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За змістом ч. 3 ст. 1298 ЦК України до закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус 
може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фі-
нансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення. 
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Сучасне суспільство вступило в нову цифрову епоху, де вільний обмін інформацією 
та результатами інтелектуальної, творчої діяльності в мережі Інтернет стимулював роз-
виток нових комп’ютерних технологій. В основі цифрового обміну даними є інформаційні 
та комунікаційні технології. Завдяки їх постійному вдосконаленню та розвитку стають 
більш різноманітним і способи використання результатами інтелектуальної, творчої дія-
льності. Конвергенція апаратних пристроїв, схожих за своїми функціональними можливо-
стями, а також активне поширення «хмарних технологій» призвело до підвищення рівня 
доступності та частоти використання мережі Інтернет в житті людини. Так, з легкістю 
можна читати книги, слухати і скачувати музику, дивитися фільми, грати в ігри, перебува-
ючи будь-де (в метро, вдома, в парку), користуючись різним технічними пристроями 
(планшетами, смартфонами).  

Практика надання правоволодільцями можливості вільно використовуватиавторські 
творив мережі Інтернет на підставі спеціального виду відкритої ліцензії давно відома за 
кордоном, і такі договори укладаються майже щохвилини. Питання правової регламентації 
відкритих ліцензій і впровадження зарубіжного аналога так званих відкритих ліцензій або 
Creative Commons (далі – CC) в українське законодавство піднімалися неодноразово. 
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Перші ліцензії CС з’явилися в 2001 р. і були розроблені однойменною громадською 
організацією Creative Commons. Суть ліцензій СС полягає в тому, що вони дозволяють 
авторам (правоволодільцям) довести до відома громадськості, від яких прав на свої тво-
ри вони відмовляються, а які права залишають за собою (some rights reserved), на відміну 
від стандартного підходу копірайту «всі права збережені» [1].  

Ліцензії CС дозволено перекладати на інші мови, і це призвело до появи їх офіцій-
них перекладів і адаптацій до законодавства інших країн. Ліцензії CC – група типових 
ліцензійних угод, за допомогою яких дозволяється використання твору (комп’ютерної 
програми) повними способами невизначеному колу осіб без обов’язкової виплати винаго-
роди правоволодільцю, та без будь-яких обмежень за територією. 25.11.2013 CC ввела в 
дію нові міжнародні ліцензії версії 4.0 [2]. Ліцензування тепер поширюється й на sui 
generis права. Серед змін – краща підтримка анонімності, 30-денний строк для усунення 
порушень ліцензій, спрощені формулювання [3]. Загальні ознаки ліцензій групи СС такі:  

– не вимагається підписання письмового договору між правоволодільцем і користу-
вачем твору, а також будь-якої реєстрації. Початком використання твору за ліцензією CC 
є конклюдентна дія;  

– ліцензії CC є незмінними типовими договорами, тексти яких розміщені на сайті 
creativecommons.org;  

– ліцензії СС спрямовані на виникнення правовідносин щодо об’єктів авторського 
прав між правоволодільцем та широким колом осіб. Таким чином, можна віднести їх до 
невиключних ліцензій, які не виключають можливості використання ліцензіаром твору та 
видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у визначеній сфері [4];  

– ліцензії СС складаються з трьох рівнів: перший – юридичний текст ліцензії; другий – 
короткий виклад, зручний довідник для ліцензіарів і ліцензіатів, який узагальнює й вира-
жає деякі найважливіші умови; третій рівень ліцензії створено для розпізнавання 
комп’ютерними програмами (від пошукових систем до офісних програм і засобів для ре-
дагування музики, що відіграють велику роль у створенні, копіюванні, вивченні й розпо-
всюдженні творів).  

Застосування відкритих ліцензій в Україні широко обговорюється фахівцями, при 
цьому відзначається значний попит на застосування інструменту ліцензій СС в Україні. 
Групою фахівців тексти ліцензій CC четвертої версії перекладені українською мовою [5]. 
Однак правовий аналіз ліцензій СС свідчить, що у тому вигляді, як вони наведені розроб-
никами, вони не можуть безпосередньо використовуватися в Україні. Наразі основна 
причина неможливості застосування ліцензій відкритого доступу CC в Україні, так само, 
як і інших ліцензій вільного доступу, пов’язана з відсутністю в Україні можливості укла-
дання ліцензійних договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності в іншій формі, ніж письмова. Згідно з ч. 2 ст. 1107 ЦК України «у разі недодер-
жання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуа-
льної власності такий договір є нікчемним». 

