якому втілено твір архітектури, може відбуватися 

внаслідок дії норм інституту набуття права власності на безхазяйне майно. 

Однак, при цьому само авторське право не переходить до територіальної 

громади. Натомість автор може передати такі права у спадок, прямо, 

зазначивши в договорі або в заповіті, що всі авторські майнові права на твір 

архітектури набуваються територіальною громадою.  

Окрім цього, ряд вчених вважає напрямком удосконалення цивільно-

правового регулювання авторського права на твори архітектури вирішення 

на теоретичному рівні проблеми щодо можливості наділення штучного 

інтелекту або роботів правами автора. Зазначена проблема не є нагальною 

але її перспектива очевидна, оскільки відбувається тотальна роботизація 

суспільства, а подальші революційні кроки в комп’ютерній галузі 

відкривають можливості для створення штучного інтелекту.  

Наприклад О.Е. Радутний вказує на питання криміналізації дій 

робототехніки, роботів та штучного інтелекту. Виокремлена, проблема 



 181 

можлива виключно для особи або для суб’єкту який набув права особи, тобто 

– учасника суспільних відносин. В свою чергу, дослідник акцентує увагу на 

тому, що «Google отримав патент на технологію, що дозволяє модернізувати 

роботів та роботизовані пристрої. Взаємодія значної кількості, без обмеження 

по максимуму, роботів відбувається через «хмару тегів», їх власник має 

можливість налаштувати свої пристрої так, як це йому потрібно. 

Контролювати їх дії можливо з будь-якого місця, якщо задати у 

налаштуваннях необхідну програму та код. Компанія стверджує, що її 

технологія призначена виключно для автоматизації та оптимізації суспільних 

процесів» [123, с.129]. Такий розвиток роботів дасть змогу їм виконувати 

велику кількість функцій які напряму не контролюються або не керуються з 

боку власника. При цьому власник чи оператор встановлює лише обмеження 

та рамки активності і діяльності роботів і в таких рамках вони можуть 

створювати складні предмети, що не може вважатися творчим процесом але 

може вважатися складними технологічними рішеннями.  

Крім того слід звернути увагу на існування в Європейському 

парламенті Проекту резолюції «Про правовий статус роботів як «електронної 

особи». Даний проект свідчить про підвищення уваги до проблеми роботів не 

лише з боку суспільства, але і з боку законодавця, оскільки включення 

роботів в суспільні процеси вимагає відповідного правового обґрунтування 

моделі їх участі або ступеня залученості роботів до тих чи інших відносин.  

«Наведена Резолюція встановлює загальні та етичні принципи розвитку 

галузі робототехніки і штучного інтелекту для використання в цивільному 

суспільстві, які повинні враховуватися при соціальному, екологічному впливі 

і впливі на здоров'я людей робототехніки і могли б забезпечити відповідність 

дій роботів правовим, етичним стандартам і стандартам безпеки. В цілому 

Резолюція має на меті врегулювати правове становище роботів в людському 

суспільстві, для чого з поміж іншого пропонується дати нормативне 

визначення «розумному автономному роботу» з розробкою відповідного 

правового статусу» [61]. Зазначимо, що поява такої Резолюції одночасно 
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спричинила активізацію дискусії в науковому співтоваристві стосовно 

визначення можливостей наділення штучного інтелекту певним правовим 

статусом.  

Важливо розуміти, що ця проблема нагальна і потребує як мінімум 

дискусії на теоретичному рівні, однак з точки зору законодавчого 

забезпечення її вирішення можливо лише після доктринального опрацювання 

проблеми віднесення штучного інтелекту та/чи роботів до якоїсь категорії 

осіб. Сучасне українське законодавство розглядає роботів як об’єктів 

відносин і як засіб для виконання особами певних функцій, тобто в якості 

допоміжних інструментів чи засобів праці і творчості. Однак, враховуючи 

зростаючі технічні можливості роботів, їх здатність до опрацювання 

складних завдань та створення нових проектних технологічних рішень через 

розв’язання математичних задач, то цілком зрозумілим стає актуалізація 

проблеми визначення місця роботів в процесі створення об’єктів авторських 

прав та об’єктів права інтелектуальної власності загалом.  

На сьогодні можливе лише короткострокове вирішення такої 

теоретичної проблеми шляхом уточнення формулювання частини першої 

статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», виклавши її в 

наступній редакції:  

«1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і 

мистецтва, створені автором (творцем) самостійно або співавторстві, в тому 

числі за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки, 

робототехніки чи інших інформаційних програм».  

Наведене формулювання чітко детермінує місце будь-яких роботів чи 

штучного інтелекту в процесі створення твору в якості допоміжних 

інструментів, засобів творчої праці.  

Окремий інтерес викликає доктринальне врегулювання проблеми 

узгодження цивільно-правових норм що стосуються права власності на 

об’єкт архітектури та цивільно-правових норм що стосуються авторського 

права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського права. Положення Закону 
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України «Про архітектурну діяльність» по-перше, врегульовує 

співвідношення прав і обов'язків суб'єктів архітектурної діяльності при 

створенні та експлуатації об'єктів архітектури, по-друге, визначає перелік 

майнових прав суб’єкту авторського права на об'єкт архітектури. Однак, 

правова конструкція, яка міститься в ст. 30 вказаного закону щодо 

визначення «об’єкта архітектури як об’єкта авторського права» відкриває 

можливості для дискусії стосовно поєднання авторського права та права 

власності на такий об’єкт в одного і того ж суб’єкту та створення стійкого 

юридичного зв’язку між цими правами і суб’єктом відносин з приводу 

авторських прав.  

Тому пропонується Закон України «Про архітектурну діяльність» 

доповнити статтею 30-1 «Майнові права на твір архітектури» в наступній 

редакції: 

«Стаття 30-1. Майнові права на твір архітектури.  

1. Майнові права на твір архітектури належать його авторові, якщо 

інше не встановлено договором чи законом, а також крім випадків 

передбачених статтею 30 цього Закону. 

2. До майнових прав суб’єкту авторського права на твір архітектури 

належать: 

а) виключне право на використання твору архітектури;  

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору 

архітектури іншими особами; 

в) право на винагороду за використання твору архітектуру у 

відповідності до чинного законодавства чи до умов договору; 

г) право на участь у подальшій реалізації твору архітектури; 

д) право на внесення змін до твору архітектури в процесі його 

практичної реалізації у зв’язку зі зміною функціонального призначення або 

на підставі договору; 

е) право перешкоджати неправомірному використанню твору 

архітектури (право на захист авторських прав). 
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3. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

твору архітектури можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з 

положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права», після 

чого ця особа стає суб'єктом авторського права.  

4. Будь-які обмеження авторського права на твір архітектури можливі і 

встановлюються виключно за умови, що вони не завдаватимуть шкоди 

використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні права та 

інтереси автора.».  

Таким чином, запропоновані зміни до законодавства покликані 

вирішити найбільш гострі проблеми практичного застосування законодавства 

у сфері регулювання авторського права на твір архітектури. Разом з тим на 

сьогодні існує потреба поглиблення теоретичної дискусії стосовно найбільш 

концептуальних напрямків реформування організаційно-правового 

забезпечення особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського 

пара на твір архітектури.  

Іншим концептуальні напрямом удосконалення цивільно-правового 

регулювання авторського права на твори архітектури є визначення меж 

договірного регулювання співавторства. Вище нами були висунуті 

пропозиції стосовно доповнення чинного законодавства, нормою щодо 

уточнення окремих аспектів співавторства, однак залишається невирішеною 

проблема колективного авторства.  

