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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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, 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.  

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 
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тем: «Доктрина права в правовій системі 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; 

- 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. 
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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.  

Надзвичайно важливими методами наукового пізнання у межах цього 
дослідження стали методи діалектики, герменевтики та аксіологічний метод. 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, 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; 
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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; 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 
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(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. 

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 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; 

– законотворчій діяльності для вдосконалення окремих норм законодавства 
України у сфері захисту авторського права на твори архітектури – доведено таку 
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необхідність для законів України «Про архітектурну діяльність», «Про авторське 
право і суміжні права»; 

– 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; 

– 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. 

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: VІ 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У Вступі обґрунтовується актуальність дисертаційного дослідження, 

визначаються його мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження, а також 
методологічний інструментарій його здійснення. Крім того, вступ містить елементи 
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наукової новизни дисертаційного дослідження, а також практичну значущість 
отриманих результатів і особистий внесок здобувача. 

Розділ 1 «Авторське право у сфері архітектурної діяльності» складається з 
двох підрозділів, у яких досліджено поняття авторського права на твори архітектури, 
його еволюція і розвиток, а також співвідношення творчої та архітектурної 
діяльності.  

У підрозділі 1.1 «Правове регулювання архітектурної діяльності в Україні. 
Право інтелектуальної власності у сфері архітектури» проведено ґрунтовний аналіз 
способів та форм закріплення правового режиму об’єктів авторського права у сфері 
архітектурної діяльності у вітчизняному законодавстві.  

Визначено рівні правового регулювання архітектурної діяльності. Зокрема, 
пропонується виокремлювати загальноправовий (конституційно-правовий), 
галузевий, підгалузевий, інституційний рівні, кожен з яких відзначається 
особливостями правозастосовного характеру нормативно-правових актів та способів 
закріплення в них основних аспектів реалізації авторського права на твори 
архітектури. Загальноправовий (конституційно-правовий) рівень представлений 
нормами Конституції України, зокрема щодо гарантування свободи літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості, захисту інтелектуальної власності, 
авторських прав тощо. Галузевий рівень втілюється у главі 36 «Право інтелектуальної 
власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)» Цивільного 
кодексу України, в якій визначаються загальні засади регулювання авторського 
права, зокрема і на твори архітектури. Підгалузевий рівень забезпечується засобами 
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, а також Законом 
України «Про авторське право і суміжні права», що регулюють способи реалізації та 
захисту авторського права. Інституційний рівень розкривається через сукупність 
нормативно-правових актів, які регулюють інститут захисту особистих немайнових і 
майнових прав авторів та їх правонаступників, пов’язаних зі створенням та 
використанням творів архітектури. Такими актами, зокрема, є закони України «Про 
архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» тощо. 

Важливим аспектом у межах дисертаційного дослідження є вирішення завдання 
щодо детермінації особливостей та ознак архітектурної діяльності. З метою 
визначення комплексу засобів правового регулювання її здійснення виокремлено такі 
специфічні риси архітектурної діяльності: належить до практичного мистецтва, є 
своєрідним поєднанням творчості й технології; як вид практичного мистецтва істотно 
обмежує автора у свободі творчості; характеризується чіткою спрямованістю – 
діяльністю зі створення просторової, планувальної, функціональної організації 
середовища людського існування або їх форм втілення; має полісуб’єктний склад, 
тобто наявність значного кола суб’єктів права, що беруть участь у суспільних 
відносинах з приводу здійснення такої діяльності; характеризується 
багатоаспектністю напрямів; відносини, що виникають у процесі здійснення 
архітектурної діяльності, мають три складові: авторські відносини; підрядні 
відносини; відносини з приводу користування, відтворення тощо. 
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Підрозділ 1.2 «Твори архітектури як об’єкти авторського права: історія 
становлення і розвитку правової охорони та наукового дослідження» присвячено 
дослідженню доктринального висвітлення сутності і змісту режиму творів 
архітектури та їх практичного закріплення в законодавстві.  

Проаналізовано історичний шлях становлення вітчизняної моделі охорони 
авторського права на твори архітектури. Зокрема, запропоновано періодизацію 
розвитку законодавства у сфері архітектурної діяльності на теренах України. 

Визначено суттєвий недолік практичного характеру щодо регуляторної функції 
ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права», який полягає 
в тому, що ці акти містять лише загальні положення стосовно моделі забезпечення 
охорони авторського права на твори архітектури та порядку реалізації такого права. 
Доведено необхідність розширення регуляторної функції Закону України «Про 
архітектурну діяльність» у контексті охорони авторського права на твори архітектури 
та встановлення засад правового регулювання відносин у сфері їх відтворення в 
об’єктах будівництва. 