Проте ч. 1 ст. 639 ЦК наголошує на тому, що договір може бути укладений у будь-якій 
формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Та ч. 1 ст. 207 ЦК України 
визнає укладеним у письмовій формі правочин, якщо воля сторін виражена за допомогою 
електронного зв’язку, ст. 6 Закону України «Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг» визначає обов’язковим реквізитом електронного документу електронний підпис, 
які є лише у дуже невеликої кількості правоволодільців, не кажучи вже про користувачів. 

Отже незрозумілим є те, саме на якій правовій підставі користувач може викори-
стовувати, наприклад, операційну систему Linux, матеріали Вікіпедіїї, які в переважній 
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більшості надаються саме за ліцензією CC Attribution-Share Alike або найбільшого в світі 
архіву цифрових зображень Flickr, де в даний час міститься більше 146,5 мільйонів зо-
бражень, наданих авторами на умовах ліцензій CC. 

До Верховної Ради України внесено два законопроекти, що мають врегулювати за-
стосування ліцензій відкритого доступу: проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав» (реєстра-
ційний № 3692 від 22.12.2015) та проект, внесений Кабінетом Міністрів України (№ 4579 
від 04.05.2016).Слід відзначити, неодноразові спроби раніше прийняти відповідне законо-
давство. Так, існує ряд законопроектів, де пропонувалося врегулювати зазначене питан-
ня [6; 7]. Однак використання цих об’єктів у вказаних законопроектах обмежувалось орга-
нами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, 
державними підприємствами та навчальними закладами державної й комунальної форми 
власності. У жодному з цих законопроектів так і не було визначено форму ліцензії. Зако-
нопроекти були покликані забезпечити можливість використання відкритих ліцензій, ство-
рюючи умови для розвитку повноцінного конкурентного середовища у сфері високих ін-
формаційних технологій, яка нині є практично монополізованою. На превеликий жаль цей 
законопроект і по цей час опрацьовується в комітеті. 

Єдиним державним органом, що намагається певним чином вирішити зазначену 
проблему є Державний Департамент інтелектуальної власності. Цей орган видав два 
рекомендаційних акти з проблематики використання відкритих (вільних) ліцензій: Реко-
мендації щодо застосування відкритих (вільних) ліцензій на використання об’єктів автор-
ського права і суміжних прав, та Рекомендації щодо забезпечення правомірності викорис-
тання комп’ютерних програм вільного користування [8]. В даних документах Державний 
Департамент визначив основні поняття у сфері використання відкритих (вільних) ліцензій, 
та пропонує дати законодавче обґрунтування правомірності використання об’єктів права 
інтелектуальної власності, що розповсюджуються за відкритими (вільними) ліцензіями.  

В час, коли в умовах тотального комп’ютерного піратства, українські користувачі 
мають можливість відкрито використовувати авторські твори, законодавець залишається 
сліпим до існуючої ситуації, і тисячі користувачів позбавлені такої можливості. В час, коли 
Google Inc. розробив вільну операційну систему для мобільних пристроїв Android, брау-
зер Mozilla встановлений мільйонами користувачів по всьому світу, терабайти вільної 
музики відкриті до використання всіма можливими способами, Україна поки що знову 
залишається за межами зазначених відносин. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АКЦЕПТУ ПРИ УКЛАДЕННІ 
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Акцепт – друга стадія укладення договору, яка виражається у виявленні згоди на 
укладення договору. Процедура дачі акцепту викладена в ст. 9 Закону України «Про оре-
нду державного та комунального майна» [1]. 

Приступаючи до характеристики виявлення акцепту в орендних відносинах, слід за-
уважити, що акцепту передує складний процес узгодження його можливості з відповідни-
ми органами, в якому дії орендодавця «ставляться законодавцем в залежність від того, 
яке саме окреме індивідуально визначене майно державного підприємства передається в 
оренду в якості її об’єкту» [2, с. 32]. Дане узгодження фактично є отриманням дозволу на 
укладення договору оренди і носить адміністративний характер. 

Орендар надає орендодавцеві заяву про оренду цілісного майнового комплексу під-
приємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійш-
ло до статутного капіталу господарських товариств. За умови відсутності заборони на 
передачу майна в оренду, орендодавець протягом п’яти днів після дати реєстрації заяви, 
надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном. 

У ряді випадків, передбачених ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» [1], орендодавець зобов’язаний також направляти копії вищезгада-
них документів в орган Антимонопольного комітету України. Це необхідно у випадках, 
коли орендар або вже займає, або в результаті здійснення відповідних дій має реальну 
можливість зайняти монопольне становище на ринку.  

Законом України «Про оренду державного та комунального майна» [1] визначений 
термін, впродовж якого орган уповноважений управляти відповідним майном, що зна-
ходиться в державній власності, розглядають подані їм копії документів і направляють 
орендодавцеві висновок (дозвіл або відмову) про можливість оренди і умови договору 
оренди. Цей термін складає п’ятнадцять днів з моменту надходження відповідних доку-