В даному випадку, на нашу думку, вести мову про співавторство 

недоречно, оскільки існують випадки коли колективна творчість не 

передбачає можливість відділені елементів твору через неможливість 

визначення меж творчого авторського внеску кожного члена такого 

колективу в процес створення твору архітектури.  

На думку А. А. Кетрарь «співавторство може виникати при створенні 

будь-яких творів, але для визначення твору як такого, що створений у 

співавторстві, потрібне існування певних умов, а саме: спільна праця 

кожного із співавторів повинна мати творчий характер; твір створений 



 185 

спільною творчою працею співавторів, повинен бути єдиним цілим, тобто 

таким, що не може існувати без складових частин, як ціле; творча співпраця 

авторів має бути добровільною та здійснюватися в результаті домовленості 

між співавторами; винагорода за використання твору належить співавторам у 

рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше» [53, с. 355]. 

Наведена позиція дослідника свідчить про те, що кожен твір, створений у 

співавторстві може і повинен мати відчужувані частини існування яких 

можливе поза твором. Однак, у випадку архітектурного твору навряд чи 

можливе виділення елементів: архітектурних форм чи інших рішень – будь-

яких складових самого об’єкта архітектури в якості окремого об’єкта 

авторського права. Сутність та складність твору архітектури як раз і 

визначається тим, що відокремлення складової частини змінює сам об’єкт 

авторського права, применшує його значущість та значимість і взагалі може 

змінювати функціональне призначення тощо.  

Зазначена ситуація є неможлива і неприпустима з точки зору 

подальшої долі як самого твору архітектури, так і його складових частин, що 

значно применшуватиме і обсяг охоронюваних прав авторів, і взагалі 

зменшить сам обсяг авторства. Тобто на нашу думку за умови створення 

твору архітектури в співавторстві договором про таке співавторство повинна 

визначатися неможливість відчуження будь-якого елементу твору 

архітектури або навіть елементу об’єкта архітектури, що є об’єктом 

авторського права. Натомість використання такого твору чи об’єкта 

архітектури можливе за згодою всіх співавторів. 

З одногу боку «колективізація» суб’єкту авторських прав завдає 

суттєвих ризиків для більш точного регулювання та повного задоволення 

власних майнових і немайнових прав кожного співавтора. Проте, разом з тим 

такий договір повинен передбачати і окрему конструкції згідно з якої 

співавтор не може не давати згоду іншим співавторам щодо використання 

твору архітектури або об’єкта архітектури, що є об’єктом авторського права 

у випадку, коли правам та інтересам такого співавтора немає загрози 
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вираженої у втраті майнових чи немайнових прав. Обмеження таких прав 

вже відбувається оскільки співавторство само по собі обмежує можливості по 

розпорядженню твором архітектури встановивши полісуб’єктність щодо 

відносин з приводу конкретного і єдиного об’єкта авторського права – твору 

архітектури.  

Можливо саме через це законодавець визначаючи в Законі України 

«Про архітектурну діяльність» суб’єктів авторського права не виокремив 

інституту співавторства, хоча і зазначив на його існуванні у відносинах з 

приводу створення твору архітектури та не врегулював його окремими 

статтями.  

Таким чином, аналіз теоретичних положень та законодавчого 

забезпечення прав суб’єктів авторського права на твір архітектури 

продемонстрував наявність певної законодавчої неузгодженості, 

запропоноване вирішення яких підвищить ефективність правового 

регулювання відносин з приводу твору архітектури.  

Що стосується удосконалення цивільно-правових способів захисту 

авторського права на твори архітектури за законодавством України то 

сучасний стан організаційно-правового та законодавчого забезпечення 

цивільно-правового захисту авторського права на твори архітектури 

розкриває багато проблем передовсім практичного характеру. Окремі 

недоліки, аналіз яких було зроблено вище, можуть бути вирішені шляхом 

простої імплементації окремих норм в чинне законодавство. Однак існують і 

більш значущі недоліки подолання яких наразі вбачається досить складним 

процесом, але суто дискусійно вони повинні бути озвучені з метою 

активізації подальших наукових досліджень.  

Головне на що треба звернути увагу на сьогодні так це відсутність у 

вітчизняного законодавця системного бачення політики у сфері охорони 

інтелектуальної власності та захисту авторського права. Враховуючи потреби 

євроінтеграції України, а відтак і уніфікації вітчизняного та європейського 

законодавства Уряд та Верховна Рада України вирішуючи проблеми 
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недоліків у сфері законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності 

йдуть шляхом найменшого спротиву реформуючи його за рахунок внесення 

окремих змін та правок в існуючі нормативно-правові акти. Або ж шляхом 

копіювання моделей цивільно-правового захисту авторського права та їх 

запровадження у вітчизняну практику, наслідком чого стало порушення 

цілісності доктринального та законодавчого, а також інституційного 

забезпечення процесу судового захисту авторського права в цілому, і на 

твори архітектури зокрема.  

Таким чином, на наш погляду найбільш слушними та ефективними 

напрямками  удосконалення цивільно-правових способів захисту авторського 

права на твори архітектури мають стати наступні: 

1) запровадження  в Закон України «Про архітектурну діяльність» 

норм, якими б регулювалися засоби судового захисту авторського права на 

твори архітектури з урахуванням особливостей притаманним відносинам з 

приводу об’єктів архітектури та містобудування, що є втіленням власне 

творів архітектури; 

2) вдосконалення методики проведення судової експертизи з питань 

вирішення окремих питань в судовому порядку шляхом захисту авторського 

права на твори архітектури;  

3) законодавче врегулювання інстанційного забезпечення процесу 

судового розгляду справ з приводу захисту авторського права на твори 

архітектури. Мова йде зокрема про можливість та доцільність 

функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності.  

Отже, переходячи до більш детального аналізу напрямів удосконалення 

цивільно-правових способів захисту авторського права у сфері архітектури 

доцільно розпочати із внесення змін до Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» щодо розширення можливостей захисту суб’єктами 

відносин власних прав та інтересів. Зазначене розширення можливо 

здійснити за рахунок запровадження до ЦК України норми щодо визнання 

незаконними дії владних суб’єктів по відношенню до використання або 
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розпорядженням об’єктом авторського права із порушенням останнього. 

Аналіз судової практики засвідчив наявність спорів з приводу творів 

архітектури, де відповідачем є суб’єкти владних повноважень, причому такі 

спори розглядалися в порядку цивільного судочинства. Однак. досвід їх 

розв’язання вказує на необхідність розширення законодавчого забезпечення 

цивільно-правового захисту авторського права на твори архітектури. Справа 

в тому, що в процесі функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності (далі – ВСПІВ), розгляд справ відбуватиметься в порядку 

господарського судочинства, тобто при  застосування норм ЦК України та 

ЦПК України будуть поставати певні проблеми та недоречності, а тому 

доцільним є доповнити пункт 2 частини 1 статті 52 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» абзацом «і» та додати до частини 1 статті 52 

цього ж Закону пункт 3 в таких редакціях: 

«і) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, цивільно-

військових адміністрацій або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб. 

Суд може захистити авторське право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом». 

На нашу думку таке доповнення буде слушним та логічним 

враховуючи наявність відповідних процесуальних норм та потребу їх 

детермінації стосовно конкретного випадку – захисту авторського права. 

Не менш слушним вбачається і доповнення Закону України «Про 

архітектурну діяльність» нормами що стосуються судового захисту 

авторського права на твори архітектури з урахуванням особливостей об’єктів 

архітектури.  

