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О. В. АФОНIН 

Президент Української асоцiацiї видавцiв
i книгорозповсюджувачiв

АВТОРСЬКЕ ПРАВО I УКРАЇНА

I. Iсторiя i сучаснiсть

Питання авторства, мабуть, є одним з найстарiших, бо з'явилося воно з пер-
шими знаряддями працi, з наскельними малюнками, з проявами цивiлiзацiйного 
просування людства в усiх сферах його дiяльностi. I, можливо, автор малюнка 
на  стiнi  печери  й  отримував  як  перший  авторський  гонорар  трохи  бiльший 
шматок  дичини  за  свою творчу працю.  Однак  питання  авторського  права  як 
проблеми,  що вимагає  свого юридичного  вирiшення,  як  предмета вивчення  i 
регулювання постало з початком книгодрукування.

Освоєння  процесу  друку,  тиражування  лiтературних  творiв,  їх  продажу 
вимагало напрацювання умов i правил, якi б дозволяли, в першу чергу друкарям, 
зберегти  вiд  копiювання  вiддрукованi  ними  твори,  а  авторам довести,  що  цi 
твори належать саме їм. Адже, за оцiнками науковцiв, на зорi книгодрукування 
залежнiсть автора вiд видавця була майже абсолютною.

Першим  правовим  актом,  який  унормував  стосунки  автора  i  видавця, 
закрiпив  за  автором  його  права  i  розмежував  у  повноваженнях  першого  з 
другим, вважається прийнятий у 1709 роцi в Англiї «Статут королеви Анни».

До запровадження цього документа, який отримав офiцiйно юридичну силу 
в  1710  роцi,  автор  лiтературного  твору,  що  продавав  рукопис  видавцевi, 
назавжди втрачав на нього свої права. Статут, який мав повну назву «Акт про 
заохочення  шляхом  надiлення  авторiв  i  покупцiв  правами  на  копiювання 
друкованих книг на вказаний нижче перiод часу», позбавив видавцiв довiчного 
права  використовувати  купленi  ними  авторськi  рукописи,  узаконивши  право 
автора на власний твiр протягом 14 рокiв з моменту його вiдповiдної офiцiйної 
реєстрацiї.

Пiсля  закiнчення  цього  термiну  твiр  вважався  суспiльним  надбанням  i 
передруковувати його дозволялося будь-кому. Тим не менше «Статут» дозволяв 
авторовi знову подати заявку на продовження його права на твiр ще на 14 рокiв, 
однак сумарне правоволодiння на твiр не могло перевищувати 28 рокiв. У цьому 
документi також було введено термiн «копiрайт», однак проте у 1710 роцi вiн 
мав  дуже  вузьке  значення:  право  використання  друкувальної  машини  на 
тиражування окремого твору.

На принципах, закладених у цей юридичний документ, що вперше визначив 
засади  авторського  права,  на  його  фiлософськiй  концепцiї  було  вибудувано 
фактично всi законодавчi та нормативнi документи, що розроблялись надалi, як 
на  нацiональних,  так  i  на  мiжнародному рiвнях.  «Статут» став  першою  офi-
цiйною  перешкодою  дiяльностi  «пiратських  друкарень»,  зростання  кiлькостi 
яких на той час спостерiгалось у Великобританiї загалом, зокрема на територiї 
Шотландiї.
 © Афонін О. В., 2010.
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Характерною  ознакою  Європи  XIX сторiччя,  особливо  його  другої  поло-
вини, став видавничий бум. Активно розвивається ринок друкованої продукцiї, 
зростає пропозицiя асортименту книжок, а вiдповiдно i кiлькiсть порушень прав 
авторiв у зв'язку з незаконним, неконтрольованим друком i збутом пiратських 
копiй  лiтературних  творiв.  Про  необхiднiсть  розробки  i  прийняття  багато-
сторонньої  мiжнародної  законодавчої  платформи,  яка  б  стала  основою  i 
нормативною базою для захисту прав автора i видавця, адекватною тогочасним 
умовам, було заявлено у 1878 роцi на Мiжнародному лiтературному конгресi, 
очолюваному на той час Вiктором Гюго.

Першою мiжнародною угодою такого рiвня щодо авторського права стала 
Бернська (Швейцарiя) конвенцiя «Про охорону лiтературних i художнiх творiв», 
прийнята 9 вересня 1886 року. Першими учасниками конвенцiї  стали Бельгiя, 
Нiмеччина, Францiя, Iспанiя, Великобританiя, Тунiс i Швейцарiя.

Конвенцiя  встановлювала  низку  принципiв  мiжнародного  авторського 
права, якi отримали свої власнi назви. Зокрема, це:

–  принцип  нацiонального  режиму –  вiдповiдно  до  нього  кожна  країна-
учасник  конвенцiї  надає громадянам iнших країн-учасниць щонайменше тi  ж 
авторськi права, що й своїм власним громадянам;

– принцип незалежностi охорони – охорона творiв у кожнiй окремiй країнi 
не залежить вiд охорони творiв в iнших країнах, у тому числi в країнi знаход-
ження твору;

–  принцип  автоматичної  охорони –  авторське  право  не  вимагає  для 
використання будь-яких попереднiх формальностей типу реєстрацiї чи дозволу 
влади i виникає автоматично в момент фiксацiї твору в матерiальнiй формi чи 
першої публiкацiї;

–  презумпцiя  авторства –  за  вiдсутностi  зворотних  доказiв  автором вва-
жається той, чиє iм'я чи псевдонiм вказане на обкладинцi книги.

Текст  Бернської  конвенцiї,  а  вiдповiдно  i  термiнологiя  документа,  вiд-
працьовувалися  протягом усього перiоду її  iснування  аж до нинiшнього  дня. 
Перiодично цi змiни i доповнення фiксувалися зiбраннями країн-учасниць, що 
вiдбувалися у 1908 роцi у Берлiнi, в 1928 роцi у Римi, в 1948 роцi в Брюсселi, у 
1967 роцi у Парижi.

Бернська конвенцiя встановлювала мiнiмальний рiвень авторських прав, якi 
обов'язково мають надавати країни-учасницi.

Конвенцiя  вимагала  надання  авторам  або  уповноваженим  ними  особам 
виключних «економiчних прав»:

– право на вiдтворення твору будь-яким чином i в будь-якiй формi; 
– право на переклад;
– право на публiчне мовлення (теле-, радiо-);
– право на публiчне виконання;
– право на публiчне читання;
– право на змiну твору;
– право на кiнематографiчну переробку та iн.
Саме Бернська конвенцiя розпочала еру мiжнародного регулювання питань 

охорони авторського права, вiдкривши шлях iншим мiжнародним документам, 
зорiєнтованим  на  вирiшення  бiльш  вузьких  проблем,  що  стосуються  прав 
автора. У мiжнародному середовищi почали створюватися структури, основною 
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метою  дiяльностi  яких  стало  розв'язання  питань  управлiння  авторськими 
правами на мiжнародному рiвнi.

У 1967 роцi у Стокгольмi пiд егiдою ООН було проведено конференцiю i 
пiдписано «Конвенцiю про заснування Всесвiтньої  органiзацiї  iнтелектуальної 
власностi».  Утворена  мiжнародна  структура  отримала  скорочену назву ВОIВ. 
Конвенцiя ж набула чинностi у 1970 роцi.

Основна дiяльнiсть ВОIВ зосереджується на гармонiзацiї законодавчих норм 
з iнтелектуальної власностi в рiзних країнах, пропагандi сучасних пiдходiв до 
управлiння  авторськими  правами,  узагальненнi  досвiду  вирiшення  окремих 
питань авторського i сумiжних прав i пiдготовцi на основi отриманого аналiзу 
спецiальних  рiшень  у виглядi  директив  ВОIВ чи мiжнародних  договорiв.  Це 
одна з небагатьох мiжнародних структур, фiнансування якої забезпечується не 
стiльки  за  рахунок  членських  внескiв  держав-учасниць,  скiльки  за  рахунок 
оплати  послуг,  якi  надаються  ВОIВ  у  питаннях  пiдготовки  мiжнародних 
договорiв країнами-користувачами.

Перебiг подiй у царинi запровадження авторського права в Українi  пов'я-
заний  з  росiйським  та  радянським  унормуванням  i  законодавчою  базою. 
Зрозумiло, що мати своє, повнiстю незалежне авторське законодавство вона, як 
територiальна складова Росiйської iмперiї та СРСР, просто не могла.

Книгодрукування в Росiї з часу його запровадження багато в чому повто-
рювало шлях європейських  країн.  Однак ситуацiя  рiзко  змiнилася  з  виходом 
указу  Катерини  II  «Об  ограничении  свободы  книгопечатания  и  ввоза  ино-
странных книг, об учреждении ценсур». Згiдно з цим указом було лiквiдовано 
приватнi друкарнi, а книгодрукування стало монополiєю держави. Друкарнi цiл-
ком пiдпорядковувалися органам цензури. На цьому етапi становлення авторсь-
кого права в Росiї привiлеї на видання творiв надавалися не авторам, а видав-
цям. Цензуру жодним чином не обходило,  чи мають тi  або iншi видавництва 
право  на  твори,  якi  друкують.  Указом  Катерини  II  фактично  було  знищено 
конкуренцiю, що певним чином знизило потребу в цивiлiзованому регулюваннi 
питань авторського права на територiї iмперiї.

Однак зростання в суспiльствi потреби в книзi, кiлькостi назв, що виходили 
друком,  призвело  до  грубих  порушень  прав  авторiв  багатьма  тогочасними 
видавництвами, а то й до прямого iгнорування ними авторських прав. Такi дiї 
викликали  серйознi  збурення  в  колах  авторiв  та  в  середовищi  iнтелiгенцiї, 
результатом чого стало включення 22 квiтня 1828 року до «Цензорного устава» 
роздiлу «О сочинителях и издателях книг» з п'яти статей, в яких було надано 
авторам  виключнi  права  на  власнi  твори  впродовж  усього  їхнього  життя  та 
передання  цих  прав  спадкоємцям  на  25  рокiв  пiсля  смертi  автора.  Це 
доповнення до «Цензорного устава» є по сутi першим нормативним актом Росiї, 
яким закрiплювалося право автора на створений ним твiр.  Через два роки,  8 
сiчня 1830 року, було затверджено закон «О правах сочинителей, переводчиков 
и  издателей»,  яким  фактично  було  прирiвняно  авторськi  права  до  прав 
власностi, визначено i передбачено вiдповiдальнiсть за їх порушення.

Наприкiнцi  ХIХ  сторiччя  стало  цiлком  очевидним,  що  частковi  вдоско-
налення не вирiшують питання ефективного захисту iнтересiв автора. Тому 1897 
року Державна Рада Росiї прийняла рiшення про невiдкладну розробку нового 
закону. Однак знадобилося понад 13 рокiв, перш нiж 20 березня 1911 року було 
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ухвалено новий закон, який дiстав назву «Положение об авторском праве». Для 
його  пiдготовки  було  використано  кращi  зразки  законодавчих  актiв 
європейських країн того часу з питань авторського права. Проте цей закон все ж 
був характерним саме для Росiї,  оскiльки  традицiйно  занижував,  порiвняно з 
Європою, ступiнь охорони авторського права i не повнiстю вiдповiдав вимогам 
Бернської  конвенцiї.  У  законi  розкривалися  засадничi  поняття:  коло  охоро-
нюваних  об'єктiв,  термiн  дiї  авторського  права,  питання  правонаступництва, 
засоби захисту. В окремому роздiлi регламентувалися основнi правила i умови 
видавничого договору. Закон уперше закрiпив право авторiв на переклад їхнiх 
творiв. Однак Росiя вiдставала вiд iнших країн в укладаннi мiжнародних угод, i 
тому авторськi права, якi приймалися в Росiї, дiяли тiльки на її територiї.

Крiм того, iмперська полiтика щодо авторiв – представникiв iнших народiв, 
що  входили  до  складу Росiї,  призводила  до  грубого  порушення  авторського 
права  через  заборону розвивати  нацiональну лiтературу i  культуру.  I якщо  в 
Українi  в  першiй  половинi  ХIХ  столiття  було  можливе  видання  лiтератури 
українською мовою, то вже починаючи з 1863 року, з часу виходу циркуляра 
мiнiстра  внутрiшнiх  справ  П.  Валуєва,  було  заборонено  видання  духовної 
лiтератури  та  шкiльних  пiдручникiв  українською  мовою.  Наслiдком  роботи 
спецiальної  комiсiї,  створеної  у 1875  роцi  для  боротьби  з  українофiльською 
дiяльнiстю, став Емський указ, пiдписаний Олександром II 8 травня 1876 року, 
яким  заборонявся  друк  книжок  українською  мовою,  українськi  переклади, 
декламацiї i тексти до неї та завезення україномовних книжок з-за кордону. У 
1895  роцi  було  заборонено  українськi  книжки  для  дiтей,  а  майже  70% 
українських книжок, надiсланих до цензури за перiод 1895–1904 рр., взагалi не 
побачили свiт. Тому говорити про реалiзацiю авторського права в Українi навiть 
вiдповiдно до законiв Росiйської iмперiї в повному обсязi просто неможливо.