Розділ 2 «Зміст суб’єктивних авторських прав на твори архітектури» 
містить чотири підрозділи, які розкривають правовий статус суб’єктів авторського 
права на твори архітектури, а також присвячені аналізу змісту правового регулювання 
комплексу майнових та немайнових прав таких суб’єктів.  

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти авторського права на твори архітектури» 
зосереджено увагу на доведенні тези про те, що поняття «суб’єкт авторського права 
на твір архітектури» є ширшим за поняття «автор твору архітектури». Це 
зумовлюється, зокрема, можливістю автора розпоряджатися результатом власної 
творчої діяльності, а тому логічним висновком з цієї тези є доведення необхідності 
конкретизації і детермінації комплексу майнових та немайнових прав суб’єктів 
авторського права. 

Встановлено, що на законодавчому рівні суб’єктами авторського права 
визначаються автори твору архітектури та інші особи, яким автори передали право на 
твір, або особи, які набули таке право на законодавчих чи договірних засадах. Отже, 
відповідно до законодавства існують первинні суб’єкти авторського права (власне 
автори твору архітектури) та вторинні (похідні) суб’єкти авторського права, які 
набули в інший спосіб авторське право на твір архітектури. Така диференціація 
суб’єктів авторського права на твори архітектури породжує певну правову 
невизначеність, оскільки, на відміну від категорії «автор твору», жоден із 
аналізованих нормативно-правових актів у сфері архітектурної діяльності та 
авторського права на твори архітектури не визначає таку категорію, як «інші суб’єкти 
авторського права на твори архітектури». 

На підставі аналізу законодавства України виокремлено низку загальних 
характерних ознак похідних (вторинних) суб’єктів авторського права на твір 
архітектури. До них, зокрема, належать: спадкоємці авторів твору архітектури (як за 
законом, так і за заповітом), якими можуть бути і фізичні, і юридичні особи; фізичні 
та юридичні особи, які отримали майнові права автора (авторів) твору архітектури. Їх 
ідентифікуючі характеристики випливають із наявності юридичного зв’язку з твором 
архітектури, який виражено в договорі, а також із наявності законодавчо визначеної 
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правосуб’єктності (окрім автора твору архітектури), яка дає змогу особі бути 
суб’єктом авторського права.  

У підрозділі 2.2 «Твори архітектури як об’єкти авторського права: поняття, 
ознаки, види» проведено ґрунтовний порівняльний аналіз підходів авторів до 
визначення поняття «твір архітектури» з точки зору його класифікаційних ознак як 
окремого предмета правового регулювання. Зроблено висновок стосовно відсутності 
єдності серед дослідників щодо розуміння результатів архітектурної діяльності, 
оскільки саме твори архітектури є кінцевим продуктом такої діяльності. Втім, 
складність нормативно-правового регулювання режиму такого твору 
обґрунтовується можливістю його існування як у матеріальному, так і в 
нематеріальному вираженні. 

Встановлено, що існуюче розмежування «об’єкта авторського права у сфері 
архітектури» та «твору архітектури» в доктринальній площині ускладнює створення 
дієвих механізмів правового регулювання відносин щодо створення, відтворення та 
подальшого використання творів архітектури у практичній діяльності.  

Доведено потребу подальшого дослідження саме твору архітектури, проте у 
взаємозв’язку з об’єктом авторського права у сфері архітектурної діяльності з метою 
визначення всієї сукупності ознак та властивостей зазначених об’єктів.  

У підрозділі 2.3 «Поняття та зміст особистих немайнових та майнових прав 
авторів» досліджується правове регулювання і концептуалізується зміст окремо 
майнових і немайнових прав суб’єктів авторського права.  

Встановлено, що основними ознаками немайнових авторських прав на твір 
архітектури є: особистісний характер, який виявляється в реалізації особистості 
автора внаслідок його творчої та інтелектуальної діяльності; мінімізація 
економічного змісту прав; незалежність особистих немайнових прав від майнових 
прав; невідчужуваність; абсолютний характер. Це дало змогу виокремити основні 
підсистеми немайнових прав суб’єктів авторського права на твір архітектури: права, 
які забезпечують фізичне та духовне благополуччя особистості (право на репутацію, 
право на титулізацію та сакралізацію); права, що забезпечують індивідуалізацію 
особистості (право на авторське ім’я); права, що забезпечують автономію особи 
(право на недоторканність, право на псевдонім). 