Зокрема пропонується даний закон доповнити статтями 39-1 та 39-2 

наступного змісту: 

«Стаття 39-1. Способи цивільно-правового захисту авторського права 

на твори архітектури. 
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1. За захистом свого авторського права на твори архітектури суб'єкти 

авторського права та відносин з приводу архітектурної діяльності мають 

право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів 

відповідно до їх компетенції.  

2. При порушеннях будь-якою особою авторського права на твори 

архітектури суб'єкти авторського права і (або) суб’єкти відносин з приводу 

архітектурної діяльності та містобудування мають право: 

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі 

забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх 

порушення;  

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та 

(або) припинення дій, що порушують авторське право чи створюють загрозу 

їх порушення;  

в) подавати позови до суду про: 

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 

- відшкодування збитків (матеріальної шкоди) ; 

- відшкодування упущеної вигоди; 

- стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення 

ним авторського права на твори архітектури; 

- виплату компенсацій; 

д) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов'язаних із захистом авторського права на твори архітектури; 

е) здійснювати захист авторського права у порядку, визначеному 

Законом України «Про авторське право і суміжні права»; 

є) вимагати (в тому числі в судовому порядку) визнання незаконними 

рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, цивільно-військових адміністрацій або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

3. Виключно автори творів архітектури при порушеннях будь-якою 

особою їх авторського права мають право: 



 190 

а) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського 

права на твори архітектури, шляхом зобов’язання вчинити дії спрямовані на 

допущення автору (авторів) твору архітектури до процесу проведення 

експертизи об’єктів архітектури і усунення можливих недоліків за 

результатами такої експертизи іншими суб’єктами архітектурної діяльності; 

б) брати участь в інспектуванні та перевірці результатів діяльності з 

переробки, доопрацювання та усунення недоліків проектної документації, 

креслень та інших об’єктів, о мають ознаки творів архітектури на наявність 

авторських розробок попередніх авторів. 

в) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах 

масової інформації даних про допущені порушення авторського права на 

твори архітектури та судові рішення щодо цих порушень;  

4. Суд може захистити авторське право на твір архітектури іншим 

способом, що встановлений договором або законом. 

Стаття 32-2. Судові рішення у справах щодо захисту авторського права 

на твори архітектури.  

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:  

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди автору твору 

архітектури, завданої порушенням авторського права, з визначенням розміру 

відшкодування;  

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;  

в) стягнення із порушника авторського права на твір архітектури 

доходу, отриманого внаслідок порушення;  

г) виплату компенсації, що визначається судом, у відсотковому 

співвідношенні до ринкової або балансової вартості об’єкта архітектури .(в 

залежності від того, яка з них має більший вартісний вираз), але не більше 

50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу. 
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Розмір та порядок становлення і виплати компенсації визначається 

Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими нормами 

законодавства України». 

Внесення таких змін в Закон України «Про архітектурну діяльність» 

суттєво розширить та детермінує моделі відносин з приводу захисту 

авторського права саме на твори архітектури. Важливим в цьому контексті є 

те, що нами пропонується при визначенні розміру компенсації враховувати 

балансову або ринкову вартість об’єкта архітектури, що значно зменшить 

суперечливість цього питання в процесі судового розгляду. Оскільки Закон 

України «Про авторське право і суміжні право» встановлює надзвичайно 

велику розбіжність між 10 та 50000 мінімальними заробітними платами, так у 

випадку із змінами до Закону України «Про архітектурну діяльність» таку 

розбіжність пропонується замінити більш стабільним відсотковим виразом.  

Крім того, запропоновані зміни передбачають диференціацію способів 

захисту авторських прав в залежності від суб’єкту їх набуття: первинного 

(виключно автора) та інших похідних суб’єктів, які отримали авторське 

право на твори архітектури відповідно до закону або за договором. Зазначена 

диференціація покликана підвищити ефективність самого судового розгляду, 

оскільки судді будуть обмежені щодо прийнятності способу захисту особою 

свого порушеного права, що суттєво спростить процедуру допуску справ до 

розгляду.  

Важливо також зауважити, що запропоновані зміни стосуються і 

цивільно-правових позасудових способів захисту авторського права на твори 

архітектури. Треба розуміти, що за таким захистом прав можуть звертатися 

не лише суб’єкти авторського права, але і суб’єкти архітектурної діяльності, 

у випадках коли існують конфлікти з визначення та встановлення авторства 

або встановлення відносності того чи іншого об’єкта архітектури до категорії 

твору архітектури. Необхідність запровадження такого аспекту полягає в 

поширенні процесів усуспільнення окремих об’єктів архітектури та 

переведення їх із приватної власності в комунальну або державну визнаючи 



 192 

їх в якості суспільного надбання. Досить часто такі процедури здійснюються 

з метою заволодіння в подальшому певними об’єктами архітектури.  

Окрему увагу також слід звернути і на включення в Закон України 

«Про архітектурну діяльність» норм щодо визначення можливих рішень 

суду, які виносяться в справах щодо захисту авторського права на твори 

архітектури. Це також покликано значно спростити та оптимізувати процес 

судового розгляду, особливо в умовах інстанційної та процесуальної 

невизначеності.  

Наступним і надзвичайно нагальним кроком на шляху вдосконалення 

цивільно-правових способів захисту авторського права на твори архітектури 

є вдосконалення методики проведення судової експертизи творів 

архітектури.  

Загалом, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 

08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень» (далі – Наказ № 53/5) різновидами 

судової експертизи, які цікавлять нас в рамках даного дисертаційного 

дослідження та предметом яких можуть бути твори архітектури є: 

«експертиза у сфері інтелектуальної власності та мистецтвознавча» [114]. 

Можна побачити, що твори архітектури прямо не зазначаються в якості 

предмету кожної з експертиз, але за своїми родовими ознаками твори 

архітектури можуть відноситися і до об’єктів інтелектуальної власності, і до 

витворів мистецтва. 

В цьому контексті вимагає порівняння положення Розділу V 

«Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» та Розділу VII 

«Мистецтвознавча експертиза» Наказу № 53/5 (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3. 
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Порівняльна характеристика завдань та питань, що можуть 

вирішуватися стосовно творів архітектури в процесі здійснення 

мистецтвознавчої експертизи та експертизи об'єктів інтелектуальної 

власності 

Експертиза об'єктів інтелектуальної 

власності 

Мистецтвознавча експертиза 

об'єкти експертизи 

твори твори мистецтва, з поміж іншого 

пам'ятки архітектури 

основні завдання експертизи 

визначення властивостей цих 

об'єктів, до яких зокрема належать 

об'єкти авторського права (п. 5.1 

Наказу № 53/5) 

проведення атрибуції твору 

(встановлення автора твору, 

періоду створення роботи, 

приналежність до певної школи 

тощо); 

визначення художнього рівня, 

історичного значення, культурної 

цінності та стану твору; 

визначення оціночної або страхової 

вартості твору; 

визначення відповідності продукції 

вимогам законодавства про захист 

суспільної моралі (п. 7.2 Наказу № 

53/5) 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань (п.п. 5.3, 5.5 та п. 7.3 Наказу № 

53/5) 

Чи є об’єкт дослідження (назва) 

(або його частина, яка може 

використовуватися самостійно) 

результатом творчої праці згідно з 

відомостями, зазначеними в 

Чи є наданий на дослідження 

предмет оригіналом (авторською 

роботою), копією, виконаною від 

імені іншого автора, або копією, 

виконаною від імені автора? 
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матеріалах справи? 