Радянська доба, пiсля жовтневих подiй 1917 року в Петербурзi, позначилася 
протягом двох рокiв цiлою низкою декретiв, якi прямо стосувались авторського 
права,  а  по  сутi  руйнували  всi  цивiлiзацiйнi  пiдходи  до  цiєї  проблеми,  якi 
почали здiйснюватися в Росiї пiсля прийняття закону 1911 року. Вже перший 
декрет вiд 29 грудня 1917 року, оголошуючи монополiю держави на видання 
книжок,  переводив  бiльшiсть  лiтературних  творiв  з  приватної  у  громадську 
власнiсть.  Продовжив  цю  лiнiю  i  декрет  Ради  Народних  Комiсарiв  вiд  26 
листопада  1918  року.  Вiн  надавав  можливiсть  визнавати  надбанням  РСФРР 
будь-якi твори, з виплатою авторам гонорарiв за встановленими ставками. Цим 
же декретом було скасовано наслiдування прав на твори автора його спадкоєм-
цями. Декретом вiд 10 жовтня 1918 року було оголошено недiйсними договори 
видавництв з авторами, за якими права на видання творiв переходили у повну 
власнiсть видавництв.

Наступний етап розвитку законодавства в царинi авторського права в СРСР 
пов'язаний з двома нормативними документами. Перший з них – це Постанова 
ЦВК i РНК «Об основах авторского права» вiд 30 сiчня 1925 року, другий – 
Закон «Основы авторского права СССР», прийнятий 16 травня 1828 року. За 
цими  документами  право  авторiв  на  лiтературний  твiр  ставало  довiчним,  а 
використання творiв дозволялося тiльки за наявностi договорiв з автором.

У той же час цi документи передбачали безстрокове вiдчуження авторських 
прав  по  видавничому  договору  з  соцiалiстичними  органiзацiями,  тодi  як 
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передача прав видавництвам iнших форм власностi дозволялася не бiльше нiж 
на 5 рокiв.

Пiсля  цього  радянським  республiкам  було  дозволено  приймати  власнi 
закони щодо авторських прав.

Закон Української РСР, прийнятий 6 лютого 1929 року, по сутi дублював 
загальносоюзнi  законодавчо-нормативнi  акти  з  авторського  права  1925–1928 
рокiв.  Цей закон був чинний до 1961 року,  до прийняття  «Основ цивiльного 
законодавства СРСР i радянських республiк». Вiдповiдно до зазначених основ, 
усi республiки, в тому числi й Україна, прийняли свiй цивiльний кодекс, четвер-
тий роздiл якого регулював питання авторського права. Цей документ iстотно 
розширював права авторiв i змiцнював їхнi позицiї в стосунках з органiзацiями, 
що використовують їхнi твори.

Це дало змогу СРСР у 1973 роцi стати учасником Женевської конвенцiї про 
авторське право (1952) з доповненнями, внесеними до неї в Парижi 1971 року. 
Вiдповiдно до цiєї конвенцiї i в Радянському Союзi було встановлено виключне 
право автора  перекладати,  випускати  у свiт  свої  твори  i  давати  дозвiл  на  їх 
переклад  та  видання.  Крiм  того,  охорона  авторських  прав  забезпечувалась 
упродовж життя автора i не менш нiж на 25 рокiв пiсля його смертi.

Для органiзацiї  та  здiйснення  управлiння  авторськими правами в  Українi 
було створено Агентство iз захисту авторських прав, яке в 1938 роцi увiйшло до 
Всесоюзного управлiння з охорони авторських прав (ВУОАП), ставши єдиним 
представником  авторiв  з  питань  авторського  права.  В  союзних  республiках 
iснували республiканськi вiддiлення ВААП. Агентство було посередником мiж 
авторами  i  видавництвами,  мiж  радянськими  авторами  i  радянськими  видав-
ництвами.  ВААП збирав  i  розподiляв  авторську винагороду за  використання 
творiв радянських та iноземних авторiв у СРСР, а також за використання творiв 
радянських авторiв за кордоном.

Разом з утвердженням незалежностi України гостро постало питання ство-
рення нової законодавчої бази, що мусить мати суверенна держава, та структур 
державного управлiння, якi повиннi були перебрати на себе тi  повноваження, 
що  ранiше  значною  мiрою  реалiзувалися  загальносоюзними  органами.  Так, 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 квiтня 1992 року  № 154 було 
створено  Державне  агентство  з  авторських  та  сумiжних  прав  при  Кабiнетi 
Мiнiстрiв  України  (ДААСП  України).  На  нього  фактично  було  покладено 
обов'язки щодо розробки i прийняття законодавчих актiв, забезпечення участi 
України в мiжнароднiй системi охорони авторських прав; вирiшення питань з 
пiдготовки бази щодо її входження, iнтегрування до мiжнародних органiзацiй, 
що  опiкуються  проблемами  авторського  права;  створення  iнструментарiю  та 
механiзмiв, якi б на практицi забезпечували реальний захист авторських прав.

Проголошений Україною курс на iнтеграцiю в Європейський Союз вимагав 
певних змiн i гармонiзацiї законодавчих норм авторського права з нормами, якi 
практикуються в ЄС. Це обумовило появу в травнi 2003 року Закону України 
«Про  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв  України  щодо  правової 
охорони iнтелектуальної  власностi». Крiм перерахованих законiв  та урядових 
постанов,  питання  авторського  права  було  врегульовано  статтями  Книги  IV 
Цивiльного кодексу України, прийнятого 16 сiчня 2003 року i чинного з 1 сiчня 
2004 року. Загальнi засади захисту права iнтелектуальної власностi передбачає 
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частина третя статтi  418 цього Кодексу, де зазначено,  що таке право є непо-
рушним.

Нинi Україна бере участь у бiльшостi мiжнародних конвенцiй i договорiв з 
питань охорони авторського i сумiжних прав. Зокрема, це:

– Бернська конвенцiя  про охорону лiтературних  i  художнiх  творiв – з  25 
жовтня 1995 р.;

– Всесвiтня  конвенцiя  про авторське право – пiдтверджено в груднi  1993 
року (редакцiя 1971 р.);

–  Конвенцiя  про  заснування  Всесвiтньої  органiзацiї  iнтелектуальної 
власностi – з 26 квiтня 1970 р.;

– Договiр ВОIВ про авторське право – з 6 березня 2002 р. та iншi. 

II. Проблеми i перспективи

Загалом сьогоднi можна погодитися з тим, що напрацьована в незалежнiй 
Українi  законодавча база,  яка стосується системи охорони авторського права, 
практично вiдповiдає дiючим мiжнародним стандартам i, з точки зору закону, 
забезпечує належну охорону об'єктiв авторського права.

Однак  система  реального  захисту цих  прав  в  Українi  залишається  вкрай 
неефективною, а iснуючi засоби i механiзми його реалiзацiї вимагають серйоз-
ного вдосконалення.

Так, мiжнародна компанiя IDC, яка спецiалiзується на дослiдженнях ринку i 
консалтингу та  аналiзi  процесiв,  що вiдбуваються  у цих  сферах,  у 2006 роцi 
дiйшла  висновку,  що  рiвень  пiратства  в  Українi  складає  84%  i  є  одним  iз 
найвищих  показникiв  у Європi,  при  тому,  що  свiтовий  рiвень  не  перевищує 
34%.

Головними  причинами  цього  явища  є  правовий  нiгiлiзм  основної  маси 
населення України, а також абсолютна безкарнiсть i вседозволенiсть, якi пану-
вали в новонародженому книжковому бiзнесi перших рокiв доби незалежностi.

«Книжковий голод», який вiдчували українцi за радянських часiв, особливо 
в популярних жанрових нiшах, з розвалом Радянського Союзу швидко втамо-
вувався за  рахунок дешевих,  на поганому паперi  видань,  якi  на початку 90-х 
рокiв  ХХ  столiття  не  друкував,  мабуть,  тiльки  ледачий.  Неузгодженiсть,  а 
здебiльшого i вiдсутнiсть законодавчо-нормативної бази, бездiяльнiсть контро-
люючих органiв,  неможливiсть реального доступу мiжнародних структур, що 
вiдстежують  порушення  авторських  прав,  до  тогочасного  книжкового  ринку 
України  створили  iдеальнi  передумови  для  тотального  iгнорування  прав  як 
вiтчизняних,  так  i  зарубiжних  авторiв,  а  також правонаступникiв  авторiв,  якi 
пiшли з життя.

Вiдсутнiсть  будь-яких  механiзмiв  дослiдження  тогочасного  українського 
ринку книги призводила до того,  що одночасно в продажу могли перебувати 
твори одного й того ж автора, виданi кiлькома рiзними видавництвами. Харак-
терним для згадуваного перiоду було те, що для передруку використовувались 
оригiнальнi видання i переклади творiв зарубiжних авторiв, якi ранiше побачили 
свiт у радянських державних видавництвах чи об'ємних лiтературних часописах, 
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або  «самопальнi»  неякiснi  переклади,  що  не  витримували  жодної  критики  i, 
зрозумiло, на виконання яких жоден зарубiжний автор свого дозволу не давав.

Як правило, за винятком окремих випадкiв, питання розрахункiв з автором, 
перекладачем чи спадкоємцями взагалi  не поставало.  Це був час передруку i 
роздруку творiв  попереднього  етапу фактично  без  появи  нових  iмен  i  нових 
творiв. Можна абсолютно впевнено сказати, що цей перiод повної безкарностi 
для порушникiв прав авторiв панував майже до 1996 року, хоча на той час уже 
три роки дiяв Закон України «Про авторське право та сумiжнi права».

Однак  вважати,  що  пiсля  1996  року  ситуацiя  щодо  захисту  авторського 
права змiнилася кардинально, було б неправильно. Просто в цей перiод пiсля 
тривалого запустiння на лiтературному полi в його рiзних жанрових секторах 
починають  з'являтися  першi  паростки  вiтчизняної  автури,  яка  спiвпрацює  з 
конкретно взятим видавництвом на договiрнiй основi. Тобто у окремих творiв 
чи авторiв з'являються персональнi «охоронцi» в особi видавництв, якi пiдпи-
сали з ними угоди на видання.

Ще  одним  фактором,  який  позитивно  вплинув  на  стан  боротьби  з 
пiратством  у  книговиданнi,  стало  створення  такої  професiйної  громадської 
органiзацiї,  як  Українська  асоцiацiя  видавцiв  та  книгорозповсюджувачiв 
(УАВК),  навколо  якої  поступово  почали  гуртуватися  найбiльш  здоровi  сили 
вiтчизняного видавничого бiзнесу, що прагнули як його легального ведення, так 
i  захисту  власної,  щойно  створеної  авторської  школи.  Системнi  контакти 
видавцiв  один з  одним у рамках  Асоцiацiї  на  всiляких  професiйних  заходах 
поступово  формували  атмосферу  цехових  стосункiв,  у  яких  спроби 
виготовлення контрафактної продукцiї чи прямого плагiату могли б викликати 
вiдкритий осуд колег i негативно позначитися на взаємовiдносинах. На кiнець 
90-х  рокiв  минулого  столiття  здiйснюються  першi  спроби  легальних, 
органiзованих видавцiв виступити проти тих, для кого пiратство i плагiат стали 
постiйним явищем їхньої дiяльностi й дуже прибутковим бiзнесом. Однак цi дiї 
членiв Асоцiацiї не мали особливого успiху, оскiльки боротьба велася на рiвнi 
самих видавцiв, без вiдчутної пiдтримки та участi правоохоронних органiв, якi 
мали вагомi пiдстави для органiзацiйних та адмiнiстративних дiй, спрямованих 
проти порушникiв авторського права. Неодноразовi звернення УАВК до МВС, 
СБУ з  проханням започаткувати  за  участю Асоцiацiї  системну роботу проти 
«контрафактникiв» у кращому випадку закiнчувалися так званими поодинокими 
«рейдами»  на  рiвнi  рядових  працiвникiв  мiлiцiї  по  книжкових  базарах  i 
розкладках.  До  того  ж  основнi  «контрафактники»  якимось  дивним  чином 
дiзнавались про це задовго до проведення «секретних» перевiрок,  i  пiратська 
продукцiя зникала з прилавкiв.

Законодавчi  змiни  кiнця  1990-х  –  початку  2000-х  рокiв,  наблизивши 
українське  авторське  право  стосовно  лiтературної  творчостi  до  європейських 
стандартiв,  практично  не  позначились  позитивно  у  реальному  захистi  як 
авторiв, так i видавцiв, що отримали право на видання творiв цих авторiв, вiд 
несанкцiонованого їх копiювання i тиражування в значних обсягах. Бiльше того, 
полiтичнi збурення, економiчнi i соцiальнi негаразди в державi, швидкий розви-
ток технологiї  друку, в тому числi  й цифрового,  стiйкий дефiцит української 
книги,  особливо  в  жанровiй  нiшi  навчальної  лiтератури,  стали  живильним 
середовищем,  у якому буйно  розквiтла  величезна  кiлькiсть  рiзномасштабних 
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друкарень, якi за надзвичайно короткий час могли вiдтворити копiю будь-якого 
видання,  iнодi  навiть  якiснiше  за  скопiйований  оригiнал.  Власники  таких 
друкарень,  як  правило,  не  поспiшали  та  й  не  поспiшають  легалiзуватись, 
утворюючи «тiньовий», паралельний легальному, видавничий бiзнес. В окремих 
жанрових нiшах кiлькiсть пiратських контрафактних копiй навiть перевищила 
кiлькiсть легальних видань.

