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В умовах розвитку ринкової економіки активне залучення об'єктів авторсь-
кого права і суміжних прав до господарського обігу України викликало цілий 
комплекс проблем, які полягають у неспроможності одних осіб відстоювати 
свої права, небажанні інших виплачувати їм винагороду за використання прав, 
пов'язаних з об'єктами авторського права та суміжних прав, та, звичайно, 
прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки від наведених суперечно-
стей інтересів [3, 12]. 

На даний час ця проблема в Україні вже вийшла далеко за межі суто охоро-
ни прав суб'єктів авторського права та суміжних прав, яким завдається мате-
ріальна шкода у великому та особливо великому розмірі від незаконного вико-
ристання належних їм об'єктів авторського права та суміжних прав, та пору-
шень їх прав. 

Найбільш розповсюдженим порушенням авторських прав є неправомірне 
використання об'єктів без отримання дозволу автора (його правонаступників). 
Таке використання позбавляє автора можливості отримати належну винагоро-
ду, а способи використання творів суперечать меті, з якою вони створювались. 

Проблема захисту прав інтелектуальної власності сьогодні в Україні постає 
у новому світлі. В останні роки значно активізувалося прагнення нашої держа-
ви якомога тісніше і ширше інтегруватися у світову спільноту, у зв'язку з чим 
і посилюються вимоги до поставленої проблеми, її законодавчого врегулюван-
ня на відповідному якісному рівні. Саме тут і виникає необхідність теоретич-
них досліджень нових для вітчизняного права явищ, категорій, понять. Для 
вітчизняної правової літератури поняття «піратство» є ще не достатньо розроб-
леним. 

Сучасний рівень інтелектуального піратства можна вважати, по суті, од-
нією із нових форм злочинного бізнесу. Про це свідчать обсяги його поширен-
ня та розміри завданої правовласникам шкоди. Так, за даними МВС України, 
злочинці та організовані злочинні групи за рахунок порушень авторського права 
і суміжних прав в Україні отримують прибуток, який складає десятки мільйонів 
доларів США на рік [2, 18]. 

Отже, злочинні порушення завдають істотної шкоди не лише суб'єктам ав-
торського права і суміжних прав, але і економіці України, її репутації, прести-
жу на міжнародній арені. Справа в тому, що у переважній більшості випадків 
порушення авторського права і суміжних прав об'єктивно пов'язується зі скоє-
нням «інтелектуальними» злочинцями ряду інших злочинів, передбачених 
відповідними статтями КК України, які, зрештою, сприяють їх вчиненню. 

На сьогодні, за даними міжнародних експертів, кожний третій музичний 
компакт-диск, що продається у світі, — піратський. За даними Міжнародної 
федерації фонографічної промисловості (ПРІ), обсяги продажу піратської му-
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зичної продукції, не менш ніж в 25 країнах, перевищують легальний ринок і 
становлять близько 4,5 млрд доларів. Серед умов становлення сучасного ринку 
авторського права і суміжних прав важливе місце посідає заборона піратства 
та боротьба з ним. Що ж таке піратство і як це поняття визначається міжна-
родним та вітчизняним законодавством? Як відомо, піратство зародилося в 
далекій давнині одночасно з розвитком морської справи та, як наслідок, 
торгівлі [8]. 

Проте ставлення юриспруденції до названого питання з часом змінювалось. 
На думку М. Мельникова, піратство — спосіб існування за рахунок творчості 
інших осіб. 

Наведений термін знайшов застосування у сфері інтелектуальної власності: 
з одного боку, в промисловій власності, а з іншого — у авторському праві і 
суміжних правах. Надалі він був закріплений у Рекомендації R95 «Про заходи 
проти звукового та аудіовізуального піратства», прийнятій Комітетом міністрів 
Ради Європи [5, 72]. 