Чи містить у собі об’єкт 

дослідження (або його частина, яка 

може використовуватися 

самостійно) ознаки об’єкта 

авторського права згідно з 

відомостями, зазначеними в 

матеріалах справи? 

Хто є автором наданого на 

дослідження твору архітектури? 

Чи є твір (назва 1) переробкою 

твору (назва 2)? Якщо так, чи має 

ця переробка творчий характер? 

Чи підлягав даний твір реставрації 

(який фрагмент тощо)? 

Чи мало місце відтворення твору 

(назва 1) (або його частина, яка 

може використовуватися 

самостійно) при створенні твору 

(назва 2)? 

Яку вартість має твір архітектури, 

що досліджується? 

 Чи належить наданий на 

дослідження предмет до 

культурних цінностей, що мають 

художнє, історичне, етнографічне, 

наукове або інше значення? 

*[114] 

Таким чином, можна зробити висновок стосовно того, що твори 

архітектури можуть бути одночасно об’єктами обох експертиз: 

мистецтвознавчої та об'єктів інтелектуальної власності. Зазначена ситуація 

можлива стосовно будь-яких творів, не лише щодо тих які вже визнані 

творами мистецтва та мають певний охоронюваний статус. Разом з тим 

обидві експертизи вирішують специфічні питання: мистецтвознавча – щодо 

належності твору архітектури до об’єкта, щодо якого передбачається 

наявність окремого охоронюваного режиму; об'єктів інтелектуальної 

власності – щодо встановлення випадку порушення авторського права на 
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твори архітектури шляхом їх незаконного використання неуповноваженими 

на це суб’єктами.  

Натомість проведення обох судових експерти вбачається нами 

потенційною передумовою для затягування судового процесу, а тому 

доцільним є об’єднання вирішуваних в цих експертизах питань в окремий 

перелік, який стосуватиметься виключно твору архітектори. Таким чином, 

пропонується доповнити Розділ V Наказу № 53/5 «Експертиза об'єктів 

інтелектуальної власності» підпунктом 5.3.4. а пункт 5.5 – переліком питань 

«До підпункту 5.3.4.» наступного змісту: 

«5.3.4. Творів архітектури; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні 

твори, що стосуються архітектури; інші переробки творів архітектури.» 

«До підпункту 5.3.4: 

Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може 

використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з 

відомостями, зазначеними в матеріалах справи? 

Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може 

використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з 

відомостями, зазначеними в матеріалах справи? 

Хто є автором наданого на дослідження твору архітектури? 

Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською 

роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною 

від імені автора? 

Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця 

переробка творчий характер? 

Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може 

використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)? 

Яку вартість має твір архітектури, що досліджується? 

Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних 

цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове або інше 

значення? 



 196 

Чи підлягав даний твір реставрації (який фрагмент тощо)?». 

Відтак підпункт 5.3.1. Розділу V Наказу № 53/5 «Експертиза об'єктів 

інтелектуальної власності» слід викласти в такій редакції: 

«5.3.1. Літературних та художніх творів (романи, поеми, статті та інші 

письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, 

музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; 

музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори 

живопису, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового 

мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші 

переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за 

добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом 

інтелектуальної діяльності)». 

Таким чином досягатиметься точність та ефективність проведення 

судової експертизи в процесі вирішення справ, що стосуються захисту 

авторського права саме на твори архітектури. Сукупність наведених вище 

питань складає цілісний комплекс напрямків судової експертизи, реалізація 

яких дасть змогу значно підвищити якість цивільно-правового захисту в 

судовому порядку порушених авторських прав безпосередньо авторів творів 

архітектури або інших суб’єктів.  

Окремим напрямком удосконалення цивільно-правового захисту 

авторського права слід вважати врегулювання питання з приводу його 

інстанційного забезпечення. Указом Президента України «Про утворення 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності» було «створено 

відповідний суд з місцезнаходженням у місті Києві» [121]. Відповідно до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ВСПІВ входить до складу 

вищих спеціалізованих судів, а до його повноважень, відповідно до ст. 32 

вказаного закону відносяться:  

1) здійснення правосуддяяк як судом першої інстанції у справах, 

визначених процесуальним законом; 
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2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової 

практики, інформування про результати узагальнення судової практики 

Верховного Суду; 

3) здійснення інших повноваження, визначених законом [120]. 

Таким чином, ВСПІВ створюється як суд першої інстанції, але 

наділяється статусом - вищий спеціалізований, що передбачає наявність 

лише однієї відповідної судової установи. Наявність потреби у створенні 

окремої судової інстанції з розгляду спорів, які виникають у сфері 

авторського  права є нагальною, а саме створення потребує саме такої 

формації, якої воно набуло в законодавстві України насправді є спірним та 

дискусійним питанням.  

З одного боку слушною є позиція багатьох експертів та аналітиків у 

сфері права інтелектуальної власності щодо того, що «сьогодні справи з 

інтелектуальної власності розглядаються судами різних юрисдикцій, що 

призводить до різного застосування одних і тих самих норм законодавства, 

тобто породжує різну судову практику, часто абсолютно протилежну» [96]. 

Крім того частими є випадки затягування розгляду справ через зміни 

підсудності на етапі касаційної інстанції. Зокрема показовою в цьому 

контексті є справа № 5002-22/976-2011, що розглядалася спочатку в порядку 

цивільного судочинства судами АР Крим, аж до апеляційної інстанції, а 

потім перейшла в господарське судочинство. Зазначена ситуація 

беззаперечно має пояснення через специфічну модель відносин між 

суб’єктами авторського права в процесі використання, і головним чином 

комерційного використання, об’єктів авторського права.  

Слід також акцентувати увагу на тому, що створення ВСПІВ є прямим 

наслідком уніфікації вітчизняного законодавства до вимог ЄС в процесі 

інтеграції України до Союзу. Справа в тому, що як нами було встановлено в 

більшості розвинених країн, і в тому числі в країнах-членах ЄС існує 

практика розгляду спорів, що виникають у сфері авторського права в 

окремих судових інстанціях. Така практика відома і в США, і у 



 198 

Великобританії і в інших країнах, і майже скрізь вона зводиться до створення 

спеціальних судів окремої юрисдикції з розгляду питань пов’язаних із 

захистом авторського права. Однак, такий розгляд здійснюється і  в 

окремому процесуальному порядку, що також потрібно враховувати при 

створенні та запровадженні діяльності ВСПІВ. 

Щодо творів архітектури то тут ситуація складається дещо інша, 

оскільки таке комерційне використання передбачається щодо всіх без 

виключення творів архітектури, а процес їх створення та зведення в натурі 

передбачає господарську діяльність із отриманням прибутків. В цьому 

контексті цілком логічним вважається застосування норм господарсько-

процесуального права, оскільки мова йде про захист господарських прав 

суб’єктів авторського  права.  Натомість переважна більшість питань, що 

виникає  в суді стосується доктрини права інтелектуальної власності та 

основних положень законодавства у сфері авторського  права і суміжних 

прав. Господарське право та законодавство не мають детально розробленого 

інституту відносин з приводу об’єктів авторського права та їх комерційного 

використання. Суто доктринально це питання запозичене із цивільно-

правової науки та не набуло належного розвитку в науці господарського 

права, а тому захист авторських прав, і зокрема на твори архітектури, в 

порядку господарського судочинства вбачається досить незручним, складним 

та, на наш погляд, помилковим.  