Здійснено концептуалізацію комплексу немайнових прав суб’єктів авторського 
права на твір архітектури та на об’єкт архітектури, в якому такий твір втілено, та 
запропоновано відповідні зміни до Закону України «Про архітектурну діяльність». 
Проаналізовано майнові права суб’єктів авторського права на твір архітектури, що 
дало змогу критично підійти до нормативно-правового закріплення таких прав та їх 
реалізації стосовно творів архітектури. Проведено критичний аналіз законодавчого 
закріплення майнових прав на твір архітектури шляхом порівняння положень ЦК 
України та законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про 
архітектурну діяльність». 

Визначено, що комплекс майнових прав суб’єктів авторського права на твір 
архітектури становлять: право на використання твору; право на участь у подальшій 
реалізації твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими 
особами; право на внесення змін до незавершеного будівництва чи збудованого твору 
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архітектури у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції; право 
перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 
використання; право участі автора у реалізації проектів творів архітектури; право на 
одержання у встановленому законодавством порядку авторської винагороди за його 
створення; право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору; інші 
майнові права інтелектуальної власності. 

У підрозділі 2.4 «Підстави виникнення, зміни та припинення авторських прав 
на твори архітектури» встановлено, що суб’єктом первинного авторського права 
можуть бути виключно фізичні особи, а суб’єктом вторинного авторського права – 
фізичні та юридичні особи. При цьому визначено, що суб’єктивне авторське право на 
твір архітектури виникає з моменту створення такого твору, тобто належить 
виключно фізичній особі, яка є автором. Тому будь-які договірні відносини, що є 
підставою для набуття авторського права на твір архітектури, зокрема і юридичною 
особою, виникають лише з первинного авторського права, а передача здійснюється за 
волею автора. 

Також обґрунтовано, що набуття авторського права на твір архітектури 
похідним суб’єктом авторського права відбувається внаслідок реалізації автором або 
тим суб’єктом, якому автором уже передано таке право, комплексу правомочностей 
із розпорядження авторським правом. При цьому авторське право на твір архітектури 
може бути передано за договором необмежену кількість разів, а сама передача може 
передбачатися договором ще до створення самого твору архітектури, якщо інше 
прямо не передбачено в договорі.  

Крім того, з метою досягнення максимальної термінологічної і доктринальної 
визначеності пропонується чітко детермінувати та законодавчо закріпити способи 
виникнення авторського права на твір архітектури та об’єкти архітектурної діяльності 
шляхом доповнення Закону України «Про архітектурну діяльність» відповідною 
нормою. 

Розділ 3 «Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності на 
твори архітектури» присвячено основним аспектам правового регулювання захисту 
авторського права на твір архітектури у вітчизняному законодавстві та пошуку 
шляхів підвищення його ефективності. 

У підрозділі 3.1 «Захист прав інтелектуальної власності на твори 
архітектури в Україні» розкриваються основні аспекти реалізації суб’єктами 
авторського права на твори архітектури свого права на їх захист. Цьому сприяє 
теоретико-методологічний аналіз підходів до розуміння сутнісного змісту категорій 
«правовий захист», «судовий захист», «захист авторського права». Проведено 
порівняльну характеристику можливих способів цивільно-правового захисту 
авторських прав у суді за ЦК України та Законом України «Про авторське право і 
суміжні права». Встановлено, що можливість судового захисту авторського права на 
твори архітектури передбачена Конституцією України, так само як і способи 
самозахисту такого права. Крім того, судовий захист також може здійснюватися 
окремо.  

Здійснено аналіз вітчизняної судової практики у сфері захисту авторського 
права на твори архітектури. Встановлено відсутність єдності підходу до визначення 
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предметної юрисдикції судів при вирішенні правових конфліктів у сфері авторського 
права на твори архітектури. Так, переважна більшість справ розглядається судовими 
інстанціями цивільної юрисдикції, однак існує велика кількість справ, розглянутих 
господарськими судами. Предметом таких правових конфліктів виступають, як 
правило, відносини з приводу комерційного використання твору архітектури, що є 
вагомим, проте, на нашу думку, дещо неврахованим у законодавстві аспектом 
відносин з приводу аналізованого об’єкта авторського права. Доводиться нагальна 
потреба завершення судової реформи шляхом створення та активізації діяльності 
відповідних судових інстанцій у сфері інтелектуальної власності.  

Визначається необхідність підвищення якості методологічного забезпечення 
процесу судового захисту авторського права на твори архітектури, зокрема шляхом 
удосконалення механізмів проведення судової експертизи з питань авторських прав 
на твори архітектури.  