Книжковi  базари  та  лоточна  торгiвля  книжковою  продукцiєю  по  всiй 
Українi  перетворилися  на  мiсця  збуту  контрафактної  продукцiї.  Основними 
«партнерами»  виробникiв  контрафакту  стали  приватнi  розповсюджувачi,  що 
працюють на єдиному податку. Цю категорiю пiдприємцiв закон звiльнив вiд 
необхiдностi  вказувати джерела придбання оптових партiй  товару, який вони 
реалiзують  на  ринку.  Тим самим держава  сама надала  їм  «iндульгенцiю» чи 
«вiдпущення грiхiв» за реалiзацiю фактично краденої книжкової продукцiї.

Протягом 2003–2010 рокiв через офiцiйнi письмовi звернення до очiльникiв 
держави, керiвникiв МВС та СБУ УАВК здiйснила декiлька спроб спонукати 
владнi  iнституцiї  звернути увагу на цю кричущу проблему та розпочати  сис-
темну боротьбу з ганебним i  надзвичайно шкiдливим для економiки держави 
явищем. Однак кожного разу цi звернення з вiзами вiдповiдальних працiвникiв 
передавалися  до  найнижчої  ланки  правоохоронних  органiв  –  оперативних 
слiдчих, повноваження яких закiнчуються на вилученнi кiлькох пачок контра-
фактної  продукцiї.  Основнi  органiзатори  пiратських  дiй  завжди залишаються 
поза  зоною  уваги  правоохоронних  органiв.  Останнє  звернення  Асоцiацiї  до 
Президента України В. Януковича в березнi 2010 року спiткала така сама доля, 
як i всi попереднi.

З  метою надання  цiй  боротьбi  бiльш системного характеру,  забезпечення 
формування  власної  доказової  бази  та  створення  каталогу головних  «контра-
фактникiв» держави при УАВК створено службу захисту iнтелектуальних прав 
видавцiв та боротьби з контрафактною продукцiєю.

Стрiмкий  прорив  в  iнформацiйних  технологiях,  який  спостерiгається 
останнi роки, окрiм позитиву у виглядi електронних книг i рiдерiв, призначених 
для  їх  читання,  створив  додатковi  проблеми  i  авторам,  i  видавцям,  значно 
полегшивши  життя  тим,  хто  прагне  безкоштовно  скористатися  результатами 
чужої працi. Розмiщення на платних i безоплатних сайтах лiтературних творiв, 
їх  копiювання  на  електроннi  носiї  набуває  масового  характеру,  завдаючи 
авторам i видавцям фактично щоденно все бiльших i бiльших збиткiв. Однак i 
вiтчизнянi  стандарти  електронної  книги,  i  технiчно  досконалi  методики, 
механiзми i технологiї захисту прав у мережi Iнтернет перебувають ще в стадiї 
осмислення i розробки.

Отже, з одного боку, Україна має досить ґрунтовно опрацьовану законодав-
чу базу з охорони авторського права, яка наближає нашу державу до європейсь-
ких стандартiв у цiй царинi, з другого – Україна являє собою мiсце безпреце-
дентного  розгулу пiратства  з  копiювання,  передруку,  тиражування  i  продажу 
книжкової продукцiї, виготовленої легальними вiтчизняними видавцями.

Серед головних порушень авторського права, якi, навiть за наявностi зако-
нодавчої  бази,  достатньої  для  суворого  покарання  порушникiв,  фактично 
залишаються безкарними, є:

– порушення немайнових прав автора;
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– порушення майнових прав автора;
– пiратство та масове тиражування контрафактної продукцiї; 
– плагiат;
–  використання  бренду автора для  просування  пiд  його  iменем на  ринок 

творiв, до яких вiн не має жодного вiдношення;
– несанкцiоноване копiювання лiтературних творiв;
– використання бiблiотеками власноруч зроблених паперових та електрон-

них копiй книжок для пересилання їх у системi мiжбiблiотечного абонемента з 
метою поповнення  фондiв  чи  замiни  тих  iз  них,  що  вже  втратили  товарний 
вигляд;

–  несанкцiоноване  розмiщення  електронних  копiй  лiтературних  творiву 
мережi Iнтернет та їх безкоштовне споживання користувачами тощо. 

Порушення авторського права в Українi у сферi традицiйного книгодруку-
вання, а тепер i електронної книги, вимагають зусиль i влади, i громадськостi з 
вироблення комплексного пiдходу щодо забезпечення захисту авторських прав, 
який  би  вiдповiдав  реалiям  сьогодення.  Жоднi  спорадичнi  дiї  не  зможуть 
зламати вже вкорiнену за майже два десятилiття практику злочинного бiзнесу, 
який жирує на привласненнi чужого iнтелекту.

Очiкувати  будь-яких  зрушень  у  бiк  лiквiдацiї  злочинницького  пiдприєм-
ництва  можна  лише  тодi,  коли  тi,  хто  покликаний  перетворити  нинiшнє 
українське  суспiльство  на  суспiльство  цивiлiзоване,  правове,  зрозумiють,  що 
порушення авторських прав, пiратство, контрафакт:

– завдають шаленого удару по iмiджу України як держави, що не спроможна 
забезпечити захист iнтелектуальної власностi;

–  паразитуючи  на  легальних  видавцях  i  авторах,  фактично  знищують 
видавничу  справу  як  реальний  сектор  економiки  i,  вiдповiдно,  пiдривають 
моральнi, освiтнi, iнтелектуальнi та економiчнi пiдвалини державностi України;

– створюють потужний, у кiлькасот мiльйонiв доларiв, не контрольований 
державою тiньовий капiтал, який, за певних обставин, може бути використаний 
проти неї;

– формують i постiйно пiдживлюють широко розгалужену систему корупцiї, 
поширену серед значної частини працiвникiв рiзних державних служб i органiв 
правопорядку,  якi  на  нинiшньому  етапi  забезпечують  «прикриття»  цього 
кримiнального бiзнесу, тим самим розбещуючи та дискредитуючи владу;

– знищують творчий потенцiал українцiв,  оскiльки,  позбавляючи автора i 
легального  видавця  тих  коштiв,  якi  вони  заробили  власною  працею,  приму-
шують їх згортати свою i творчу, i виробничу дiяльнiсть.

I, безперечно, захист авторських i видавничих прав буде ефективним лише 
тодi,  коли всi учасники процесу активних правовiдносин у авторському сере-
довищi абсолютно компетентно використовуватимуть тi можливостi, методики 
й iнструменти,  якi  вже нинi  надає їм вiтчизняне законодавство з авторського 
права у боротьбi проти тих, хто цi права i закони зневажає.

Сподiваюся, що ця брошура стане в добрiй нагодi тим з авторiв i видавцiв, 
хто не має намiру займати споглядацьку позицiю, а готовий боротися за те, щоб 
здобутки  творцiв  iнтелектуального  багатства  нацiї  врештi-решт  були  надiйно 
захищенi вiд будь-яких зазiхань.
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О. М. ХАРЧЕНКО 

Фахiвець у галузi iнтелектуальної власностi та iнформацiйного права,
маґiстр права та iнформацiйних технологiй (унiверситет Стокгольма)

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ВИДАВНИЧIЙ СПРАВI

1.1. Основи

Почнемо наш огляд iз  визначення майнових та немайнових прав iнтелек-
туальної власностi на твори.

Як встановлює стаття 440 Цивiльного кодексу України, майновими правами 
iнтелектуальної власностi на твiр є:

1) право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомiрному використанню твору, в тому числi 

забороняти таке використання;
4) iншi майновi права iнтелектуальної власностi, встановленi законом. Май-

новi права на твiр належать його авторовi, якщо iнше не встановлено договором 
чи законом.

Особистi немайновi права автора у Цивiльному кодексi України визначено 
статтями  423,  438  та  439.  Зокрема,  до  особистих  немайнових  прав  автора 
належать:

1) право вимагати зазначення свого iменi у зв'язку з використанням твору, 
якщо це практично можливо;

2) право забороняти зазначення свого iменi у зв'язку з використанням твору;
3) право обирати псевдонiм у зв'язку з використанням твору;
4) право на недоторканнiсть твору, що означає право протидiяти будь-якому 

перекрученню,  спотворенню  або  iншiй  змiнi  твору  чи  будь-якому  iншому 
посяганню  на  твiр,  що  може  зашкодити  честi  та  репутацiї  автора,  а  також 
супроводженню твору без його згоди iлюстрацiями, передмовами, пiслямовами, 
коментарями тощо.

Особистi  немайновi  права  iнтелектуальної  власностi  не  залежать  вiд 
майнових прав iнтелектуальної власностi.

Особистi  немайновi  права  iнтелектуальної  власностi  не  можуть 
вiдчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом. Стосовно 
недоторканностi твору частина друга статтi 439 спецiально застерiгає про те, що

у  разi  смертi  автора  недоторканнiсть  твору  охороняється  особою, 
уповноваженою  на  це  автором,  а  за  вiдсутностi  такого  уповноваження 
недоторканнiсть  твору  охороняється  спадкоємцями  автора,  а  також  iншими 
заiнтересованими особами.

Розпоряджання  майновими  правами  iнтелектуальної  власностi  на  твори 
може мати наслiдком надання iншим особам виключних (ексклюзивних) прав 
або  надання  невиключних  прав.  Пояснення  сутi  виключних  та  невиключних 

© Харченко О. М., 2010.
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прав  мiститься,  зокрема,  у  частинi  третiй  статтi  1108  Цивiльного  кодексу 
України «Лiцензiя на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi»:

«3. Лiцензiя на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi може 
бути  виключною,  одиничною,  невиключною,  а  також  iншого  виду,  що  не 
суперечить закону.

Виключна  лiцензiя  видається  лише  одному  лiцензiату  i  виключає 
можливiсть використання лiцензiаром об'єкта права iнтелектуальної власностi у 
сферi,  що обмежена цiєю лiцензiєю, та видачi ним iншим особам лiцензiй на 
використання цього об'єкта у зазначенiй сферi.

Одинична  лiцензiя  видається  лише  одному  лiцензiату  i  виключає 
можливiсть видачi лiцензiаром iншим особам лiцензiй на використання об'єкта 
права iнтелектуальної  власностi  у сферi, що обмежена цiєю лiцензiєю,  але не 
виключає  можливостi  використання  лiцензiаром  цього  об'єкта  у  зазначенiй 
сферi.

Невиключна  лiцензiя  не  виключає  можливостi  використання  лiцензiаром 
об'єкта права iнтелектуальної власностi у сферi, що обмежена цiєю лiцензiєю, та 
видачi ним iншим особам лiцензiй на використання цього об'єкта у зазначенiй 
сферi.»

Вiдповiдно  до  статтi  446  Цивiльного  кодексу  України,  «строк  чинностi 
майнових прав iнтелектуальної власностi на твiр спливає через сiмдесят рокiв, 
що  вiдлiковуються  з  1  сiчня  року,  наступного  за  роком  смертi  автора  чи 
останнього  iз  спiвавторiв,  який  пережив  iнших  спiвавторiв,  крiм  випадкiв, 
передбачених законом.» 

1.2.  «Усi  права,  не зазначенi  як переданi,  вважаються такими,  що не 
переданi»

Вiдповiдно  до  положень  частини  першої  статтi  31  Закону України  «Про 
авторське  право  i  сумiжнi  права»  (яка,  що  важливо,  має  назву  «Передача 
(вiдчуження) майнових прав суб'єктiв авторського права»): 

«1. Автор (чи iнша особа, яка має авторське право) може передати свої  
майновi  права,  зазначенi  у  статтi  15  цього  Закону,  будь-якiй  iншiй  особi  
повнiстю чи частково. Передача майнових прав автора (чи iншої особи, яка  
має авторське право) оформляється авторським договором. 

Майновi права, що передаються за авторським договором, мають бути у  
ньому  визначенi.  Майновi  права,  не  зазначенi  в  авторському  договорi  як  
вiдчужуванi, вважаються такими, що не переданi.» 

Вiдповiдно до абзацу першого частини другої статтi 33 Закону («Договори 
на право використання творiв»): 

«2.  Договiр  про  передачу  прав  на  використання  творiв  вважається  
укладеним,  якщо мiж сторонами досягнуто згоди  щодо  всiх  iстотних  умов  
(строку  дiї  договору,  способу  використання  твору,  територiї,  на  яку  
поширюється  передаване  право,  розмiру  i  порядку  виплати  авторської  
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винагороди,  а  також  iнших  умов,  щодо  яких  за  вимогою  однiєї  iз  сторiн  
повинно бути досягнено згоди).» 