Зауважимо, що відповідно до прийнятого 03.10.2017 року Верховною 

Радою України Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» ВСПІВ відноситься до судових інстанцій господарської 

юрисдикції. Так, відповідно до нового ГПК України, а саме ч. 4 ст. 3 

зазначається, що «ВСПІВ розглядатиме спори в порядку передбаченому цим 

Кодексом, а сам перелік справ розкривається в ст. 21»  [110]. Більше того, 

положення ст.ст. 25-26 вказаного Проекту Закону деталізують питання 
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інстанційної юрисдикції щодо розгляду справ у спорах з порушення прав 

інтелектуальної власность, і в тому числі про авторське  право. Відповідно до 

ч. 3 ст. 25 «ВСПІВ розглядає як суд першої інстанції справи у спорах, 

визначених частиною другою статті 21 цього Кодексу. Відповідно до ч. 3 ст. 

26 апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності 

переглядає в апеляційному порядку судові рішення, ухвалені Вищим судом з 

питань інтелектуальної власності» [110]. Таким чином, можна побачити, що 

ВСПІВ як окрема інстанція самостійно розглядає справи і як суд першої, а 

потім переглядає ці ж справи як суд апеляційної інстанцій. На нашу думку, 

така ситуація не виправдовує статус ВСПІВ як вищого спеціалізованого суду, 

оскільки власне сам статус вищого втрачається тому що справи в 

касаційному порядку переглядаються Верховним судом України. При чому 

ні наведеним вище законопроектом, ні Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» не зазначається про створення окремої судової палати у сфері 

інтелектуальної власності. Більше того, відповідно до ст. 37 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що «у складі Верховного Суду 

діють: Велика Палата Верховного Суду; Касаційний адміністративний суд;  

Касаційний господарський суд;  Касаційний кримінальний суд;  Касаційний 

цивільний суд» [120]. Тобто на касаційній інстанції втрачається специфіка  

розгляду справ з інтелектуальної власності, яка запроваджується шляхом 

створення ВСПІВ. 

В такому випадку інстанційне призначення ВСПІВ видається ще більш 

дискусійним, оскільки одна й та сама судова інстанція розглядає одній й ті ж 

самі справи в порядку першої та апеляційної інстанції, а крім цього 

провадить узагальнення судової практики та судової статистики. Фактично 

ВСПІВ позбавлений динаміки розвитку, оскільки вся інформаційно-

аналітична та методологічна робота щодо розгляду справ у сфері 

інтелектуальної власності покладається на один і той самий орган. 

Як слушно зазначає І. Коваль «аналіз законодавчих положень щодо 

правового статусу ВСПІВ та правових засад його діяльності свідчить, що в 
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нашій країні фактично запроваджується дворівнева спеціалізація у сфері 

розгляду справ, пов’язаних із правами інтелектуальної власності: перший 

рівень – перша інстанція, що представлена спеціалізованим судом (ВСПІВ), 

котрий розглядатиме всі спори у сфері інтелектуальної власності; другий 

рівень – касаційна інстанція, яка переглядатимуть зазначені спори лише в 

межах своїх юрисдикцій. Зазначений підхід може призвести до проблем 

розмежування юрисдикцій судів апеляційної та касаційної інстанцій і 

формування різної практики розгляду справ про захист інтелектуальної 

власності на стадії їх перегляду» [61, с. 42]. Однак, слід зауважити, що аналіз 

кількості та складності справ у сфері захисту авторського права демонструє 

відсутність необхідності виділення окремого Касаційного суду з питань 

інтелектуальної власності у складі Верховного Суду України. Окрім цього, 

відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено, що у «кожному касаційному суді утворюються судові палати з 

розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів. В свою 

чергу відповідно до ч. 6 цієї ж статті зазначено, що у Касаційному 

господарському суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду 

справ зокрема  щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також 

пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством» [120]. 

Однак не зрозуміло чи потребує створення відповідних судових палат з 

розгляду спорів у сфері захисту авторського права у Касаційному цивільному 

суді.  

Вищий господарський суд України з цієї проблеми зазначає, що 

«спори, пов’язані з визнанням недійсними документів, які встановлюють 

право на об’єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються 

питань права власності на відповідні об’єкти і за своїм характером є 

цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до публічно-

правових спорів, а тому мають вирішуватися за правилами господарського 

судочинства» [111]. Таким чином, проблема інстанційного забезпечення 

вирішення спорів, що виникають з приводу захисту авторських прав не 
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вирішена належним чином, оскільки не встановлено чітких критеріїв 

процесуального віднесення спорів про захист авторського права до судів 

відповідної  юрисдикції. До того ж на нашу думку, враховуючи рекомендації 

Пленуму Вищого господарського суду України ст. 37 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» доцільно доповнити частиною 6-1 наступного 

змісту: 

«6-1. У Касаційному цивільному  суді обов’язково створюється окрема 

палата для розгляду справ щодо (про) захисту авторського права і суміжних 

прав». 

Реформування судової системи і створення окремої судової інстанції – 

ВСПІВ – логічно передбачає розробку окремого процесуального 

законодавства, оскільки існує своя специфіка та методика в розв’язанні 

правових конфліктів предметом яких є твори авторського права. До того ж на 

сьогодні відсутні судді відповідної кваліфікації та із відповідним досвідом 

для розгляду справ у сфері захисту авторського  права в новому ВСПІВ. Ці ж 

судді, які будуть до нього відібрані та призначенні також повинні будуть й 

узагальнювати практику розгляду судами справ з приводу інтелектуальної 

власності та захисту авторських прав. Зазначене вимагає належного рівня 

методичної підготовки відповідних фахівців, що повинно вирішуватися 

шляхом розробки спеціальних начальних програм та програм з підвищення 

кваліфікації, які судді повинні проходити до початку безпосередньої роботи 

у ВСПІВ. Окремим напрямком кадрового наповнення ВСПІВ може бути 

переведення суддів з великим досвідом розгляду справ у сфері авторського 

права та права інтелектуальної власності загалом. з інших судів, як 

господарської так і цивільної юрисдикції.  

Крім того, створення ВСПІВ передбачає за доцільне посилення 

методологічної та практичної бази для проведення судових експертиз у сфері 

права інтелектуальної власності. В цьому контексті слід звернутися до точки 

зору О.П. Орлюк, яка зазначає, що «один із вихідних етапів реформування 

системи захисту права інтелектуальної власності є створення Національного 
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органу інтелектуальної власності. Його функції має виконувати державна 

організація, що буде створена на базі ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності» шляхом його реорганізації, та Державної служби 

інтелектуальної власності України, що ліквідується» [91, с. 140]. Таким 

чином, пропонується створити певний центр методологічного та 

організаційного забезпечення процесу проведення судової експертизи 

зокрема об’єктів авторського  права і в тому числі творів архітектури, що 

суттєво підвищить якість самого судового розгляду, оскільки в такій 

експертизі вирішуватиметься багато спірних питань, які мають істотне 

значення для захисту своїх прав та законних інтересів суб’єктів відносин з 

приводу авторського права.  