Термін «піратство» прийшов з англійської мови — «piracy» він означає 
порушення прав інтелектуальної власності. Протягом тривалого часу порушення 
прав позначають терміном «піратство». Ця назва стала сленгом і часто вжи-
вається в повсякденній розмовній мові. У законах, пов'язаних з порушенням 
прав, його позначають термінами «контрафакт» або «фальсифікат». 

Відповідно до Закону України від 11 липня 2001 р. «Про внесення змін до 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1] піратство у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав — опублікування, відтворення, вве-
зення на митну територію України, вивезення з митної території України і 
розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютер-
них програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення. 

Так, регламентом № 3295/94 Ради Європейського співтовариства від 22 груд-
ня 1994 р. передбачені заходи, спрямовані на заборону вільного розповсю-
дження, експорту або реекспорту і встановлення режиму тимчасової заборони 
для підроблених і піратських товарів. Останні визначаються як «товари, які є 
копіями або містять копії, виготовлені без згоди володільця авторських або 
суміжних прав, або володільця прав стосовно рисунка чи моделі, зареєстрова-
них у відповідному національному праві». Одна з угод, укладених у рамках 
Світової організації торгівлі, — TRIPS (Угода про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності) [7] відносить до товарів, що порушують авторські 
права, «будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди правовласника 
або особи, належним чином їм уповноваженої у країні виробництва товару, і 
які прямо або опосередковано виготовлені з будь-якого виробу, якщо виготов-
лення такої копії стало порушенням авторського права або суміжних прав згідно 
з законодавством країни імпортування». 

Таким чином, ознакою піратства є відтворення опублікованих творів або 
фонограм будь-яким способом для публічного розповсюдження без відповідно-
го дозволу. Натомість у даному випадку немає необхідності робити примірни-
ки творів чи фонограм. Більш того, у цифрову епоху, в якій ми живемо, стало 
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поширеним копіювати твори і їх записи, не виготовляючи їх примірники, че-
рез Інтернет. Чи є це порушенням авторського права і суміжних прав пірат-
ством згідно із визначенням цього поняття в зазначеному Законі? Питання 
наразі лишається відкритим. Водночас Інтернет-піратство пов'язане з викори-
станням глобальної мережі не лише для незаконного копіювання, а і для неза-
конного розповсюдження комп'ютерних програм. За визначенням Міжнарод-
ної федерації фонографічної промисловості (ІЕРІ), до фонографічного піратства 
належить «неавторизоване виробництво і розповсюдження звукозапису». Відпо-
відно до положень Закону звукозапис на матеріальному носії виконання або 
будь-яких звуків є фонограмою. Тому визначення поняття піратства в Законі 
загалом співпадає з визначенням, запропонованим ІГРІ. Важливо, що при спробі 
визначення поняття «піратство» часто береться до уваги саме комерційна сто-
рона і протиправний аспект діяльності. Однією з основних ознак піратства є 
незаконне використання авторського права і суміжних прав без дозволу суб'єктів 
цих прав і як наслідок — без виплати їм винагороди. Потрібно зазначити, що 
метою незаконної діяльності є отримання прибутку від використання авторсь-
кого права і суміжних прав (прямого або опосередкованого). Отримання при-
бутку передбачає також надання в прокат примірників, наприклад, відеока-
сет, дисків. Прокат примірників без дотримання прав авторів, суб'єктів суміж-
них прав до певної міри може впливати на зменшення продажу, і як наслідок 
невиплату авторської винагороди. Також один — єдиний прокатний примірник 
може бути неконтрольовано відтворений багато разів. Останнє міркування є 
особливо важливим щодо цифрових технологій, які забезпечують прості та 
недорогі способи відтворення і розповсюдження необмеженої кількості при-
мірників твору без втрати якості. Законодавством передбачено, що прокат при-
мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 
баз даних на рівні з розповсюдженням, виробництвом має здійснюватися з 
дотриманням прав авторів, виконавців, виробників фонограм тощо. Однак на 
сьогодні положення стосовно прокату не відображено у визначенні поняття 
піратства. 