Частина  восьма тiєї  ж статтi  стосовно договорiв  «на право використання 
творiв» встановлює: 

«8.  Усi  майновi  права  на  використання  твору,  якi  передаються  за 
авторським  договором,  мають  бути  у  ньому  визначенi.  Майновi  права,  не  
зазначенi  в  авторському договорi  як  переданi  суб'єктом авторського  права,  
вважаються такими, що не переданi, i зберiгаються за ним.» 

Цивiльний  кодекс  України,  для  порiвняння  iз  наведеними  положеннями 
Закону,  мiстить  статтi  1109  «Лiцензiйний  договiр»  та  1113  «Договiр  про 
передання  виключних  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi».  Cтосовно 
лiцензiйного  договору,  який  вiдповiдає  договору  «про  передачу  прав  на 
використання  творiв»  за  термiнологiєю  Закону,  вiдповiднi  до  цитованих 
положень Закону положення мiстяться у частинах третiй та шостiй статтi 1109 
Кодексу: 

«3. У лiцензiйному договорi визначаються вид лiцензiї, сфера використання 
об'єкта права iнтелектуальної власностi (конкретнi права, що надаються за  
договором, способи використання зазначеного об'єкта, територiя та строк, на 
якi  надаються  права,  тощо),  розмiр,  порядок  i  строки  виплати  плати  за  
використання об'єкта права iнтелектуальної власностi, а також iншi умови,  
якi сторони вважають за доцiльне включити у договiр. (...)

6.  Права  на  використання  об'єкта  права  iнтелектуальної  власностi  та  
способи  його  використання,  якi  не  визначенi  у  лiцензiйному  договорi,  
вважаються такими, що не наданi лiцензiату.» 

Таким  чином,  спосiб  (способи)  використання  твору є  iстотною  умовою 
лiцензiйного  договору,  або  ж  договору «про передачу прав  на  використання 
творiв», згiдно iз абзацом першим частини другої статтi 33 Закону та частиною 
третьою статтi 1109 Кодексу.

Що  ж  стосується  договору  про  передання  виключних  майнових  прав 
iнтелектуальної  власностi,  який  вiдповiдає  «передачi  (вiдчуженню)  майнових 
прав» за термiнологiєю Закону, частина перша статтi 1113 Кодексу встановлює 
таке: 

«1. За договором про передання виключних майнових прав iнтелектуальної  
власностi одна сторона (особа, що має виключнi майновi права) передає другiй 
сторонi  частково або у повному складi  цi  права вiдповiдно до закону та на  
визначених договором умовах.» 

Далi,  стосовно  договору  про  передання  виключних  майнових  прав 
iнтелектуальної власностi, Кодекс, на вiдмiну вiд Закону, жодним чином не веде 
мову  про  те,  що  «майновi  права,  не  зазначенi  як  вiдчужуванi,  вважаються 

14



такими,  що не  переданi»,  пiдкреслюючи цим фундаментальну концептуальну 
хибу, закладену в Законi.

Попри  те,  що  i  за  Кодексом,  i  за  Законом  передання  («вiдчуження») 
виключних майнових прав може бути як у повному складi, так i частковим – 
лише у випадку з лiцензiйним договором Кодекс веде мову про те, що «права на 
використання об'єкта (...) та способи його використання, якi не визначенi (...), 
вважаються  такими,  що не  наданi  лiцензiату»,  при  цьому чiтко  вказуючи  на 
способи  використання. Закон  же  натомiсть  i  у  випадку  з  «вiдчуженням» 
майнових  прав,  i  у  випадку  з  «передачею  прав  на  використання»  однаково 
встановлює вказану жорстку умову щодо зазначення прав, якi  передаються,  – 
при цьому у формулюваннi частини восьмої статтi 33 немає i натяку на згадку 
способiв  використання i  на  те,  чим  же  по  сутi  частина  восьма  статтi  33 
вiдрiзняється вiд другого абзацу частини першої статтi 31. Закон, таким чином, 
пiдводить  пiд  спiльний  знаменник  регулювання  принципово  рiзних  типiв 
договорiв, що створює практичну проблему правозастосування.

Йдеться про два принципово рiзнi типи договорiв:
договiр про передання (вiдчуження) виключних майнових прав iнтелектуаль-

ної  власностi (стаття  31  Закону,  стаття  1113  Кодексу)  –  «продаж»,  якщо 
дозволити грубу аналогiю з речовим правом власностi;

лiцензiйний  договiр,  або  ж договiр  «про  передачу  прав  на  використання 
творiв» (статтi 32, 33 Закону, статтi 1109, 1110 Кодексу) – «оренда», за тiєю ж 
аналогiєю.

При  тому  якщо  лiцензiя  за  лiцензiйним  договором  надається  виключна 
(тобто надаються виключнi права) на весь строк охорони авторського права i на 
територiї усього свiту, то практично такий лiцензiйний договiр наближається до 
договору  про  передання  («вiдчуження»)  виключних  майнових  прав;  але  на-
ближається настiльки ж, наскiльки договiр оренди на 100 рокiв наближається до 
договору купiвлi-продажу – практично може бути без рiзницi або з мiнiмальною 
рiзницею,  проте  концептуально  мають  мiсце  рiзнi  вiдносини,  якi  по-рiзному 
регулюються.

Наслiдком чинностi описаних вище положень Закону стала популярна iнтер-
претацiя, вiдповiдно до якої у договорi про передання (вiдчуження) виключних 
майнових прав iнтелектуальної  власностi потрiбно обов'язково зазначати  всi 
способи використання твору, права щодо яких передаються.  Ця iнтерпретацiя 
iде в одному ряду з тим, що у договорах про передання (вiдчуження) виключних 
майнових  прав  iнтелектуальної  власностi часто  зустрiчається  зазначення  i 
строку,  на який передаються  права – при тому, що передання,  або ж «вiдчу-
ження», прав не є по сутi тривалим процесом, а є одноразовим та незворотним 
актом. Так само зi способами використання твору: попри те, що їх зазначення 
концептуально притаманне по сутi лiцензiйним договорам, з огляду на частину 
першу статтi  31 Закону,  вважається,  що способи  використання  твору,  не  ви-
значенi за договором про «вiдчуження» виключних майнових прав, вважаються 
такими, що не переданi. Таким чином, на практицi часто вiдбувається тотальне 
стирання межi й нерозрiзнення згаданих типiв договорiв.
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Гарною, хоча далi ще бiльш спiрною, iлюстрацiєю «перестрахування» при 
укладеннi договору про передання виключних майнових прав iнтелектуальної 
власностi є таке формулювання з реального договору: 

«За цим Договором Автор передає Видавництву усi виключнi майновi права 
на Твiр, зокрема, але не виключно, права, перелiк яких наведено нижче виключно  
для довiдки i який не може слугувати обмеженням для Видавництва стосовно  
використання Твору будь-яким iншим способом, анiж перераховано нижче...» 

Резюме за цим питанням виглядає приблизно таким чином: законодавча та 
правозастосовча ситуацiя не позбавленi концептуальних абсурдiв, застосування 
хоча  б  наближених  до  iдеально  правильних  рiшень  на  практицi  наразi  не 
видається можливим. Описаний вище пiдхiд поки що працює, проте про його 
перспективи говорити складно.

1.3. Права на твори, створенi за замовленням

Вiдповiдно до статтi 430 Цивiльного кодексу України: 

«1.  Особистi  немайновi  права  iнтелектуальної  власностi  на  об'єкт,  
створений за замовленням, належать творцевi цього об'єкта. 

У  випадках,  передбачених  законом,  окремi  особистi  немайновi  права 
iнтелектуальної власностi на такий об'єкт можуть належати замовниковi.

2.  Майновi  права  iнтелектуальної  власностi  на  об'єкт,створений  за 
замовленням, належать творцевi цього об'єкта та замовниковi спiльно, якщо 
iнше не встановлено договором.»

1.4. Авторськi права на переклади

Важливим  питанням,  що  виникає  у практичнiй  дiяльностi  видавництв,  є 
врегулювання здiйснення вiдповiдними суб'єктами належних їм прав iнтелек-
туальної власностi, пов'язаних з перекладами лiтературних творiв.

Почати варто з того, що до майнових прав iнтелектуальної власностi на твiр, 
вiдповiдно до частини першої статтi 440 Цивiльного кодексу України, належать, 
зокрема:

– право на використання твору;
– виключне право дозволяти використання твору;
– право перешкоджати неправомiрному використанню твору, в тому числi 

забороняти таке використання.
Переклад  твору  є  його  використанням,  вiдповiдно  до  пункту  3  частини 

першої статтi 441 Кодексу.
Аналогiчнi  положення  мiстяться  у частинi  першiй  статтi  15  та  пунктi  5 

частини третьої статтi 15 Закону.
Важливо  розумiти,  що  в  контекстi  (згадуваного  у статтi  441  Кодексу та 

статтi 15 Закону) «перекладу» як використання твору, яке володiлець майнових 
прав може дозволяти або забороняти,  йдеться  про акт перекладу.  При цьому 
об'єктивованим результатом акту перекладу лiтературного твору є текст,  який 
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так  само  позначається  термiном  «переклад»  (зокрема,  в  iнших  статтях,  i  в 
Кодексi,  i  в  Законi).  Хоч  як  елементарно  i  очевидно,  розрiзнення  цих  двох 
значень одного термiна має, як показано нижче, ключову важливiсть.

«Переклад»  як  текст  перекладу,  тобто  як  об'єктивований  результат  акту 
перекладу,  є  окремим,  хоча  й  пов'язаним,  твором;  тобто  окремим,  хоча  й 
пов'язаним,  об'єктом авторського  права.  Статтi  1  та  20  Закону класифiкують 
переклади як твори, що належать до спецiальної, встановленої Законом, кате-
горiї  похiдних творiв. «Похiднi твори» мiстяться (пункт 14) серед перелiчених 
об'єктiв  авторського  права  за  частиною  першою  статтi  8  Закону.  Цивiльний 
кодекс України не використовує категорiї «похiдних творiв», проте «переклади» 
прямо  зазначено  серед  лiтературних  творiв  –  об'єктiв  авторського  права, 
перелiчених у пунктi 1 частини першої статтi 433 Кодексу.

Вiдповiдно до частини першої статтi 20 Закону (абзац перший), «перекла-
дачам i авторам iнших похiдних творiв належить авторське право на здiйсненi 
ними переклад, адаптацiю, аранжування або iншу переробку.»

Таким чином, слiд звертати увагу на кардинальну рiзницю мiж: (1) «правом 
на  переклад»  як  майновим  правом  iнтелектуальної  власностi  автора  (у  разi 
передачi прав – видавництва, агента тощо) авторизувати (дозволяти) власне акт 
перекладу; та (2) «правом на переклад» (чи «правами на переклад») як правами 
iнтелектуальної  власностi  (як майновими,  так i  немайновими) перекладача на 
об'єктивований результат акту перекладу, тобто на текст перекладу як похiдний 
твiр.

Чiтке  розрiзнення  цих  прав  i  чiтке  формулювання  того,  про що йдеться, 
зокрема, пiд час досягнення домовленостей – має важливе значення для точного 
усвiдомлення  усiма  сторонами,  хто  кому  що  i  за  що  винен  (це  питання 
стосується також авторських винагород).

Сама лише видача автором (у разi передачi прав – видавництвом, агентом 
тощо) третiм особам дозволу на виконання акту перекладу не означає, що автор 
(видавництво,  агент  тощо)  отримають  можливiсть  розпоряджатися  на  свiй 
розсуд результатом перекладу.

Далi, якщо, наприклад, видавництво, володiючи майновими правами на твiр, 
замовляє виконання перекладу сторонньому перекладачевi (вiдповiдно, надаючи 
йому дозвiл  на  акт  перекладу)  –  надання  перекладачевi  дозволу на  переклад 
видавництвом-замовником не означатиме автоматично, що майновi права iнте-
лектуальної  власностi  на  результат  перекладу,  тобто  текст  як  похiдний  твiр, 
належатимуть видавництву-замовнику. Це пояснюється тим, що, вiдповiдно до 
частини другої статтi 430 Цивiльного кодексу України, «майновi права iнтелек-
туальної  власностi  на  об'єкт,  створений  за  замовленням,  належать  творцевi 
цього об'єкта та замовниковi  спiльно,  якщо iнше не встановлено договором.» 
Можна припустити як очевидне, що коли видавництво, за укладеним iз автором 
договором про передання прав, володiє i розпоряджається виключними майно-
вими правами на оригiнальний твiр,  то видавництво,  як замовник перекладу, 
має бути не дуже зацiкавлене подiляти майновi  права на переклад з перекла-
дачем;  втiм,  для  того  всi  вiдповiднi  моменти  має  бути  належним  чином 
врегульовано у договорi замовлення, що укладається з перекладачем.

