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У сучасному світі, де стрімко розвиваються усі сфери людської 
діяльності, постійно з’являються нові відносини, що потребують 

регламентації. Актуальність обраної теми зумовлена стрімким розвитком 

мистецтва та науки. Саме тому сьогодні значна увага приділяється захисту 

права інтелектуальної власності. 
Ведучи мову про авторське право варто зазначити, що об'єктами 

останнього, відповідно до цивільного кодексу та Закону України «Про 

авторське право і суміжні права», є твори у галузі науки, літератури і 
мистецтва, виражені в будь-якій об'єктивній формі. Твір – це результат 

творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. При цьому твір 

визнається об'єктом правової охорони незалежно від його призначення, 

художнього рівня, а також змісту і способу його вираження. В цивільному 
кодексі України закріплено оригінальність та зафіксованість на певному носії 

як особливості твору (ст.443).  

На відміну від авторського права об’єктом суміжних прав є не зовнішній 
вияв твору, а процес або результат його втілення. Так, відповідно до ст.35 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» об’єктом суміжних 

прав незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, 

є: а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, 
хореографічних, фольклорних та інших творів; б) фонограми, відеограми; в) 

передачі (програми) організацій мовлення. 

Варто усвідомлювати розмежованість цих двох об’єктів. Адже, на 
перший погляд, вони є дуже схожими, проте, вони мають різну природу. 

Якщо об’єкт авторського права виражається у творі і має первинний характер 

стосовно об’єкту суміжних прав, то останній пов’язаний із активною дією, 

втіленням у рухах, співі, мовленні тощо. В цьому і полягає їх відмінність.  
На сучасному етапі розвитку інституту авторського права досить 

незначної уваги приділяється саме хореографічній композиції як об’єкту 

такого права. Такі твори призначаються для виконання на сцені. Хореографія 
в сучасному значенні – мистецтво створення танцю. Це композиція рухів для 

танцю на сцені або будь-яка інша об'єднана одним задумом система жестів, 

створена для виконання.  

В науковій сфері даному питанню приділяли увагу Савченко О., 
Дегтьов М., Кондратьєва К, Смірнова В. та інші. Виходячи із узагальнення їх 
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підходів, можливим є виведення загального визначення хореографічної 
композиції як об'єднаної загальним задумом композиції рухів і поз для танцю 

на сцені, створеної для виконання під музику або без неї. Також, на відміну 

від загальноприйнятого бачення, К. Кондратьєва визначає, що хореографічні 
твори користуються правовою охороною з моменту їх обнародування, при 

цьому не має значення чи були вони зафіксовані на матеріальному носії.  

Смірнова В. М. підкреслює чотири ознаки на підтвердження об’єктності 

хореографічної композиції: 1) створення танцю або постановки є творчим 
процесом, складною інтелектуальною діяльністю одного автора чи декількох 

авторів; 2) хореографічний твір об'єктивно виражається у формі танцю 

танцюристами на сцені, або в будь-якому публічному місці; 3) правова 

охорона не залежить від мети, змісту і спрямованості твору. Ніхто не має 
права посягати на правовий захист даного об'єкта, спираючись на зміст твору; 

4) ознака оприлюднення твору. Оприлюднення твору – це дія, за допомогою 

якої твір стає доступним.  
Авторське право на хореографічний твір виникає в силу факту його 

створення, і для виникнення і здійснення авторських прав не потрібно 

дотримання будь-яких формальностей. Тобто, авторське право виникає в 

момент створення твору. Так, хореографічний твір а також його частини є 
об'єктами права захисту з моменту створення їх автором для загального 

ознайомлення. 

Характерними ознаками хореографічного твору, крім призначення для 
виконання на сцені, є композиція рухів і поз для танцю і наявність загального 

задуму композиції. При цьому музичний супровід танцю признається 

факультативною ознакою. Проблемним аспектом врегулювання питання 

захисту прав на хореографічну композицію та її елементи є те, що композиція 
з окремими рухами, що подані в іншому порядку, ніж авторський виклад уже 

не є раніше створеним твором. В силу цього можна спостерігати періодичні 

порушення авторського права окремих хореографів на композицію. Це 
відбувається в силу недостатньої врегульованості питання на нормативному 

рівні. 

На нашу думку, особливістю досліджуваного об’єкту є те, що виконавці 

також роблять безпосередній внесок у формування та розвиток 
хореографічної композиції. Адже майже неможливим є, в силу об’єктивних 

причин, викладення виконавцями ідентичного до створеного хореографом 

твору. В будь-якому випадку таке виконання матиме свої особливості. В 
окремих джерелах визначається, що носії суміжного права на хореографічну 

композицію є допоміжними ланками у процесі інтелектуальної творчості, 

оскільки вони сприяють авторам у оприлюдненні власних творів для світової 

громадськості. 
Суб'єкти авторського права і суміжних прав на хореографічну 

композицію можуть управляти своїми правами особисто або через свого 

повіреного чи скористатися послугами організацій колективного управління.  

Таким чином, підводячи підсумок, можна говорити про недостатню 
регламентованість питання об’єкту інтелектуальної власності як 

хореографічна композиція. Цей аспект є багатогранним і потребує 
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додаткового вивчення, дослідження та опрацювання головних та проблемних 
моментів. Неопрацьованим залишається аспект захисту ідеї хореографічної 

композиції, та захисту останньої від «легального плагіату». За приклад можна 

взяти наступне: твір або сцена, що повністю ідентичні до авторського викладу 
стають повністю оригінальними, якщо в ньому замінити хоча б один рух. Це 

особливо стає актуальним сьогодні, коли їх виконання та розповсюдження за 

допомогою різноманітних сучасних засобів дістає усе більш широкого 

розповсюдження.  
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МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: 

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ 

 
На сьогодні засіб медіація використовується в 25 країнах світу. В Україні 

гарантовано право кожній особі на захист свого цивільного права та інтересу в 

разі їх порушення, невизнання або оспорювання (ст.15 Цивільного Кодексу). 
Право на захист особа здійснює на свій розсуд (ст. 20 ЦК), самостійно 

обираючи засоби відновлення порушеного права. 

Актуальність розробки проблеми забезпечення захисту цивільних прав із 

використанням позасудових способів обумовлена тим, що сучасний стан 
судового захисту в Україні є незадовільним. Несталість судової практики, 

недосконалість системи правового захисту призводить до того, що люди все 

частіше звертають свою увагу на альтернативні (позасудові) засоби вирішення 

спорів, до яких належить посередництво. 
Поширеним терміном для позначення посередництва є медіація. 

Медіація є методом позасудового вирішення спорів із залученням 

посередника (медіатора), який допомагає сторонам цивільноправового спору 
проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли 

самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім інтересам і 

задовольнить їхні потреби. 

Медіація за своєю суттю є неформальною, добровільною процедурою, 
проте вона показує чудові результати у розв’язанні конфліктів. 

Світовий досвід вказує на те, що медіація є майже універсальним засобом 

вирішення конфліктів, що застосовується у багатьох сферах, починаючи від 
сімейних суперечок, закінчуючи конфліктами за участі громади та 

міжнародних конфліктах. 

Вбачається, що не існує «ідеальної» моделі медіації, або усталених схем 

та правил. Проте виділяються такі основні принципи, що її характеризують: 