У таких випадках при незаконному відтворенні та розповсюдженні творів 
науки, літератури та мистецтва, комп'ютерних програм та баз даних, а так 
само при незаконному відтворенні, розповсюдженні виконань, фонограм, віде-
ограм і програм мовлення, їх незаконному тиражуванні та розповсюдженні на 
аудіо — та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації порушуються як 
майнові права авторів, легальних виробників матеріальних носіїв, на яких 
зафіксовані об'єкти авторського права та/або суміжних прав, так і порядок 
здійснення господарської діяльності, пов'язаної із виготовленням та розпов-
сюдженням зазначених об'єктів інтелектуальної власності, через порушення 
відповідних приписів Закону України «Про розповсюдження примірників ауд-
іовізуальних творів та фонограм» [6] від 23 березня 2000 р. № 1587-111 та 
інших норм чинного законодавства України. 

«Піратство» є протиправною поведінкою, яка посягає безпосередньо на ви-
ключні права автора на відтворення творів і іншої культурної продукції. Воно 
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полягає у виготовленні, продажу і будь-якій формі комерційного поширення 
незаконних екземплярів (книг і взагалі друкарських матеріалів, дисків, касет 
і т. д.) літературних, художніх, аудіовізуальних, музичних творів або їх вико-
нань, комп'ютерних програм і бази даних. 

Згідно з Проектом типових положень ВОІС, виготовлення екземплярів скла-
дає піратське діяння в тому випадку, якщо ці екземпляри виготовляються в 
комерційних масштабах і без дозволу власника прав на твір або його виконан-
ня, на фонограму, що охороняється, або передачу до ефіру, залежно від конк-
ретного випадку. Власник ліцензії може надавати дозвіл на відтворення лише 
в тій мірі, в якій таке право йому дає його договірна ліцензія. 

Що стосується терміна «комерційні масштаби», то йдеться про «поняття, 
яке повинне застосовуватися з врахуванням обставин, які супроводжують ви-
готовлення. До чинників, які судам слід брати до уваги, відноситься об'єм 
виготовленої продукції, характер її виготовлення, чи використовувалася вона, 
а також прагнення до здобуття прибутку» [4, 247]. 

Окрім вищеназваних дій піратськими вважаються наступні: виготовлення 
упаковки або сама упаковка; вивіз, ввезення і провезення; пропозиція віднос-
но продажу, оренда, надання позики або будь-якої іншої форми поширення; 
володіння з наміром здійснення дій, передбачених в п. 1- 4 відносно піратсь-
ких екземплярів, якщо лише дія здійснюється в комерційних масштабах і без 
дозволу власника права на літературний або художній твір, на його виконан-
ня, на фонограму або передачу до ефіру, залежно від конкретного випадку. 
Власник ліцензії може надати дозвіл, оскільки він має на це права через свою 
договірною ліцензії. 

Масштаби негативних наслідків, які настають внаслідок піратства у сфері 
права інтелектуальної власності, обумовлює прийняття заходів щодо його по-
передження не лише на національному, а й міжнародному рівні. Так, Угода 
TRIPS ВТО в ст. 61 зобов'язує сторони передбачити кримінальну відпові-
дальність і покарання за умисне контрафактне використання фірмової марки 
або товарного знаку, а також за піратське використання творів, що охороня-
ються авторським правом, що здійснюється в комерційних масштабах: «Пока-
рання включає тюремне ув'язнення і досить серйозні штрафи, аби спонукати 
відмову від порушення, і співвідноситься з рівнем покарання, призначеного за 
кримінальні діяння. У деяких випадках покарання також включають арешт, 
конфіскацію і знищення товарів, про які йде мова, і всіх матеріалів і основно-
го устаткування, використаного для здійснення правопорушення. Сторони мо-
жуть передбачити кримінальну відповідальність і міру покарання за інші діяння, 
що є посяганням на права інтелектуальної власності, особливо тоді, коли вони 
здійснюються умисне і в комерційних масштабах». 