Варто  також  звернути  увагу  на  подальшi  положення  статтi  20  Закону 
«Авторське право перекладачiв i авторiв iнших похiдних творiв»: вiдповiдно до 
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абзацу другого  частини  першої  статтi  20,  «перекладачi  i  (або)  автори  iнших 
похiдних творiв користуються авторським правом на створений ними твiр за 
умови  дотримання  ними  прав  автора,  твiр  якого  зазнав  перекладу,  адаптацiї, 
аранжування  або  iншої  переробки.»;  вiдповiдно  до  частини  другої  статтi  20, 
«авторське  право  перекладачiв  i  (або)  авторiв  iнших  похiдних  творiв  не 
перешкоджає iншим особам здiйснювати свої переклади i переробки тих самих 
творiв.»

1.5. Спадкування авторських прав

Вiдповiдно до положень статтi 29 Закону України «Про авторське право i 
сумiжнi права»: 

«1. Майновi права авторiв та iнших осiб, якi мають виключне авторське  
право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особистi немайновi  
права автора. 

2.  Спадкоємцi  мають право захищати авторство на  твiр  i  протидiяти  
перекрученню, спотворенню чи iншiй змiнi твору, а також будь-якому iншому 
посяганню на твiр, що може завдати шкоди честi та репутацiї автора.» 

Цивiльний кодекс України стосовно порядку оформлення спадкових справ 
не мiстить положень, якi регламентували б специфiку спадкування у сферi iнте-
лектуальної власностi. Таким чином, на об'єкти авторського права поширюється 
загальний режим спадкування.

Вiдповiдно  до статтi  1216 Кодексу,  спадкуванням є  перехiд  прав та  обо-
в'язкiв (спадщини) вiд фiзичної особи, яка померла (спадкодавця), до iнших осiб 
(спадкоємцiв). Отже, до спадкоємцiв вiд спадкодавця переходять майновi права, 
зокрема як стосовно дозволу на використання твору, так i стосовно одержання 
виплат авторських винагород (роялтi).

Як  встановлено  статтею  1219  Кодексу,  не  входять  до  складу  спадщини 
права та обов'язки, що нерозривно пов'язанi з особою спадкодавця, зокрема осо-
бистi немайновi права. В цьому Закон, як вказано вище, дублює Кодекс.

У  тому,  що  стосується  здiйснення  права  на  спадкування  та  оформлення 
права на спадщину, варто звертати особливу увагу на такi положення Кодексу:

• «Спадкоємець  за  заповiтом  чи  за  законом  має  право  прийняти 
спадщину або не прийняти її.» (частина перша статтi 1268);

• «Спадкоємець, який постiйно проживав разом iз спадкодавцем на час 
вiдкриття  спадщини,  вважається  таким,  що  прийняв  спадщину,  якщо 
протягом  строку,  встановленого  статтею  1270  цього  Кодексу,  вiн  не 
заявив про вiдмову вiд неї.» (частина третя статтi 1268);

• «Незалежно  вiд  часу  прийняття  спадщини  вона  належить 
спадкоємцевi з часу вiдкриття спадщини.» (частина п'ята статтi 1268);

• «Спадщина вiдкривається внаслiдок смертi особи або оголошення її 
померлою.» (частина перша статтi 1220);
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• «Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час вiдкриття 
спадщини не проживав постiйно iз спадкодавцем, має подати нотарiусу 
заяву про прийняття спадщини.» (частина перша статтi 1269);

• «Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.» 
(частина друга статтi 1269);

• «Для  прийняття  спадщини  встановлюється  строк  у  шiсть  мiсяцiв, 
який  починається  з  часу  вiдкриття  спадщини.»  (частина  перша  статтi 
1270);

• «Спадкоємець,  який  прийняв  спадщину,  може  одержати  свiдоцтво 
про право на спадщину.» (частина перша статтi 1296);

• «Якщо спадщину прийняло кiлька спадкоємцiв, свiдоцтво про право 
на спадщину видається кожному з них iз визначенням iменi та часток у 
спадщинi iнших спадкоємцiв.» (частина друга статтi 1296);

• «Вiдсутнiсть  свiдоцтва  про  право  на  спадщину  не  позбавляє 
спадкоємця права на спадщину.» (частина третя статтi 1296);

• «Свiдоцтво  про  право  на  спадщину  видається  спадкоємцям  пiсля 
закiнчення шести мiсяцiв  з  часу вiдкриття  спадщини.» (частина перша 
статтi 1298). 

З огляду на останнi положення варто наголосити, що оформлення права на 
спадщину свiдоцтвом не пов'язане безпосередньо iз  прийняттям спадщини як 
його обов'язковий наслiдок.

Верховний  Суд  України  у постановi  Пленуму «Про застосування  судами 
норм законодавства у справах про захист авторського права i сумiжних прав» 
№ 5 вiд 4 червня 2010 року придiлив увагу питанню спадкування авторських 
прав у трьох абзацах пункту 35: 

«При  отриманнi  кiлькома  спадкоємцями  за  законом  чи  за  заповiтом 
майнового авторського права i (або) сумiжних прав без видiлення конкретних  
спадкових об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав слiд мати на увазi,  
що  в  даному  випадку  у  спадкоємцiв  виникає  обсяг  повноважень  вiдносно 
спадкових прав на спiльне використання всiх творiв i (або) об'єктiв сумiжних 
прав як при здiйсненнi права iнтелектуальної власностi, яке належить кiльком  
особам. Порядок використання таких прав визначається вiдповiдно до статтi  
428 ЦК.» 

Вiдповiдно  до  статтi  428  Цивiльного  кодексу  України,  «право  iнтелек-
туальної власностi, яке належить кiльком особам спiльно, може здiйснюватися 
за  договором  мiж  ними.  У  разi  вiдсутностi  такого  договору  право  iнтелек-
туальної власностi, яке належить кiльком особам, здiйснюється спiльно.»

Далi Верховний Суд висловлює надзвичайно цiкаве тлумачення: 
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«Права,  що  перейшли  до  спадкоємцiв,  складають  одне  цiле,  i  жоден  iз  
спадкоємцiв  не  вправi  без  достатнiх  для  цього  пiдстав  вiдмовити  iншим  у 
дозволi на опублiкування, iнше використання або змiну твору.» 

Таких положень немає у Кодексi та Законi, та, очевидно, Верховний Суд у 
своєму тлумаченнi  висновує  аналогiю  зi  статтi  13  Закону про  спiвавторство, 
якою встановлюється, що «якщо твiр, створений у спiвавторствi, утворює одне 
нерозривне  цiле,  то  жоден  iз  спiвавторiв  не  може  без  достатнiх  пiдстав 
вiдмовити  iншим  у дозволi  на  опублiкування,  iнше  використання  або  змiну 
твору.»

Насамкiнець Верховний Суд зазначає: 

«Винагорода  за  використання  твору  розподiляється  мiж  спадкоємцями 
вiдповiдно до часток у спадщинi.»

Якщо  заповiту  автора  немає  i  спадкування  здiйснюється  за  законом,  то, 
вiдповiдно до частини першої статтi 1267 Кодексу, частки у спадщинi кожного 
iз  спадкоємцiв  за  законом  є  рiвними.  Стаття  1278  Кодексу також  додатково 
проголошує,  що  «частки  кожного  спадкоємця  у  спадщинi  є  рiвними,  якщо 
спадкодавець у заповiтi сам не розподiлив спадщину мiж ними.»

1.6. Право на зображення фiзичної особи

Розгляд питань стосовно права на зображення фiзичної особи знаходиться 
поза  межами  авторського  права  та  загалом  iнтелектуальної  власностi;  права 
фiзичної особи стосовно її зображення належать до особистих немайнових прав 
фiзичної  особи,  що  забезпечують  її  соцiальне  буття  (глава  22  Цивiльного 
кодексу України). Втiм, з огляду на те, що саме iз використанням фотографiй на 
практицi  часто  тiсно  переплiтаються  питання  приватностi  особистого  життя 
фiзичної особи, яку зображено на фотографiї, та авторського права фотографа, 
доцiльно зупинитися i на вказаних особистих немайнових правах.

Вiдповiдно  до  частини  першої  статтi  307  Цивiльного  кодексу  України 
«Захист  iнтересiв  фiзичної  особи  при  проведеннi  фото-,  кiно-,  теле-  та 
вiдеозйомок»:

«1. Фiзична  особа може бути  знята  на  фото-,  кiно-,  теле-  чи  вiдеоплiвку 
лише  за  її  згодою.  Згода  особи  на  знiмання  її  на  фото-,  кiно-,  теле-  чи 
вiдеоплiвку припускається,  якщо  зйомки  проводяться  вiдкрито  на  вулицi,  на 
зборах, конференцiях, мiтингах та iнших заходах публiчного характеру.»

Вiдповiдно до частини третьої тiєї ж статтi:
«3. Знiмання фiзичної  особи на фото-,  кiно-,  теле- чи вiдеоплiвку, в тому 

числi  таємне,  без  згоди  особи  може  бути  проведене  лише  у  випадках, 
встановлених законом.»

Привертає увагу те, що наведенi положення прямо ведуть мову про знiмання 
на  плiвку;  вiдповiдно,  виникає  питання,  як  бути  з  цифровими  носiями 
iнформацiї.  На думку автора,  наведенi  положення  цiлком поширюються  i  на 
цифровi фотографiї та вiдеозаписи: (1) по-перше, як видається, у цьому випадку 
застосовується  аналогiя  закону,  вiдповiдно  до  частини  першої  статтi  8 
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Цивiльного  кодексу України  («якщо цивiльнi  вiдносини  не  врегульованi  цим 
Кодексом,  iншими  актами  цивiльного  законодавства  або  договором,  вони 
регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, iнших актiв цивiльного 
законодавства, що регулюють подiбнi за змiстом цивiльнi вiдносини (аналогiя 
закону).»);  (2)  по-друге,  поширення  наведених  положень  на  цифровi  носiї 
iнформацiї  непрямо  пiдтримується,  в  загальному контекстi  охорони права  на 
зображення  фiзичної  особи,  формулюваннями статтi  308 Кодексу,  що  ведуть 
мову про «фотографiю, iншi художнi твори, на яких зображено фiзичну особу»; 
а також пунктом 10 частини першої статтi  8 Закону України «Про авторське 
право  i  сумiжнi  права»,  вiдповiдно  до  якого  об'єктами  авторського  права  є 
«фотографiчнi  твори,  у тому числi  твори,  виконанi  способами,  подiбними до 
фотографiї».

Вiдповiдно  до  частини  першої  статтi  308  Кодексу  «Охорона  iнтересiв 
фiзичної особи, яка зображена на фотографiях та в iнших художнiх творах»:

«1.  Фотографiя,  iншi  художнi  твори,  на  яких  зображено  фiзичну  особу, 
можуть бути публiчно показанi, вiдтворенi, розповсюдженi лише за згодою цiєї 
особи, а в разi її смертi – за згодою осiб, визначених частиною четвертою статтi 
303 цього Кодексу. 

Згода, яку дала фiзична особа, зображена на фотографiї, iншому художньому 
творi,  може бути  пiсля  її  смертi  вiдкликана  особами,  визначеними  частиною 
четвертою статтi 303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здiйснювала публiчний 
показ,  вiдтворення чи розповсюдження фотографiї,  iншого художнього твору, 
вiдшкодовуються цими особами.»

Таким чином, стаття 307 Кодексу встановлює обов'язковiсть згоди фiзичної 
особи  на  її  знiмання,  а  стаття  308  Кодексу встановлює  обов'язковiсть  згоди 
фiзичної  особи  на  публiчний  показ,  вiдтворення  та  розповсюдження  її 
зображення.  Як  випливає  з  наведених  вище  положень  Кодексу,  це  рiзнi  та 
окремi  надання  згоди,  i  надання  згоди  на  знiмання  не  означає  автоматично 
надання згоди на публiчний показ, вiдтворення та розповсюдження зображення. 
При цьому стаття 307 Кодексу мiстить застереження про те, що у разi, «якщо 
зйомки проводяться вiдкрито на вулицi, на зборах, конференцiях, мiтингах та 
iнших заходах публiчного характеру», то згода фiзичної особи на її  знiмання 
припускається,  а  стаття  308  Кодексу  такого  застереження  не  мiстить, 
створюючи певну проблему практичного правозастосування.

Таким чином, з одного боку, виходячи з буквального тлумачення положень 
частини першої статтi 307 та частини першої статтi 308 Кодексу, «якщо зйомки 
проводяться  вiдкрито  на  вулицi,  на зборах,  конференцiях,  мiтингах  та  iнших 
заходах публiчного характеру», то припускається згода фiзичної особи лише на 
її  знiмання,  але  не  на  публiчний  показ,  вiдтворення  та  розповсюдження 
зображення що, очевидно, не зовсiм узгоджується iз практичним сенсом. Тому, 
теоретично,  якщо  виходити  з  буквального  тлумачення  положень  частини 
першої статтi  308 Кодексу,  публiчний показ,  вiдтворення та розповсюдження 
вiдомих фотографiй мiльйона людей на Майданi Незалежностi у листопадi 2004 
року вимагають згоди кожної людини iз мiльйона «зображених». Аргумент про 
те,  що  розрiзнити  зображення  конкретних  людей  на  тих  фотографiях 
неможливо, далi пiднiмає питання про межi або порiг практичного розрiзнення 
конкретної  фiзичної  особи  на  зображеннi,  що  вимагають  згоди  цiєї  фiзичної 
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особи  для  публiчного  показу,  вiдтворення  та  розповсюдження  такого 
зображення. Як видається, така дискусiя є практичним шляхом в нiкуди.