Загадом, слід констатувати, що запропоновані вище напрямки 

удосконалення цивільно-правового захисту прав на твори архітектури багато 

в чому залежать від комплексності їх реалізації, а також від вирішення 

дискусійного питання щодо інстанційної юрисдикції при захисті таких прав в 

судовому порядку. Однак, слід зазначити, що кожна із розроблених в даному 

дисертаційному дослідженні пропозицій по вдосконаленню законодавчого 

забезпечення цивільно-правовової охорони та захисту авторських прав на 

твори архітектури має на меті усунення тих недоліків, які розкриває сучасна 

практика вирішення спорів в означеній сфері, а також спрямовуються на 

підвищення ступеня та рівня захищеності суб’єктів авторських прав, в тому 

числі і на такий складний об’єкт як твір архітектури.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Передбачення можливості стягнення не лише завданої порушенням 

авторського права на твори архітектури шкоди з особи, яка його порушила, а 

й розміру протиправно отриманої такою особою упущеної вигоди сприятиме 

захисту порушених прав автора твору архітектури, а також певним чином 

виступатиме превентивним засобом із запобігання таким порушенням. 
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2. Встановлення відповідальності за відхилення забудовником, 

підрядником або іншим суб’єктом відносин з приводу створення об’єкта 

архітектурної діяльності від авторського задуму суб’єкта авторського права 

на твір архітектури встановлюється шляхом реалізації авторського нагляду.  

3. Враховуючи законодавство США щодо видів стягнень за порушення 

авторських прав, доцільним видається запозичення положення такого змісту: 

«Суд може постановити рішення про стягнення з порушника на 

користь позивача всієї суми отриманих прибутків та вигоди, вираженої у 

грошовому еквіваленті, яку така особа отримала за період незаконного 

використання авторських прав або за весь період порушення таких прав, але 

не більше строку звернення за захистом прав». 

4. Пропонується доповнити Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» статтею 25-1 такого змісту: 

«Стаття 25-1. Обов’язковість згоди автора на відтворення твору 

архітектури  

Автор твору архітектури, зокрема креслення, плану, типового проекту, 

проектної документації тощо, має право надавати можливість повторного їх 

виконання (відтворення) іншими особами, а також право надавати дозвіл або 

накладати заборону на виготовлення чи відтворення копій його твору (цілком 

або частково). У разі надання дозволу на його відтворення автор твору 

архітектури отримує можливість відстежувати подальше використання його 

твору. Надання дозволу автором твору архітектури на його відтворення 

оформлюється договором».  

У такий спосіб розширюються можливості для авторів твору 

архітектури слідкувати за подальшим їх використанням, а також належним 

чином оформити відносини з приводу відтворення такого твору. Окрім цього, 

наведене можна вважати додатковим цивільно-правовим засобом захисту 

авторського права, оскільки зазначений дозвіл передбачає наявність 

зворотного зв’язку, що є елементом контролю за дотриманням особами, яким 
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надана можливість відтворювати твір архітектури, мети та порядку такого 

відтворення.  

5. Доцільно статтю 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

доповнити частиною шостою такого змісту: 

«У випадку встановлення суб’єктом, який здійснює авторський нагляд, 

відхилень від затвердженого проекту він зобов’язаний повідомити автора або 

іншого суб’єкта авторського права на твір архітектури, який втілюється в 

об’єкті архітектурної діяльності і на якому здійснюється авторський нагляд. 

Автор або інший суб’єкт авторського права на твір архітектури може 

захищати авторське право в судовому порядку з метою недопущення 

протиправного набуття авторського права на твір архітектури, втілений в 

об’єкті архітектурної діяльності, іншою особою, в тому числі підрядником, 

шляхом зміни авторського проекту. Судовий захист суб’єктом авторського 

права своїх прав на етапі будівництва об’єкта архітектурної діяльності 

відбувається, зокрема, шляхом зобов’язання вжиття замовником та/або 

підрядником заходів з метою дотримання авторського проекту та виконання 

умов договору про передачу авторського права на твір архітектури. 

Встановлення факту порушення авторського права на твір архітектури під 

час здійснення авторського нагляду і невжиття заходів замовником та/або 

підрядником для усунення виявлених суб’єктом авторського нагляду 

відхилень від авторського проекту звільняє суб’єкт авторського права та 

автора такого твору від відповідальності за шкоду, завдану третій особі у 

процесі використання такого об’єкта архітектурної діяльності.» 

Наведена норма унеможливить зловживання з боку замовника та 

підрядника правами на створення об’єкта архітектурної діяльності, в якому 

втілено твір архітектури. Крім того, враховуючи, що передача суб’єктом 

авторського права на твір архітектури права на його зведення відбувається за 

договором, то необхідним є закріплення гарантій прав такого суб’єкта на 

законодавчому рівні.  
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6. Сформовано систему майнових прав суб’єкта авторського права на 

твір архітектури, до якої належать: 

‒ виключне право на використання твору архітектури;  

‒ виключне право на дозвіл використання твору архітектури 

іншими особами; 

‒ право на винагороду за використання твору архітектури 

відповідно до чинного законодавства чи умов договору; 

‒ право на участь у подальшій реалізації твору архітектури; 

‒ право на внесення змін до твору архітектури у процесі його 

практичної реалізації (у зв’язку зі зміною функціонального призначення ‒ 

право на внесення змін до твору архітектури у процесі його практичної 

реалізації на підставі договору); 

‒ право перешкоджати неправомірному використанню твору 

архітектури (право на захист авторських прав). 

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) твору 

архітектури можуть бути надані або передані (відчужені) іншій особі згідно з 

положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

Будь-які обмеження авторського права на твір архітектури 

встановлюються виключно за умови, що вони не завдають шкоди суб’єкту і 

не обмежують безпідставно законні права та інтереси автора.  

7. Встановлено, що відносини між співавторами твору архітектури 

визначаються угодою, укладеною між ними. Право на використання твору в 

цілому належить усім співавторам. Жоден із співавторів не може без 

достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на використання або зміну 

твору архітектури. Втілення твору архітектури, створеного у співавторстві, в 

об’єкті архітектурної діяльності відбувається за згодою всіх співавторів, 

якщо інше не передбачено договором. Використання частин твору 

архітектури, створеного у співавторстві, авторами кожної такої частини 

можливе виключно на підставі та умовах угоди, укладеної співавторами до 

початку спільної роботи над твором архітектури. У разі порушення 
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авторського права, що належить усім співавторам, кожен співавтор може 

доводити своє право в судовому порядку. У зв’язку з наведеним 

пропонується внести доповнення до статті 11 Закону України «Про 

архітектурну діяльність». 

8. При порушеннях будь-якою особою авторського права на твори 

архітектури суб’єкти авторського права мають право: 

а) вимагати від правопорушника визнання та поновлення своїх прав, у 

тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють 

загрозу їх порушення;  

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та 

(або) припинення дій, що порушують авторське право чи створюють загрозу 

їх порушення;  

в) подавати позови до суду (про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди; відшкодування збитків (матеріальної шкоди); відшкодування 

упущеної вигоди; стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок 

порушення ним авторського права на твори архітектури; виплату 

компенсацій); 

г) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов’язаних із захистом авторського права на твори архітектури; 

д) здійснювати захист авторського права у порядку, визначеному 

Законом України «Про авторське право і суміжні права»; 

е) вимагати (у тому числі в судовому порядку) визнання незаконними 

рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, цивільно-військових адміністрацій або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Виключно автори творів архітектури при порушеннях будь-якою 

особою їхнього авторського права мають право: 

а) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського 

права на твори архітектури шляхом зобов’язання вчинити дії, спрямовані на 

допущення автора (авторів) твору архітектури до процесу проведення 
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експертизи об’єктів архітектури і усунення можливих недоліків за 

результатами такої експертизи іншими суб’єктами архітектурної діяльності; 

б) брати участь в інспектуванні та перевірці результатів діяльності з 

переробки, доопрацювання та усунення недоліків проектної документації, 

креслень та інших об’єктів, що мають ознаки творів архітектури, на наявність 

авторських розробок попередніх авторів; 

в) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах 

масової інформації даних про допущені порушення авторського права на 

твори архітектури та судові рішення щодо цих порушень. 
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 ВИСНОВКИ 

 

 За результатами дисертаційного дослідження, проведеного на основі 

комплексного й системного аналізу питань правового регулювання 

авторських прав на твори архітектури були сформовані теоретичні висновки, 

положення, пропозиції наукового характеру, а також обґрунтовані 

рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у цій сфері, 

зокрема:  

1. Архітектурна діяльність є особливим видом мистецтва, частиною 

матеріальної та духовної культури людства, що відображає ідеї, пов’язані з 

формуванням просторового середовища шляхом створення творів 

архітектури та втілення їх в об’єкти архітектури, а також залежить від рівня 

розвитку економічних відносин. 