Від піратства особливо страждають шкільні підручники, технічні і наукові 
відкриття і літературні бестселери, записи музичних творів, аудіовізуальні 
твори, передачі до ефіру, комп'ютерні програми і бази даних. Піратство завдає 
збитки інтересам автора, видавця, а також власників суміжних прав. 

Воно також заподіює збиток інтересам працівників індустрії культури, оскіль-
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ки, підміняючи збут законної продукції, воно веде до зниження легального 
виробництва; нарешті, воно завдає збитки інтересам держав, оскільки особи, 
що займаються піратством, завжди здійснюють свою діяльність підпільно. Особи, 
які займаються піратством, часто намагаються виправдати свою діяльність, 
стверджуючи, що, оскільки вони продають свої товари дешевше, це робить їх 
доступними для ширшої публіки, яка інакше не могла б собі їх дозволити. 
Проте, навіть недивлячись на те, що продукція піратів продається дешевше, 
це є не наслідком їх зусиль, а результатом того, що вони паразитують на тво-
рах, які з'являються без їх трудової діяльності. Вони нічого не вносять до 
національної творчості, а, навпаки, знищують основу місцевої індустрії і нега-
тивно впливають на її стосунки з іноземними видавцями і виробниками. 

Діяльність вважається незаконною незалежно від того, яким способом ви-
робляється виготовлення недозволених екземплярів. 

Що стосується друкарських творів, то завдяки масовому розповсюдженню 
систем офсетного друку особи, які займаються піратством, відтворюють за-
конні видання факсимільним чином шляхом випуску в продаж серії пірат-
ських екземплярів, або копіюючи оригінальні видання, або ставлячи на них 
свій власний фірмовий знак, уникаючи таким чином всіх робіт і витрат, 
пов'язаних з перекладом, набором і так далі. Частіше всього використову-
ються наступні форми виготовлення піратських екземплярів друкарських 
творів: фотографування законного видання і виготовлення серії екземплярів, 
що є факсимільними копіями оригінального видання; відтворення законного 
видання в пам'яті комп'ютера за допомогою сканера і його подальше факси-
мільне виготовлення; виготовлення шляхом фотокопіювання законного ви-
дання матрици, яка потім розмножується за допомогою малогабаритного оф-
сетного устаткування швидкого друку; безпосереднє фотокопіювання закон-
ного видання, як правило — його окремих частин, з подальшим продажем 
виготовлених екземплярів в місцях, частіше всього розташованих поблизу 
від навчальних закладів. 

При піратському виготовленні фонограм найчастіше використовуються такі 
засоби виготовлення незаконних копій: серійне дублювання в елементарній 
формі звукових записів на основі матриці або екземпляра фонограми на касе-
тах, якщо зовнішні характеристики дозволяють їх легко відрізнити від закон-
ного запису і тим самим дають можливість з першого погляду констатувати, 
що йдеться про повторний запис; серійне дублювання в складнішій формі до-
рогої імітації законного запису, проте з іншим графічним оформленням, ніж 
на дозволених копіях; серійне дублювання в складній формі шляхом точної 
або практично точної імітації законного запису таким чином, щоб споживач не 
зрозумів, що йдеться про піратське відтворення; дублювання, що здійснюєть-
ся таким ж дорогим, як і в попередньому випадку способом, проте з виключен-
ням всіх посилань на прізвище автора, обо фірмовий товарний знак або знак 
законного виробника; «кустарне» дублювання, яке здійснюється за замовлен-
ням приватної особи за винагороду; монтаж, що здійснюється працівниками 
радіо або особами, пов'язаними з музичним ринком. 
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При піратському виготовленні комп'ютерних програм, найчастіше одна ко-
пія програми виготовляється особами, які входять до складу виробничої бри-
гади або мають доступ до джерел програм і до технічної документації як за-
конні користувачі; тим самим вони отримують в своє розпорядження програ-
му, що характеризується обмеженим тиражем і високою вартістю, або «замов-
лену» програму, а потім домовляються про виготовлення копії для третіх осіб, 
які хочуть отримати цю програму з неповною оплатою її вартості; екземпляри 
виготовляються контрафактним чином (тобто повністю копіюються в такий 
спосіб, що покупець не має можливості відрізнити їх від законних екземп-
лярів) і продаються за більш низькими цінами, ніж законні екземпляри; копії 
надаються «безкоштовно» роздрібними продавцями комп'ютерного устаткуван-
ня, які надають клієнтам замовлені програми або ті, які є найбільш вживани-
ми, вводячи їх в пам'ять комп'ютерів (на жорсткий диск) або записуються на 
дискети. В даному випадку надання піратських копій здійснюється з метою 
сприяння збуту комп'ютерів. 