Ситуацiю, з iншого боку, дещо рятує частина друга статтi 307 Кодексу, яка 
за  своєю  гiпотезою  i  диспозицiєю  досить  недвозначно  презюмує,  що  згода 
фiзичної особи на її знiмання все-таки означає також i згоду на публiчний показ 
зображення:

«2. Фiзична особа, яка погодилася на знiмання її на фото-, кiно-, теле- чи 
вiдеоплiвку, може вимагати припинення їх публiчного показу в тiй частинi, яка 
стосується її  особистого життя.  Витрати,  пов'язанi з демонтажем виставки чи 
запису, вiдшкодовуються цiєю фiзичною особою.»

Тiєю мiрою, наскiльки частина друга статтi 307 Кодексу входить у конфлiкт 
iз  частиною  першою  308  Кодексу,  можна  говорити  про  спiрнiсть  або 
неоднозначнiсть висловленої вище iнтерпретацiї частини другої статтi 307. Але 
помiж тим, така iнтерпретацiя, як видається, є єдиною з наразi можливих, що 
становить практичний сенс.

Крiм  наведеного  вище,  частина  друга  та  третя  статтi  308  Кодексу 
встановлюють i певнi винятки iз загального правила за частиною першою:

«2.  Якщо  фiзична  особа  позувала  авторовi  за  плату,  фотографiя,  iнший 
художнiй твiр може бути публiчно показаний, вiдтворений або розповсюджений 
без її згоди.

Фiзична особа, яка позувала авторовi фотографiї, iншого художнього твору 
за плату, а пiсля її смертi – її  дiти та вдова (вдiвець), батьки, брати та сестри 
можуть  вимагати  припинення  публiчного  показу,  вiдтворення  чи  розповсюд-
ження фотографiї, iншого художнього твору за умови вiдшкодування автору або 
iншiй особi пов'язаних iз цим збиткiв.

3. Фотографiя може бути розповсюджена без дозволу фiзичної  особи, яка 
зображена  на  нiй,  якщо  це  викликано  необхiднiстю  захисту її  iнтересiв  або 
iнтересiв iнших осiб.»

Насамкiнець,  в  аспектi  охорони iнтересiв  фiзичної  особи,  пов'язаних  iз  її 
зображенням, як частини загалом особистих немайнових прав фiзичної особи, 
варто  звертати  увагу також  на  положення,  зокрема,  статтi  301  та  статтi  303 
Цивiльного кодексу України:

«Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю
1. Фiзична особа має право на особисте життя.
2. Фiзична особа сама визначає своє особисте життя i можливiсть ознайом-

лення з ним iнших осiб.
3.  Фiзична  особа  має  право  на  збереження  у  таємницi  обставин  свого 

особистого життя.
4.  Обставини особистого життя  фiзичної  особи можуть бути розголошенi 

iншими особами лише за умови, що вони мiстять ознаки правопорушення, що 
пiдтверджено рiшенням суду, а також за її згодою.»

«Стаття 303. Право на особистi папери
1.  Особистi  папери  (документи,  фотографiї,  щоденники,  iншi  записи, 

особистi архiвнi матерiали тощо) фiзичної особи є її власнiстю.
2. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема шляхом 

опублiкування, допускаються лише за згодою фiзичної особи, якiй вони нале-
жать.
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3. Якщо особистi папери фiзичної особи стосуються особистого життя iншої 
особи, для їх використання, у тому числi шляхом опублiкування, потрiбна згода 
цiєї особи.

4. У разi смертi фiзичних осiб, визначених частинами другою i третьою цiєї 
статтi,  особистi  папери  можуть  бути  використанi,  у  тому  числi  шляхом 
опублiкування, лише за згодою їхнiх дiтей, вдови (вдiвця), а якщо їх немає, – 
батькiв, братiв та сестер.»

1.7. Розмiщення творiв у мережi Iнтернет

Верховний  Суд  України  у постановi  Пленуму «Про застосування  судами 
норм законодавства у справах про захист авторського права i сумiжних прав» 
№ 5 вiд 4 червня 2010 року зазначає таке (див. пункт 31): 

«Розмiщення  творiв  у  мережi  Iнтернет  у  виглядi,  доступному  для 
публiчного  використання,  є  поданням  творiв  до  загального  вiдома  публiки  
таким чином, що її представники можуть здiйснити доступ до творiв з будь-
якого мiсця i  у будь-який час за їх  власним вибором вiдповiдно до пункту 9  
частини третьої  статтi  15  Закону  № 3792-ХII,  тобто таке розмiщення  є  
правомiрним лише з дозволу автора чи iншої особи, яка має авторське право.  
Згiдно зi статтею 1 Закону  № 3792-ХII вiдтворенням є виготовлення одного 
або бiльше примiрникiв твору, вiдеограми, фонограми в будь-якiй матерiальнiй  
формi,  а  також  їх  запис  для  тимчасового  чи  постiйного  зберiгання  в  
електроннiй  (у  тому  числi  цифровiй),  оптичнiй  або  iншiй  формi,  яку  може 
зчитувати комп'ютер.» 

Вищий господарський суд України в Оглядовому листi «Про деякi питання 
практики  вирiшення  спорiв,  пов'язаних  iз  застосуванням  законодавства  про 
iнтелектуальну власнiсть» № 01-8/31 вiд 14.01.2002 висловлює таке (див. пункт 
1): 

«Розмiщення в мережi Iнтернет твору у виглядi, доступному для публiч-
ного використання, є його вiдтворенням та потребує дозволу особи, яка має  
авторське право.» 

Таким чином, Верховний Суд України та Вищий господарський суд України 
у рiзний  час висловили рiзнi  тлумачення юридичної  квалiфiкацiї  розмiщення 
творiв у мережi Iнтернет. Втiм, така розбiжнiсть у тлумаченнi, як видається, є 
великою мiрою формальною.

I Верховний Суд України, i Вищий господарський суд України спираються 
на статтю 15 Закону України «Про авторське право i сумiжнi права».

За частиною першою статтi 15 Закону, до майнових прав автора чи iншої 
особи,  яка  має  авторське  право,  вiднесено  виключне  право  на  використання 
твору та виключне право на дозвiл або заборону використання твору iншими 
особами.
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Частиною третьою статтi 15 Закону передбачено, що виключне право автора 
(чи iншої особи, яка має авторське право) на дозвiл чи заборону використання 
твору iншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема:

«1) вiдтворення творiв;
(...)
9) подання своїх творiв до загального вiдома публiки таким чином,  що її 

представники можуть здiйснити доступ до творiв з будь-якого мiсця i у будь-
який час за їх власним вибором.»

Отже, Вищий господарський суд України у 2002 роцi квалiфiкував розмi-
щення творiв у мережi Iнтернет за наведеним вище пунктом 1, а Верховний Суд 
України у 2010 роцi – за пунктом 9 частини третьої статтi 15 Закону.

Така розбiжнiсть у тлумаченнi  на практицi  має бiльшою мiрою суто фор-
мальне значення,  адже перелiк способiв використання творiв,  що мiститься у 
частинi третiй статтi 15 Закону, подає не взаємовиключнi способи використання.

«Вiдтворенням»  твору,  вiдповiдно  до  статтi  1  Закону,  є  «виготовлення 
одного  або  бiльше  примiрникiв  твору,  вiдеограми,  фонограми  в  будь-якiй 
матерiальнiй формi, а також їх запис для тимчасового чи постiйного зберiгання 
в електроннiй  (у тому числi  цифровiй),  оптичнiй  або iншiй  формi,  яку може 
зчитувати комп'ютер».

Як зазначає, цитуючи наведену дефiнiцiю «вiдтворення» за статтею 1 Зако-
ну, Вищий господарський суд України у тому ж Оглядовому листi, «з аналiзу 
цiєї  норми  випливає,  що  розмiщення  творiв  у  мережi  Iнтернет  у  виглядi, 
доступному для публiчного використання, є їх вiдтворенням у розумiннi статтi 1 
Закону, у зв'язку з чим на таке розмiщення творiв поширюється дiя статтi 15 
Закону.»

Верховний Суд України, квалiфiкуючи розмiщення творiв у мережi Iнтернет 
за  пунктом 9 частини третьої  статтi  15 Закону,  одразу ж,  «на противагу», як 
можна припустити, наводить i дефiнiцiю «вiдтворення», таким чином начебто 
«натякаючи»  (однозначний  висновок  суд  не  формулює)  про  вiдмежування 
«вiдтворення»  вiд  обраного  судом  «подання  творiв  до  загального  вiдома 
публiки...».

Проте виглядає досить очевидним, зокрема з огляду як на наведену вище 
законодавчу дефiнiцiю «вiдтворення», так i на технiчнi особливостi розмiщення 
творiв  у мережi  Iнтернет,  що  «подання  творiв  до  загального  вiдома  публiки 
таким чином,  що її  представники можуть здiйснити доступ до творiв з будь-
якого мiсця i у будь-який час за їх власним вибором», вiдповiдно до пункту 9 
частини третьої статтi 15 Закону – так чи iнакше пiдпадатиме пiд визначення, 
або ж включатиме, вiдтворення твору.

Кiнцевий висновок в iнтерпретацiях Вищого господарського суду України 
та Верховного Суду України не мiстить iстотних розбiжностей: 

ВГСУ:
• «...потребує дозволу особи, яка має авторське право.»
• «...на таке розмiщення творiв поширюється дiя статтi 15 Закону.»
• «Вчинення будь-якою особою дiй, якi порушують майновi права суб'єкта 

авторського  права,  визначенi  статтею  15  Закону,  є  порушенням 
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авторського  права,  що  дає  пiдстави  для  судового  захисту  (пункт  «а» 
статтi 50 Закону).» 

ВСУ:
• «...таке розмiщення є правомiрним лише з дозволу автора чи iншої особи, 

яка має авторське право.»
• «Якщо у зв'язку з  таким розмiщенням у мережi Iнтернет порушуються 

майновi права суб'єкта авторського права, визначенi статтею 15 Закону 
№ 3792-ХII, то це дає пiдстави для судового захисту авторського права 
(пункт «а» статтi 50 Закону № 3792-ХII).»
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Запитання – вiдповiдi

У цьому роздiлi наведено вiдповiдi на практичнi запитання, що надходили 
вiд  окремих  видавництв  для  пiдготовки  цього  посiбника.  Формулювання 
запитань збережено в оригiнальнiй редакцiї. 

2.0. Преамбула: Унiверсальнi Договiрнi Гарантiї

Автор цим пiдтверджує та гарантує Видавництву, що Твiр є оригiнальним,  
створеним  Автором  особисто  та  не  у  спiвавторствi,  що  Автор  є  єдиним 
володiльцем авторських прав на Твiр,  достатнiх для передання/надання прав 
Видавництву  на  умовах  цього  Договору,  що  Автор  досi  не  давав  жодним  
третiм  особам  згоди  на  передання/надання  прав,  що  суперечитиме  умовам 
цього  Договору,  та  не  вiддавав  iнших  розпоряджень,  що  суперечать  поло-
женням цього договору, а також що Твiр та передання/надання прав на нього  
будь-яким  iнакшим  чином  не  порушують  майновi  та/або  немайновi  права 
третiх осiб.

У разi повного або часткового порушення вказаних вище гарантiй Автор  
звiльняє Видавництво вiд будь-яких можливих претензiй третiх осiб стосовно  
майнових або немайнових прав. Автор зобов'язується самостiйно врегулювати 
будь-якi такi суперечки з третiми особами. Автор зобов'язується не вчиняти 
дiй  щодо  залучення  Видавництва  як  учасника  будь-якого  судового  або 
позасудового провадження стосовно прав третiх осiб, пов'язаних iз Твором; у  
разi якщо Видавництво залучене як учасник такого провадження, Видавництво 
зберiгає за собою право вдаватися до будь-якого законного захисту своїх прав,  
який  Видавництво  вважатиме  за  потрiбний.  Автор  зобов'язується  вiдшко-
дувати  Видавництву  будь-якi  збитки  Видавництва,  спричиненi  порушенням 
вказаних вище гарантiй.

Унiверсальну  Договiрну  Гарантiю  наведено  вище  через  те,  що  вона 
вiдповiдає одночасно на кiлька запитань, поданих нижче.