2. На основі аналізу визначень архітектурної діяльності 

запропоновано її розуміння як діяльності людини, що являє собою 

інтелектуальний, творчий процес, пов’язаний із формуванням просторового 

середовища, результат якого втілюється у кресленнях, ескізах, моделях, 

планах, будівлях і охороняється нормами чинного законодавства. 

3. Рівні правового регулювання архітектурної діяльності в Україні 

можна розподілити на такі: 1) загальноправовий; 2) галузевий; 3) 

підгалузевий; 4) інституційний. 

4. Створення творів архітектури являє собою специфічний вид 

творчої діяльності, якому притаманні певні особливості, що дозволяє 

виокремити правові норми стосовно творів архітектури у самостійний 

цивільно-правовий субінститут авторського права на твори архітектури. З 

огляду на нерозривний зв’язок матеріальної та духовної складових у 

соціальному змісті такої діяльності вона потребує особливих правових 

конструкцій відповідних норм. 

5. Архітектурна діяльність характеризується поєднанням приватних 

та публічних інтересів. Перші являють собою авторські відносини, що 
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характеризуються свободою творчості та як результат втілюються у творах 

архітектури. Інші ж пов’язані з безпекою будівництва. Твори архітектури, 

отримуючи своє матеріальне втілення, перетворюються в об’єкти 

архітектури, що мають відповідати законодавчим вимогам та стандартам. 

6. Норми субінституту авторського права на твори архітектури 

мають регламентуватися насамперед Законом України «Про авторське право 

і суміжні права», оскільки ЦК України містить загальні положення про права 

інтелектуальної власності, а Закон України «Про архітектурну діяльність» не 

охороняє особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, 

пов’язаних зі створенням та використанням творів науки, літератури та 

мистецтв, а в цілому регламентує процес втілення твору архітектури в 

матеріальний об’єкт.  

7. Досліджено поняття твору архітектури через призму 

архітектурної діяльності та авторського права. У першому випадку 

пропонується визначити твір архітектури як авторський задум щодо 

просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду 

й інтер’єрів об’єкта архітектури або його частини, створений автором у 

процесі його творчої діяльності та втілений в одній або в декількох із таких 

форм: креслення архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній 

або електронній формі; макет або електронна модель об’єкта архітектури; 

об’єкт архітектури (крім малих архітектурних форм). У другому випадку ‒ як 

специфічний об’єкт авторського права, в якому матеріалізується авторський 

задум та рішення, що безпосередньо стосується архітектурного мистецтва 

(креслення, плани, макети, споруди, будівлі тощо), який може бути 

практично реалізований у процесі архітектурної діяльності. 

8. Відносини з приводу охорони авторського права на твори 

архітектури виникають, здійснюються та припиняються у межах двох 

правових площин: законодавства про авторське право та законодавства про 

архітектурну діяльність. 
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9. Визначено, що розвиток комп’ютерної техніки в майбутньому 

може призвести до відсутності у творах архітектури ознак творчого 

характеру, а отже, такі твори не зможуть отримати правову охорону як 

об’єкти авторського права. 

10. Запропоновано доповнити Закон України «Про архітектурну 

діяльність» статтею 29-1 «Виникнення прав на твір архітектури та об’єкти 

архітектурної діяльності» у такій редакції:  

«Авторське право на твір архітектури виникає з моменту створення 

твору. Для виникнення авторського права на твір архітектури не вимагається 

реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. 

Авторське право на твір архітектури не залежить від права власності на 

об’єкт архітектурної діяльності, в якому втілено такий твір. Відчуження 

об’єкта архітектурної діяльності, в якому втілено твір архітектури, не означає 

відчуження авторського права і навпаки. 

Особа, яка має авторське право на твір архітектури, для сповіщення про 

свої права може використовувати спеціальний знак охорони авторського 

права, який являє собою латинську літеру «С», обведену колом. Такий знак 

не може використовуватися для сповіщення про свої права на об’єкт 

архітектурної діяльності особою, яка не має авторського права на твір 

архітектури, який втілений у такому об’єкті.» 

11. Суб’єктом авторського права на твір архітектури є особа, яка 

створила такий твір (автор) або набула права на твір у спосіб, визначений 

законом чи договором. При цьому первинним суб’єктом виступає лише 

фізична особа – автор твору архітектури – яка, вчиняючи дії з розпорядження 

власним суб’єктивним правом на такий твір, здатна створювати нові 

юридичні зв’язки між твором та іншими суб’єктами суспільних відносин, які 

внаслідок цього отримують статус суб’єкта авторського права на твір 

архітектури.  

12. Проведене дослідження дало змогу виявити, що відповідно до 

сучасних тенденцій зовнішній вигляд будівлі та її назву можна реєструвати 
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як знак для товарів та послуг, а також можлива охорона окремих авторських 

рішень чи цілісних творів у формі промислових зразків. 

13. Суб’єкту авторського права на твір архітектури та на об’єкт, у 

якому такий твір втілено, належить право перешкоджати будь-якому 

посяганню на право, здатному завдати шкоди честі чи репутації суб’єкта 

авторського права на твір архітектури, в тому числі на твір, втілений в 

об’єкті архітектури. 

Виключно автору (співавторам) твору архітектури належать особисті 

немайнові права, зокрема: право вимагати визнання свого авторства 

(співавторства) на твір архітектури; право вимагати зазначення належним 

чином свого імені (псевдоніму) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського 

права, якщо це практично можливо; право на заборону згадувати своє ім’я 

(псевдонім) на об’єкті архітектури як об’єкті авторського права, якщо автор 

(співавтор) бажає залишитись анонімом; право вимагати збереження 

цілісності твору архітектури і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій зміні твору архітектури, в тому числі у процесі його 

втілення в об’єкті архітектури; право фотографувати, здійснювати 

відеозйомку об’єкта архітектури, крім випадків, визначених законом; право 

на здійснення авторського нагляду (нагляду за відповідністю будівельно-

монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації) 

автором (співавтором) якого є особа. 

14. Авторський нагляд передбачає контроль за відповідністю 

будівельно-монтажних робіт проекту. Його здійснення покладається на 

автора або уповноважену особу (генерального проектувальника). Таким 

чином, констатуємо, що випадки, коли авторський нагляд здійснює інша 

особа, суперечать законодавству.  

15. Передбачення можливості стягнення не лише завданої 

порушенням авторського права на твори архітектури шкоди з особи, яка його 

порушила, а й розміру протиправно отриманої такою особою упущеної 

вигоди сприятиме захисту порушених прав автора твору архітектури, а також 
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певним чином виступатиме превентивним засобом із запобігання таким 

порушенням. 

16. Встановлення відповідальності за відхилення забудовником, 

підрядником або іншим суб’єктом відносин з приводу створення об’єкта 

архітектурної діяльності від авторського задуму суб’єкта авторського права 

на твір архітектури встановлюється шляхом реалізації авторського нагляду.  