Таким чином, піратство у сфері авторського права і суміжних прав можна 
розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому — це законодавче 
визначення піратства: незаконне виробництво та введення в обіг саме контра-
фактних примірників творів, фонограм, відеограм, програм мовлення. Пірат-
ство у сфері авторського права і суміжних прав у широкому розумінні — це 
порушення прав шляхом використання творів або об'єктів суміжних прав без 
дозволу суб'єктів цих прав, при цьому основна мета такого використання — 
отримання прибутку. Таким чином, в Україні піратство визначається в зако-
нодавстві у вузькому значенні. А тому залишається питання віднесення до 
поняття піратства використання творів, фонограм, комп'ютерних програм, 
розповсюджених без виробництва їх копій, а також надання в прокат їх при-
мірників із порушенням прав авторів, виконавців інших суб'єктів суміжних 
прав. 
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Анотація 
Бааджи Н. П. Піратство як порушення авторських та суміжних прав. — Стаття. 
У статті проаналізовано такий випадок неправомірного використання авторських прав, як 

піратство. За аналізом деяких нормативно-правових актів дано визначення поняття «піратство», 
а також перечислені його ознаки. 

Ключові слова: піратство, авторське право, суміжні права, незаконне виробництво, завдання 
шкоди. 

Аннотация 
Бааджи Н. Ф. Пиратство, как нарушение авторських и смежных прав. — Статья. 
В статье проанализирован такой случай неправомерного использования авторских прав, как 

пиратство. По анализу некоторых нормативно-правовых актов дано определение понятия «пи-
ратство», а также перечислены его признаки. 

Ключевые слова: пиратство, авторское право, смежные права, незаконное производство, на-
несение ущерба. 

Summary 
Baadgy N. P. Piracy As a Violation of Copyrights and Neighboring Rights. — Article. 
The article analyzed a case of misuse of copyright piracy. According to an analysis of certain 

legal acts is given the definition of piracy, and also lists its symptoms. 
Keywords: piracy, copyright, neighboring rights, illegal, causing damage. 

УДК 347.781.5.031 

Є. Ш. Гареєв 

ОПУБЛІКУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

Першим способом використання твору, який згадує Цивільний кодекс Ук-
раїни (далі — ЦК), є його опублікування або випуск його у світ. Цивільний 
кодекс визначає опублікування твору як повідомлення його невизначеному 
колу осіб. Таке визначення можна вважати неповним, оскільки таке повідом-
лення повинно здійснюватися вперше. Отже, опублікуванням твору слід вва-
жати дії, які надають можливість невизначеному колу осіб вперше ознайоми-
тись з твором. 

Стаття 442 ЦК закріплює, що способами такого повідомлення твору є ви-
дання, публічне виконання, публічний показ, передача по радіо чи телебачен-
ню, відображення у загальнодоступних електронних системах інформації. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (Закон) містить 
визначення поняття «оприлюднення», яким є здійснена за згодою автора чи 
іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше ро-
бить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного вико-
нання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення 
тощо. Таким чином, під опублікуванням у ЦК фактично розуміється опри-
люднення у Законі. 
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