Пропоноване формулювання Унiверсальної Договiрної Гарантiї не є iдеаль-
ним. Бiльше того, будь-яке наближення до iдеальностi є ситуативним i потребує 
вивчення конкретних  потреб,  тому в певному сенсi  наведене вище формулю-
вання не є унiверсальним. «Унiверсальним», при взаємодiї мiж двома приватно-
правовими агентами,  один з  яких передає певний обсяг прав iнтелектуальної 
власностi  iншому,  є  важливий для розумiння принцип розмежування вiдповi-
дальностi.

Позаяк ми маємо справу з лiберальною сферою приватного права, розмежу-
вання вiдповiдальностi проходить червоною ниткою через будь-яке договiрне 
врегулювання питань iнтелектуальної власностi.

Далi, пропонована Унiверсальна Договiрна Гарантiя не дає стовiдсоткової 
запоруки вiдсутностi на практицi претензiй i пов'язаних з тим проблем. Проте 
вона iстотно посилює шанси Видавництва на успiшний захист своїх позицiй. 
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2.1. Кому належить авторське право на довiдники?

Зазвичай довiдник (такий як телефонний, зокрема) пiдпадає пiд визначення 
бази  даних,  що мiститься  у статтi  1  Закону України  «Про авторське  право i 
сумiжнi права» i має таке формулювання:

«база  даних  (компiляцiя  даних)  –  сукупнiсть  творiв,  даних  або  будь-якої 
iншої  незалежної  iнформацiї  у довiльнiй  формi,  в  тому числi  –  електроннiй, 
пiдбiр i розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом 
творчої працi i складовi частини якої є доступними iндивiдуально i можуть бути 
знайденi за допомогою спецiальної пошукової системи на основi електронних 
засобiв (комп'ютера) чи iнших засобiв».

Згiдно  iз  пунктом  «е)»  частини  першої  статтi  10  Закону  України  «Про 
авторське право i  сумiжнi  права», не є  об'єктом авторського права «розклади 
руху транспортних засобiв, розклади телерадiопередач, телефоннi довiдники та 
iншi аналогiчнi бази даних, що не вiдповiдають критерiям оригiнальностi i на 
якi поширюється право sui-generis (своєрiдне право, право особливого роду).»

Вiдповiдно  до  пункту  15  частини  першої  статтi  8  Закону,  до  об'єктiв 
авторського  права  належать,  зокрема,  «збiрники  творiв,  збiрники  обробок 
фольклору, енциклопедiї та антологiї, збiрники звичайних даних, iншi складенi 
твори за умови, що вони є результатом творчої працi за добором, координацiєю 
або  упорядкуванням  змiсту  без  порушення  авторських  прав  на  твори,  що 
входять до них як складовi частини».

Вiдповiдно до абзацу першого частини першої статтi 19 Закону, «авторовi 
збiрника та iнших складених творiв (упорядниковi) належить авторське право 
на  здiйсненi  ним  пiдбiр  i  розташування  творiв  та  (або)  iнших  даних,  що  є 
результатом творчої працi (упорядкування).»

Як також встановлює стаття 433 Цивiльного кодексу України, до об'єктiв 
авторського права належать, зокрема: «збiрники творiв, якщо вони за добором 
або  упорядкуванням  їх  складових  частин  є  результатом  iнтелектуальної 
дiяльностi» (пункт 1 частини першої вказаної статтi), а також «компiляцiї даних 
(бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є 
результатом  iнтелектуальної  дiяльностi»  (пункт  3  частини  першої  статтi  433 
Кодексу).

Отже, i стаття 1, i стаття 10, i стаття 15, i стаття 19 Закону, а також стаття 
433  Кодексу звертають  увагу на  критерiї  оригiнальностi –  на  те,  що  об'єкт 
авторського права за визначенням повинен бути або ж  результатом творчої  
працi, або ж результатом iнтелектуальної дiяльностi. Не будь-який довiдник, 
таким чином, може бути визнаний об'єктом авторського права.

Побiжно  виникає  запитання:  хто  може  однозначно  зi  100-вiдсотковою 
гарантiєю  засвiдчити,  наприклад,  видавцевi,  що  даний  довiдник  задовольняє 
наведенi  вище  критерiї  охороноздатностi  твору  i  таким  чином  є  об'єктом 
авторського права? Вiдповiдь має приблизно такий вигляд:  iз  99-вiдсотковою 
гарантiєю  таке  може  засвiдчити  квалiфiкований  експерт  iз  iнтелектуальної 
власностi,  а  iз  99,9-вiдсотковою  гарантiєю  вiдповiднiсть  об'єкта  критерiям 
охороноздатностi може встановити суд. Попри поширену думку, цього не може 
засвiдчувати  проходження  процедури  та  наявнiсть  свiдоцтва  про  реєстрацiю 
авторського права. Вiдповiдно до частини першої статтi 437 Цивiльного кодексу 
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України  та  частини  другої  статтi  11  Закону України  «Про авторське  право i 
сумiжнi  права»,  авторське  право  виникає  з  моменту  створення  твору,  i  для 
виникнення i здiйснення авторського права не вимагається реєстрацiя твору чи 
будь-яке iнше спецiальне його оформлення, а також виконання будь-яких iнших 
формальностей.  Попри  встановлене  частиною  п'ятою  статтi  11  Закону право 
автора,  для засвiдчення авторства на  твiр,  факту i  дати  опублiкування  твору, 
зареєструвати авторське право у вiдповiдних державних реєстрах – при розглядi 
заявки  на  реєстрацiю  авторського  права  жоднi  експертизи  не  виконуються. 
Iншими  словами,  наявнiсть  свiдоцтва  про  реєстрацiю  авторського  права  не 
засвiдчує,  стосовно  нашого  питання,  задоволення  критерiїв  охороноздатностi 
твору,  а  по  сутi  визнає  лише  коректне  оформлення  заявки  i  проходження 
процедури реєстрацiї.

Далi,  припускаючи,  що  ми  маємо  справу з  довiдником,  який  все-таки  є 
об'єктом  авторського  права,  слiд  розглянути,  що  саме  становить  i  як 
охороняється авторське право на довiдники.

Як читач, напевно, помiтив вище, ми вже вели мову не лише про бази даних, 
до категорiї яких на початку вiднесли довiдники, але й про категорiю «збiрники 
творiв (...) збiрники звичайних даних, iншi складенi твори». Такий розгляд двох 
рiзних категорiй в контекстi питання про довiдники може бути зумовлений тим, 
що  практична  межа  класифiкацiї  довiдникiв  помiж  «збiрниками  звичайних 
даних»  (як  дослiвно  у  пунктi  15  частини  першої  статтi  8  Закону)  та 
«компiляцiями  даних  (базами  даних)»  (як  у  статтi  433  Кодексу)  може  бути 
розмитою.  Та  якщо  дотримуватися,  задля  коректностi,  класифiкацiї  в  межах 
одного акту – Закону, межа однаково не є суворою.

Попри те, що:
• «бази  даних»  (пункт  4)  та  «збiрники  творiв  (...)  збiрники  звичайних 

даних,  iншi  складенi  твори»  (пункт  15)  перераховано  як  рiзновиди 
об'єктiв авторського права, окремими пунктами у частинi першiй статтi 
8 Закону;

• «збiрники творiв» (пункт 1) та «компiляцiї даних (бази даних)» (пункт 
3)  перераховано,  як  рiзновиди  об'єктiв  авторського  права,  окремими 
пунктами у частинi першiй статтi 433 Цивiльного кодексу України, – у 
частинi першiй статтi 19 Закону, яка називається «Авторське право на 
збiрники та iншi складенi твори», але притому прямо передбачає, в тому 
числi,  межi  правової  охорони  баз  даних,  –  наведена  вище 
класифiкацiйна вiдмiннiсть дещо стирається.

Врештi-решт,  справа  не  у  класифiкацiї,  як  такiй,  довiдникiв  з-помiж 
рiзновидiв об'єктiв авторського права, але її  корисно мати на увазi,  в аспектi 
нашого  питання,  з  огляду  на  змiст  абзацiв  другого–п'ятого  частини  першої 
статтi 19 Закону пiд заголовком «Авторське право на збiрники та iншi складенi 
твори»:

«Упорядник збiрника користується авторським правом за умови дотримання 
ним прав авторiв кожного з творiв, включених до складеного твору.

Автори  творiв,  включених  до  складеного  твору,  мають  право 
використовувати  свої  твори  незалежно  вiд  складеного  твору,  якщо  iнше  не 
передбачено авторським договором з упорядником збiрника.
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Авторське  право  упорядника  збiрника  не  перешкоджає  iншим  особам 
здiйснювати  самостiйний  пiдбiр  або розташування  тих  самих  творiв  та  (або) 
iнших даних для створення своїх творiв.

Передбачена цiєю частиною правова охорона баз даних не поширюється на 
самi данi чи iнформацiю i не зачiпає будь-яке авторське право, що вiдноситься 
до самих даних чи iнформацiї, якi мiстяться у базi даних.»

Пiсля статтi 19 Закону варто ще раз звернути увагу на статтю 433 Кодексу, 
однак цього разу вже на частину п'яту тiєї статтi, що встановлює таке: 

«Компiляцiї  даних  (бази  даних)  або  iншого  матерiалу  охороняються  як 
такi. Ця охорона не поширюється на данi або матерiал як такi та не зачiпає  
авторське право на данi або матерiал, що є складовими компiляцiї.» 

Насамкiнець  варто  навести  тлумачення  Верховного  Суду  України, 
висловлене у постановi Пленуму «Про застосування судами норм законодавства 
у справах про захист авторського права i сумiжних прав» № 5 вiд 4 червня 2010 
року (пункт 17):

«Виходячи з положень статтi 1 (визначення термiнiв), статтi 19 Закону  № 
3792-ХII, частини першої статтi 433 ЦК на бази даних (компiляцiї даних), якi є 
результатом iнтелектуальної працi за добором або упорядкуванням їх складових 
частин, можуть поширюватися положення про збiрники та складенi твори. Але 
базу даних як складений твiр слiд вiдрiзняти вiд iнших об'єктiв iнтелектуальної 
власностi, використаних як матерiал для бази даних, у тому числi й складених 
творiв (частина п'ята статтi 433 ЦК, частина перша статтi 19 Закону  № 3792-
ХII). Вони є окремими об'єктами правової охорони.»

Пiдсумовуючи,  зазначаємо,  що  авторське  право  на  довiдники  первинно 
належить автору (упоряднику) довiдника. Проте, по-перше, слiд звертати увагу 
на  критерiї  охороноздатностi  твору (оригiнальнiсть,  результат  творчої  працi, 
результат  iнтелектуальної  дiяльностi).  По-друге,  авторське  право  на  складенi 
твори охоплює  саме виключно  «пiдбiр  i  розташування  творiв  та  (або)  iнших 
даних».  Правова  охорона  авторського  права  на  довiдник  (базу  даних)  –  це 
охорона зовнiшньої форми вираження  способу органiзацiї iнформацiї 1, але не 
самої iнформацiї, що мiститься у довiднику (базi даних).

Iнформацiя, що мiститься у довiднику як складеному творi, може становити 
окремi твори, для використання яких у кожному разi потрiбна згода вiдповiдних 
суб'єктiв  авторських  прав.  Як  зазначено  вище,  вiдповiдно  до  абзацу другого 
частини першої статтi 19 Закону, упорядник збiрника користується авторським 
правом за умови дотримання ним прав авторiв кожного з творiв, включених до 
складеного твору. Крiм того, вiдповiдна умова належностi складених творiв до 
об'єктiв авторського права мiститься у пунктi 15 частини першої статтi 8 Закону.

1 У цьому варто,для врахування тонкої межі із «зовнішньою формою вираження способу 
організації  їнформації»,  навести застереження, що авторське право,  на противагу патентному 
праву, охороняє лише форму, але не суть. «Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, 
методи  діяльності  або  математичні  концепції  як  такі» (частина  третя  статті  433  Цивільного 
кодексу України); «передбачена цим законом правова охорона поширюється тільки на форму 
вираження  твору  і  не  поширюється  на  будь-які  ідеї,  теорії,  принципи,  методи,  процедури, 
процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 
проілюстровані у творі» (частина третя статті 8 Закону).
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Видавництво, у разi обґрунтованих сумнiвiв, може вчиняти певнi практичнi 
кроки  для  пересвiдчення  у  дотриманнi  упорядником  довiдника  прав 
iнтелектуальної власностi третiх осiб. Перевiрка видавництвом дотримання прав 
iнтелектуальної  власностi  третiх  осiб  у практичному сенсi  iнколи  може бути 
доречною  i  доцiльною,  проте  вона  не  є  для  видавництва  однозначно 
обов'язковою,  з  огляду на  належне  договiрне  розмежування  вiдповiдальностi 
(див. вище: Унiверсальнi Договiрнi Гарантiї). 

2.2.  З  ким  пiдписувати  угоду  про  авторське  право,  якщо  твiр 
створюється  в  результатi  упорядкування  iнформацiї,  отриманої  з 
вiдкритих джерел?