17. Враховуючи законодавство США щодо видів стягнень за 

порушення авторських прав, доцільним видається запозичення положення 

такого змісту: 

«Суд може постановити рішення про стягнення з порушника на 

користь позивача всієї суми отриманих прибутків та вигоди, вираженої у 

грошовому еквіваленті, яку така особа отримала за період незаконного 

використання авторських прав або за весь період порушення таких прав, але 

не більше строку звернення за захистом прав». 

18. Пропонується доповнити Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» статтею 25-1 такого змісту: 

«Стаття 25-1. Обов’язковість згоди автора на відтворення твору 

архітектури  

Автор твору архітектури, зокрема креслення, плану, типового проекту, 

проектної документації тощо, має право надавати можливість повторного їх 

виконання (відтворення) іншими особами, а також право надавати дозвіл або 

накладати заборону на виготовлення чи відтворення копій його твору (цілком 

або частково). У разі надання дозволу на його відтворення автор твору 

архітектури отримує можливість відстежувати подальше використання його 

твору. Надання дозволу автором твору архітектури на його відтворення 

оформлюється договором».  

У такий спосіб розширюються можливості для авторів твору 

архітектури слідкувати за подальшим їх використанням, а також належним 

чином оформити відносини з приводу відтворення такого твору. Окрім цього, 

наведене можна вважати додатковим цивільно-правовим засобом захисту 
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авторського права, оскільки зазначений дозвіл передбачає наявність 

зворотного зв’язку, що є елементом контролю за дотриманням особами, яким 

надана можливість відтворювати твір архітектури, мети та порядку такого 

відтворення.  

19. Доцільно статтю 11 Закону України «Про архітектурну 

діяльність» доповнити частиною шостою такого змісту: 

«У випадку встановлення суб’єктом, який здійснює авторський нагляд, 

відхилень від затвердженого проекту він зобов’язаний повідомити автора або 

іншого суб’єкта авторського права на твір архітектури, який втілюється в 

об’єкті архітектурної діяльності і на якому здійснюється авторський нагляд. 

Автор або інший суб’єкт авторського права на твір архітектури може 

захищати авторське право в судовому порядку з метою недопущення 

протиправного набуття авторського права на твір архітектури, втілений в 

об’єкті архітектурної діяльності, іншою особою, в тому числі підрядником, 

шляхом зміни авторського проекту. Судовий захист суб’єктом авторського 

права своїх прав на етапі будівництва об’єкта архітектурної діяльності 

відбувається, зокрема, шляхом зобов’язання вжиття замовником та/або 

підрядником заходів з метою дотримання авторського проекту та виконання 

умов договору про передачу авторського права на твір архітектури. 

Встановлення факту порушення авторського права на твір архітектури під 

час здійснення авторського нагляду і невжиття заходів замовником та/або 

підрядником для усунення виявлених суб’єктом авторського нагляду 

відхилень від авторського проекту звільняє суб’єкт авторського права та 

автора такого твору від відповідальності за шкоду, завдану третій особі у 

процесі використання такого об’єкта архітектурної діяльності.» 

Наведена норма унеможливить зловживання з боку замовника та 

підрядника правами на створення об’єкта архітектурної діяльності, в якому 

втілено твір архітектури. Крім того, враховуючи, що передача суб’єктом 

авторського права на твір архітектури права на його зведення відбувається за 
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договором, то необхідним є закріплення гарантій прав такого суб’єкта на 

законодавчому рівні.  

20. Сформовано систему майнових прав суб’єкта авторського права 

на твір архітектури, до якої належать: 

‒ виключне право на використання твору архітектури;  

‒ виключне право на дозвіл використання твору архітектури 

іншими особами; 

‒ право на винагороду за використання твору архітектури 

відповідно до чинного законодавства чи умов договору; 

‒ право на участь у подальшій реалізації твору архітектури; 

‒ право на внесення змін до твору архітектури у процесі його 

практичної реалізації (у зв’язку зі зміною функціонального призначення ‒ 

право на внесення змін до твору архітектури у процесі його практичної 

реалізації на підставі договору); 

‒ право перешкоджати неправомірному використанню твору 

архітектури (право на захист авторських прав). 

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) твору 

архітектури можуть бути надані або передані (відчужені) іншій особі згідно з 

положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права».  

Будь-які обмеження авторського права на твір архітектури 

встановлюються виключно за умови, що вони не завдають шкоди суб’єкту і 

не обмежують безпідставно законні права та інтереси автора.  

21. Встановлено, що відносини між співавторами твору архітектури 

визначаються угодою, укладеною між ними. Право на використання твору в 

цілому належить усім співавторам. Жоден із співавторів не може без 

достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на використання або зміну 

твору архітектури. Втілення твору архітектури, створеного у співавторстві, в 

об’єкті архітектурної діяльності відбувається за згодою всіх співавторів, 

якщо інше не передбачено договором. Використання частин твору 

архітектури, створеного у співавторстві, авторами кожної такої частини 
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можливе виключно на підставі та умовах угоди, укладеної співавторами до 

початку спільної роботи над твором архітектури. У разі порушення 

авторського права, що належить усім співавторам, кожен співавтор може 

доводити своє право в судовому порядку. У зв’язку з наведеним 

пропонується внести доповнення до статті 11 Закону України «Про 

архітектурну діяльність». 

22. При порушеннях будь-якою особою авторського права на твори 

архітектури суб’єкти авторського права мають право: 

а) вимагати від правопорушника визнання та поновлення своїх прав, у 

тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють 

загрозу їх порушення;  

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та 

(або) припинення дій, що порушують авторське право чи створюють загрозу 

їх порушення;  

в) подавати позови до суду (про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди; відшкодування збитків (матеріальної шкоди); відшкодування 

упущеної вигоди; стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок 

порушення ним авторського права на твори архітектури; виплату 

компенсацій); 

г) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов’язаних із захистом авторського права на твори архітектури; 

д) здійснювати захист авторського права у порядку, визначеному 

Законом України «Про авторське право і суміжні права»; 

е) вимагати (у тому числі в судовому порядку) визнання незаконними 

рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, цивільно-військових адміністрацій або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Виключно автори творів архітектури при порушеннях будь-якою 

особою їхнього авторського права мають право: 



 216 

а) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського 

права на твори архітектури шляхом зобов’язання вчинити дії, спрямовані на 

допущення автора (авторів) твору архітектури до процесу проведення 

експертизи об’єктів архітектури і усунення можливих недоліків за 

результатами такої експертизи іншими суб’єктами архітектурної діяльності; 

б) брати участь в інспектуванні та перевірці результатів діяльності з 

переробки, доопрацювання та усунення недоліків проектної документації, 

креслень та інших об’єктів, що мають ознаки творів архітектури, на наявність 

авторських розробок попередніх авторів; 

в) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах 

масової інформації даних про допущені порушення авторського права на 

твори архітектури та судові рішення щодо цих порушень. 
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право, семейное право. международное частное право / Заславский А. А. –
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50. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О. С. Яворської . 
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57. Клейменова С.М. До питання про об'єкт авторського права // 

Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАН України. – 2003. – Вип. 19. – 
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6. - С. 10–18. 
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Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 

112. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права і суміжних прав. Постанова Пленуму Верховного суду 
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53/5 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 

115. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 № 2780-
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лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005 № 01-8/784 
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/ И. А. Казусь ; Российская академия архитектуры и строительных наук 

(РААСН), Научно-исследовательский институт теории архитектуры и 
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власності роботодавця на об’єкт інтелектуальної власності, створені 
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18984645 
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