Підрозділ 3.2 «Зарубіжний досвід застосування цивільно-правових способів 
захисту авторського права на твори архітектури» відкриває нові перспективи для 
вдосконалення правового закріплення способів захисту авторського права на твори 
архітектури.  

Дослідження способів цивільно-правового захисту авторського права на твори 
архітектури за законодавством США розкриває особливості існуючої в цій країні 
системи, які доцільно імплементувати у вітчизняну практику організаційно-
правового забезпечення в означеній сфері. Зокрема, встановлено, що цивільно-
правові способи захисту авторського права викладено в кодифікованих актах, на 
відміну від українського законодавства, де таких актів у сфері авторського права 
немає. Систематизація та усунення прогалин істотно підвищать ефективність 
правового регулювання і практичного застосування способів цивільно-правового 
захисту авторського права.  

Дослідження способів захисту авторського права на твори архітектури у США 
розкриває можливість застосування окремих інструментів і у вітчизняних реаліях. 
Зокрема, йдеться про розподіл форм стягнення збитків та компенсації за порушення 
авторського права на такі види: стягнення реальних збитків – форма компенсації 
втрат особи, чиє авторське право на твір архітектури було порушено, фактичні 
витрати, пов’язані з незаконним використанням твору архітектури; стягнення 
незаконно отриманої вигоди особою, що скоїла правопорушення; стягнення 
встановлених законом збитків, що відбувається в судовому порядку, як 
компенсаторна міра відповідальності.  

Аналіз досвіду регулювання цивільно-правових способів захисту авторського 
права за законодавством Франції дав змогу виокремити декілька утилітарних аспектів 
та розробити модель їх правового закріплення в законодавстві України. Зокрема, 
йдеться про цивільно-правовий захист авторського права у випадку співавторства, а 
також у разі колективного авторства. Крім того, аналіз норм французького 
законодавства значно розширив можливості вдосконалення інституту авторського 
нагляду при передачі авторського права на твори архітектури для їх втілення у 
відповідних об’єктах архітектури.  
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У підрозділі 3.3 «Удосконалення цивільно-правової охорони та захисту 
авторського права на твори архітектури: проблеми теорії та практики» 
встановлено, що одним із важливих напрямів концептуалізації теоретичних підходів 
до вирішення проблеми вдосконалення правового регулювання авторських прав на 
твір архітектури є досягнення визначеності у поєднанні норм спадкового та 
авторського права. Узагальнено на теоретичному та практичному рівнях вирішення 
проблеми врегулювання спадкових відносин з приводу майнових прав на твір 
архітектури шляхом укладення спадкового договору.  

Обґрунтовується важливість подальших теоретичних напрацювань щодо 
закріплення комплексу майнових прав суб’єктів авторського права на твір 
архітектури, що отримало логічне втілення в розробленні відповідних змін до Закону 
України «Про архітектурну діяльність». Закріплення на законодавчому рівні 
вичерпності майнових прав на твір архітектури та механізмів їх регулювання 
покликані вирішити найбільш гострі проблеми практичного застосування 
законодавства в означеній сфері. Доведено необхідність поглиблення теоретичної 
дискусії стосовно найбільш концептуальних напрямів реформування організаційно-
правового забезпечення особистих немайнових та майнових прав суб’єктів 
авторського права на твір архітектури.  

У сфері захисту авторського права доведено необхідність фіксації порушення 
авторського права та його захисту з огляду на те, що авторське право як суб’єктивне 
право особи потребує всебічного захисту з боку держави. Це відбувається не лише 
засобами правового впливу з боку відповідних державних органів, а і шляхом 
самозахисту особою такого права, зокрема через суд із стягненням збитків, завданих 
порушником автору. Крім того, встановлено, що авторське право на твір архітектури 
передбачає появу певної відповідальності (переважно субсидіарної) в автора такого 
твору при втіленні останнього в об’єкт архітектури у разі завдання таким об’єктом 
архітектури шкоди третім особам. Така шкода може мати місце при встановленні 
факту порушення автором чужого авторського права та незаконного використання, 
компілювання чи копіювання твору архітектури із його подальшим втіленням в 
об’єкт архітектурної діяльності.  

Також дисертантом наведено окремі напрями оптимізації законодавчого 
закріплення можливостей автора твору архітектури щодо захисту власних майнових 
та немайнових прав. Зокрема, запропоновано внести зміни до Закону України «Про 
архітектурну діяльність» нормами, якими регулювалися б засоби судового захисту 
авторського права на твори архітектури з урахуванням особливостей, притаманних 
відносинам з приводу об’єктів архітектури та містобудування, що є втіленням власне 
творів архітектури. 

