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Чи складно вкрасти картину з Лувру? На це наважиться далеко не кожен досвідчений крадій. 

Набагато легше вкрасти картину в інтернеті, адже стрімкий розвиток інтернету зумовив розширення 

можливостей незаконного використання творів. Зараз дуже просто скопіювати в Мережі, 

наприклад, фотографію та розмістити її на сайті. Звісно, в останній час спостерігається збільшення 

кількості свідомих споживачів, які готові заплатити за використання твору з Інтернету, проте, 

відсоток любителів піратського контенту залишається стабільно високим.  

Безумовно, проблема інтернет-піратства в Україні є дуже серйозною, проте, ставлення творців 

до використання творів з порушенням їх прав інтелектуальної власності, в тому числі і в Інтернеті, 

є різним. Так, одні жадають якнайскоріше припинити порушення, інші же - розглядають інтернет 

скоріш як засіб «розкрути» свого імені. Вони готові чекати, допоки інтернет приноситиме їм не 

тільки славу, а й гроші.  

На жаль, не завжди вроджений талант є запорукою успіху та гарантією добробуту. Не секрет, 

що існувати за рахунок коштів виручених з продажу картин або фотографій зовсім не просто. Ще 

складніше вижити художнику, який пропагує «мистецтво для мистецтва» та не має на меті 

отримання прибутку, а відповідно захоплений тільки творчою стороною процесу. Проте, якщо 

талант не є тим, що можна набути або придбати, то добробут творця багато у чому залежить від 

того, наскільки він зможе застерегти себе від порушення авторських прав на створені ним об’єкти. 

Тому нижче наведено кілька особливих аспектів, притаманних правовому захисту творчості 

художників, фотографів та дизайнерів. 

Стосовно доказування авторства 

Почнемо з того, що законодавством України передбачена так звана презумпція авторства: 

згідно ст. 435 Цивільного кодексу 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. Тобто якщо творець сумлінно створював твір 

і вказав своє ім'я на екземплярі, то цього цілком достатньо для визнання його авторства. Право 

авторства є особистим немайновим правом і за законом є невідчужуваними. Тобто, до кого б не 

перейшло виключне право на твір, право авторства все одно залишається за автором.  

І авторам і правовласникам не варто нехтувати використанням знаку охорони авторського 

права. Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» особа, яка 

має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано 

авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак 

охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:  

- латинська літера «c», обведена колом, - (зображення знака не наводиться); 

- ім'я особи, яка має авторське право; 



- рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і 

кожному примірнику твору. 

Дуже часто постає питання, чи може творець на підтвердження свого авторства сам собі 

поштою направити примірник твору. Суть у тому, що автор роздруковує твір, вказує на цьому 

екземплярі своє ім'я, можна додаткові дані про себе, дату створення і запечатує це в конверт. На 

конверті як і відправника, і одержувача вказує себе, свою адресу та відправляє конверт поштою; 

отримавши конверт, його не розкриває. При відправці на конверті буде поштовий штемпель, який і 

допоможе в разі виникнення спору довести володіння матеріалом в певну дату. Якщо ця дата буде 

раніше тієї, на яку посилається опонент, то в суді шансів на виграш буде істотно більше. 

Чи може бути цей спосіб застосований, наприклад, до цифрової фотографії? Логічно, що так, 

адже фотографія може бути записана на якийсь носій. І якщо виникне суперечка, то при експертизі 

можна буде встановити дату запису на носій.  

Ще одним дієвим способом є використання формату «raw» для фотографій. Професійні 

фотографи з ним добре знайомі - формат дозволяє додавати до файлу метадані. Але все ж таки 

найголовніше - не боятися використовувати твори, не боятися публікувати і поширювати їх. Саме 

докази використання об’єкту інтелектуальної власності є найбільш переконливими доказами 

авторства.  

Стосовно права слідування 

Ще одним особливим аспектом, що притаманний правовому захисту творів образотворчого 

мистецтва є право слідування. Зазначене право закріплено в ст. 27 Закону України «Про авторське 

право та суміжні права». Так, відповідно до згаданого Закону автор твору образотворчого 

мистецтва, а у разі його смерті - спадкоємці впродовж встановленого законом строку користуються 

щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на 

одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, 

салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору (право 

слідування). Виплата винагороди у цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, 

галереями, салонами, крамницями тощо.  У міжнародних договорах і законодавствах деяких країн 

воно іменується як «право на частку від перепродажу» і «право перепродажу». 

З огляду на те, що твір образотворчого мистецтва є унікальним творінням автора, продаж 

оригінального примірника може бути здійснений один раз. На відміну від літературних або 

музичних творів, необмежене використання яких може приносити письменникам і композиторам 

додаткову винагороду. Репродукції не мають цінності оригіналу, тому авторська винагорода за 

використання твору образотворчого мистецтва переважно обмежується сумою від продажу 

оригіналу. У цьому і вбачається несправедливість. 

Так, право використання зображення в рекламних та інших комерційних цілях належить 

автору, навіть після продажу самого твору, а не власникові матеріального об’єкта. Якщо хтось 

вирішить використовувати зображення картини в комерційних цілях, то це може принести істотний 

додатковий дохід і автору. Багато українських художників зізнаються, що доходи від використання 



зображень їхніх картин для друку постерів і репродукцій істотно перевищують доходи від продажу 

самих творів.  

Однак, головний недолік законодавчого врегулювання права слідування полягає у відсутності 

положень, які б гарантували його практичну реалізацію. Так, хоча право слідування і знайшло своє 

відображення у національному законодавстві, однак відсутність механізму його реалізації призвело 

до того, що це право практично не діє, залишаючись «на папері». 

«Талант не має бути голодним» 

Очевидно, що добробут творця багато в чому залежить від того, наскільки він зможе 

застерегти себе від порушення авторських прав і захистити свої твори. Тому сьогодні братом будь-

якого таланту повинен стати гарний юридичний радник, а сестрами – обачність та дієвість.   

 