Розширено можливості судового захисту авторського права на твір архітектури 
шляхом доведення на теоретичному рівні тези про те, що такий твір може бути 
одночасно об’єктом двох експертиз: мистецтвознавчої та об’єктів інтелектуальної 
власності. Така ситуація можлива стосовно будь-яких творів, не лише щодо тих, які 
вже визнані творами мистецтва та мають певний охоронюваний статус. Втім, обидві 
експертизи вирішують специфічні питання: мистецтвознавча – стосовно належності 
твору архітектури до об’єкта, щодо якого передбачається наявність окремого 
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охоронюваного режиму; об’єктів інтелектуальної власності – стосовно встановлення 
випадку порушення авторського права на твори архітектури шляхом їх незаконного 
використання неуповноваженими на це суб’єктами.  

Доведено, що реформування судової системи і створення окремої судової 
інстанції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності – логічно передбачає 
розроблення окремого процесуального законодавства, оскільки існує специфіка та 
певна методика розв’язання правових конфліктів, предметом яких є твори 
авторського права.  

 
ВИСНОВКИ 

На підставі здійсненого науково-теоретичного і практичного аналізу 
авторських прав на твори архітектури зроблено такі висновки та пропозиції.  

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. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 
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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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.» 

10. 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.  

11. 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. 

12. Суб’єкту авторського права на твір архітектури та на об’єкт, у якому 
такий твір втілено, належить право перешкоджати будь-якому посяганню на право, 
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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. 

13. 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.  

14. 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 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». 

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 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 
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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 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 договором, то необхідним є 
закріплення гарантій прав такого суб’єкта на законодавчому рівні.  
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АНОТАЦІЯ 

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 



18 
 
міжнародне приватне 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.  

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.  
 

АННОТАЦИЯ 
Вербицкая А.О. Произведение архитектуры как объект авторского 

права. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 
международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена основным проблемам теоретического 
обоснования и практического воплощения охраны и защиты авторского права на 
произведения архитектуры; урегулированию отношений в сфере создания 
произведения архитектуры, его воспроизведения в объекте архитектурной 
деятельности; разработке концептуального видения системы имущественных и 
неимущественных прав субъектов авторского права на произведение архитектуры. 

Диссертантом исследуется понятие и содержание личных неимущественных и 
имущественных прав авторов. Разработаны правовые конструкции закрепления 
личных неимущественных прав на произведение архитектуры в законодательстве 
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Украины. Доказана необходимость исчерпывающей детерминации видов 
имущественных прав в сфере авторского права на произведения архитектуры в 
зависимости от субъектного состава соответствующих отношений. 

Определены направления совершенствования гражданско-правового 
регулирования авторского права на произведения архитектуры. Раскрыто содержание 
гражданско-правовой защиты права интеллектуальной собственности на 
произведения архитектуры. Исследован зарубежный опыт применения гражданско-
правовых способов защиты авторского права на произведения архитектуры. В 
частности, раскрыты особенности современного организационно-правового и 
институционального обеспечения процесса защиты авторского права на 
произведения архитектуры по законодательству США, Франции, Германии, 
Великобритании. 

Разработаны механизмы законодательного закрепления гражданско-правовых 
способов защиты авторского права на произведения архитектуры, направленные на 
повышение эффективности такой защиты. 

Ключевые слова: произведение архитектуры, объект архитектурной 
деятельности, субъекты авторского права на произведение архитектуры, 
имущественные права субъекта авторского права на произведение архитектуры, 
гражданско-правовые способы защиты авторского права на произведения 
архитектуры. 

 
SUMMARY 

Verbytska A.O. Work of architecture as object of copyright. – The manuscript. 
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. 

An important place in the work is the study of general methodological foundations of 
practical implementation and further implementation of the subjective content of copyright 
in the work of architecture. The essence of legal regulation of architectural activity in 
Ukraine is revealed. The content of such regulation, its characteristic features, as well as the 
peculiarities of implementation and protection of copyright in the work of architecture are 
determined. 

The theoretical and methodological principles of the doctrine of copyright have been 
studied, which became the basis for the practical definition and legislative consolidation of 
the legal regime of the work of architecture as an object of copyright. Separately, in the 
dissertation research, the problem of determining the content of subjective copyright for 
works of architecture, its structure and legislative consolidation is revealed. 
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The importance of studying the practical fixing of theoretical achievements in the 
legislation in the context of determining and regulating the occurrence (acquisition) of 
copyright in the work of architecture. 

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. 

 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. 

 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. 

 
 
 