Твiр,  створений  в  результатi  упорядкування  iнформацiї,  отриманої  з 
вiдкритих  джерел,  може  пiдпадати  пiд  визначення  компiляцiї  даних  (бази 
даних) (стаття 1 Закону України «Про авторське право i сумiжнi права»; пункт 3 
частини  першої  статтi  433  Цивiльного  Кодексу  України)  та/або  бути 
класифiкованим  як  «збiрники  творiв  (...)  збiрники  звичайних  даних,  iншi 
складенi  твори» (пункт  15  частини  першої  статтi  8  Закону;  пункт  1  частини 
першої статтi 433 Кодексу).

Вiдповiдно до абзацу першого частини першої статтi 19 Закону, «авторовi 
збiрника та iнших складених творiв (упорядниковi) належить авторське право 
на  здiйсненi  ним  пiдбiр  i  розташування  творiв  та  (або)  iнших  даних,  що  є 
результатом творчої працi (упорядкування).»

Таким  чином,  за  звичайних  iнших  обставин,  видавництво  повинно 
пiдписувати угоду безпосередньо iз упорядником як автором складеного твору.

Проте варто звертати увагу на:
(1) критерiї охороноздатностi складених творiв:
• «...якщо  вони  за  добором  або  упорядкуванням  їх  складових  частин  є 

результатом iнтелектуальної дiяльностi» (пункт 1 частини першої статтi 
433  Кодексу,  стосовно  належностi  до  об'єктiв  авторського  права 
збiрникiв творiв);

• «...якщо  вони  за  добором  або  упорядкуванням  їх  складових  частин  є 
результатом iнтелектуальної дiяльностi» (пункт 3 частини першої статтi 
433  Кодексу,  стосовно  належностi  до  об'єктiв  авторського  права 
компiляцiй даних (баз даних));

• «...за  умови,  що  вони  є  результатом  творчої  працi  за  добором, 
координацiєю або упорядкуванням змiсту...» (пункт 15 частини першої 
статтi  8  Закону,  стосовно  належностi  до  об'єктiв  авторського  права 
збiрникiв  творiв,  збiрникiв  обробок  фольклору,  енциклопедiй  та 
антологiй, збiрникiв звичайних даних, iнших складених творiв);

• «...належить  авторське  право  на  здiйсненi  ним  пiдбiр  i  розташування 
творiв  та  (або)  iнших  даних,  що  є  результатом  творчої  працi 
(упорядкування)»  (абзац  перший  частини  першої  статтi  19  Закону, 
стосовно авторського права на збiрники та iншi складенi твори);
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• «...пiдбiр  i  розташування  складових  частин  якої  та  її  упорядкування  є 
результатом творчої працi...» (дефiнiцiя бази даних у статтi 1 Закону);

• «не є об'єктом авторського права розклади руху транспортних  засобiв, 
розклади телерадiопередач, телефоннi довiдники та iншi аналогiчнi бази 
даних,  що  не  вiдповiдають  критерiям  оригiнальностi...»  (пункт  «е» 
частини першої статтi 10 Закону).

(Також  див.  попереднє  запитання:  «Кому  належить  авторське  право  на 
довiдники?»)

(2) межi правової охорони складених творiв:
«...за умови, що вони є (...)  без порушення авторських прав на твори,  що 

входять до них як складовi частини» (пункт 15 частини першої статтi 8 Закону, 
стосовно належностi до об'єктiв авторського права збiрникiв творiв, збiрникiв 
обробок  фольклору,  енциклопедiй  та  антологiй,  збiрникiв  звичайних  даних, 
iнших складених творiв);

• «Упорядник  збiрника  користується  авторським  правом  за  умови 
дотримання ним прав авторiв кожного з творiв, включених до складеного 
твору.» (абзац другий частини першої статтi 19 Закону);

• «Автори  творiв,  включених  до  складеного  твору,  мають  право 
використовувати свої твори незалежно вiд складеного твору, якщо iнше 
не передбачено авторським договором з упорядником збiрника.» (абзац 
третiй частини першої статтi 19 Закону);

• «Авторське право упорядника збiрника не  перешкоджає  iншим особам 
здiйснювати самостiйний пiдбiр або розташування тих самих творiв та 
(або) iнших даних для створення своїх творiв.» (абзац четвертий частини 
першої статтi 19 Закону);

• «Передбачена цiєю частиною правова охорона баз даних не поширюється 
на самi  данi  чи iнформацiю i  не зачiпає  будь-яке  авторське право, що 
вiдноситься до самих даних чи iнформацiї,  якi мiстяться у базi даних.» 
(абзац п'ятий частини першої статтi 19 Закону);

• «Компiляцiї  даних (бази даних) або iншого матерiалу охороняються як 
такi.  Ця  охорона  не  поширюється  на  данi  або  матерiал  як  такi  та  не 
зачiпає  авторське  право  на  данi  або  матерiал,  що  є  складовими 
компiляцiї.» (частина п'ята статтi 433 Кодексу).

З огляду на межi правової охорони складених творiв, автору (упоряднику) 
складеного  твору  слiд  у  кожному  конкретному  випадку  ретельно 
пересвiдчуватися,  який  саме  правовий  статус  у  «iнформацiї,  отриманої  з 
вiдкритих джерел». Така iнформацiя може становити окремi твори,  i  в цьому 
разi  для  їх  використання  у  складеному  творi  потрiбна  згода  вiдповiдних 
суб'єктiв  авторських  прав.  Як  зазначено  вище,  вiдповiдно  до  абзацу другого 
частини першої статтi 19 Закону, упорядник збiрника користується авторським 
правом за умови дотримання ним прав авторiв кожного з творiв, включених до 
складеного твору. Крiм того, вiдповiдна умова належностi складених творiв до 
об'єктiв авторського права мiститься у пунктi 15 частини першої статтi 8 Закону. 
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Перевiрка  правового  статусу  «iнформацiї,  отриманої  з  вiдкритих  джерел» 
первинно є обов'язком автора (упорядника).

Видавництво, у разi обґрунтованих сумнiвiв, може вчиняти певнi практичнi 
кроки  для  пересвiдчення  у  дотриманнi  упорядником  прав  iнтелектуальної 
власностi третiх осiб, тобто перевiрки правового статусу «iнформацiї, отриманої 
з  вiдкритих  джерел»,  та  у  вiдповiдних  випадках,  яким  чином  врегульованi 
стосунки мiж упорядником складеного твору i авторами «iнформацiї, отриманої 
з вiдкритих джерел». Перевiрка видавництвом дотримання прав iнтелектуальної 
власностi  третiх  осiб  у  практичному  сенсi  iнколи  може  бути  доречною  i 
доцiльною, проте вона не є для видавництва однозначно обов'язковою, з огляду 
на належне договiрне розмежування вiдповiдальностi (див. вище: Унiверсальнi 
Договiрнi Гарантiї).

2.3.  Якщо автор якийсь час публiкує авторську колонку в газетi,  або 
статтi  в  рiзних  газетах,  потiм  збирає  цi  публiкацiї,  приходить  у 
видавництво  i  пропонує  видати  збiрку  цих  публiкацiй  у  виглядi  книги, 
кому належать у такому випадку права?

Збiрка  статей може бути окремим об'єктом авторського права,  якщо вона 
задовольняє критерiї охороноздатностi складених творiв:

• вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 433 Цивiльного кодексу 
України, до об'єктiв авторського права належать «збiрники творiв, якщо 
вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом 
iнтелектуальної дiяльностi»;

• вiдповiдно до пункту 15 частини першої статтi 8 Закону «Про авторське 
право  i  сумiжнi  права»,  до  об'єктiв  авторського  права  належать 
«збiрники  творiв,  збiрники  обробок  фольклору,  енциклопедiї  та 
антологiї, збiрники звичайних даних, iншi складенi твори за умови, що 
вони  є  результатом  творчої  працi  за  добором,  координацiєю  або 
упорядкуванням змiсту...».

Вiдповiдно  до абзацу першого  частини  першої  статтi  19  Закону України 
«Про авторське право i сумiжнi права», «авторовi збiрника та iнших складених 
творiв  (упорядниковi)  належить  авторське  право  на  здiйсненi  ним  пiдбiр  i 
розташування  творiв  та  (або)  iнших  даних,  що  є  результатом  творчої  працi 
(упорядкування).»  Права  на  збiрку  статей  як  на  складений  твiр  належать 
авторовi (упоряднику) саме цiєї збiрки. Якщо упорядником збiрки статей є сам 
їх автор, то вiн же, окремо вiд питання прав на кожну окрему статтю, володiє 
правами на збiрку як складений твiр.

За договором мiж автором i  видавництвом майновi  права iнтелектуальної 
власностi на збiрку статей як складений твiр можуть передаватися видавництву 
в рiзних варiацiях.

При  тому варто  звертати  на  увагу на  межi  правової  охорони  складених 
творiв  i  на  належнiсть  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi  стосовно 
оригiнально окремо опублiкованих статей:

• пункт 15 частини першої статтi 8 Закону, визначаючи умови належностi 
до  об'єктiв  авторського  права  збiрникiв  творiв,  збiрникiв  обробок 
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фольклору,  енциклопедiй  та  антологiй,  збiрникiв  звичайних  даних, 
iнших  складених  творiв,  пiсля  критерiю охороноздатностi  «за умови, 
що вони є результатом творчої працi...» продовжує: «...без порушення 
авторських прав на твори, що входять до них як складовi частини»;

• «Упорядник  збiрника  користується  авторським  правом  за  умови 
дотримання  ним  прав  авторiв  кожного  з  творiв,  включених  до 
складеного твору.» (абзац другий частини першої статтi 19 Закону);

• «Компiляцiї даних (бази даних) або iншого матерiалу охороняються як 
такi.  Ця охорона не поширюється  на данi  або матерiал як  такi  та  не 
зачiпає  авторське  право  на  данi  або  матерiал,  що  є  складовими 
компiляцiї.» (частина п'ята статтi 433 Кодексу).

Таким чином, правомiрне використання кожної статтi у збiрнику передбачає 
дозвiл  вiд  особи,  якiй  належать  майновi  права  iнтелектуальної  власностi  на 
кожну  окремо  взяту  статтю.  Залежно  вiд  договору  мiж  автором  i  газетою 
(газетами), де початково публiкувалися статтi,  права на використання твору в 
рiзних варiацiях i пропорцiях можуть належати як автору, так i газетi.

Включення  творiв  як  складових  частин  до  збiрникiв,  антологiй  тощо  як 
спосiб  використання  творiв,  прямо  передбачений  пунктом  5  частини  першої 
статтi  441  Цивiльного  кодексу України,  а  також  пунктом  7  частини  третьої 
статтi 15 Закону України «Про авторське право i сумiжнi права», досить часто 
на практицi прямо зазначається у авторських договорах як спосiб використання, 
виключнi права щодо якого передаються видавцю (у даному разi – газетi).

Отже, ключ до вiдповiдi на дане питання завжди криється у договорах про 
оригiнальну публiкацiю окремих статей.  При цьому якщо «автор приходить i 
пропонує»  видати  збiрку,  тобто  фактично  вже  виступає  її  упорядником, 
перевiрка належностi прав на кожну статтю є першочерговим обов'язком автора 
як упорядника.

Видавництво, у разi обґрунтованих сумнiвiв, може вчиняти певнi практичнi 
кроки для перевiрки належностi прав на кожну статтю, тобто перевiрки, яким 
чином урегульовано стосунки мiж автором статей i газетою (газетами). Як уже 
зазначалося,  перевiрка  видавництвом  дотримання  прав  iнтелектуальної 
власностi  третiх  осiб  у  практичному  сенсi  iнколи  може  бути  доречною  i 
доцiльною, проте вона не є для видавництва однозначно обов'язковою, з огляду 
на належне договiрне розмежування вiдповiдальностi (див. вище: Унiверсальнi 
Договiрнi Гарантiї). 

2.4. Якщо газета вирiшує видати збiрку публiкацiй рiзних авторiв, якi 
друкувалися  на  шпальтах  газети,  то  чи  достатньо  пiдписати  договiр  з 
газетою, якщо головний редактор стверджує, що статтi було написано на 
замовлення газети?

Це запитання  є  певною мiрою дзеркальним вiдображенням попереднього 
запитання про публiкацiю автором збiрки своїх статей, з тiєю вiдмiннiстю, що у 
попередньому запитаннi поставала проблема «чи не порушує автор договорiв з 
газетою (газетами)», у даному запитаннi  – «чи не порушує газета договорiв з 
авторами».
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Правомiрне  використання  кожної  статтi  у збiрнику передбачає  дозвiл  вiд 
особи, якiй належать майновi права iнтелектуальної власностi на кожну окремо 
взяту  статтю.  Залежно  вiд  договорiв  мiж  авторами  i  газетою,  де  початково 
публiкувалися  статтi,  права  на  використання  творiв  у  рiзних  варiацiях  i 
пропорцiях можуть належати як автору, так i газетi.

Включення  творiв  як  складових  частин  до  збiрникiв,  антологiй  тощо,  як 
спосiб  використання  творiв,  прямо  передбачений  пунктом  5  частини  першої 
статтi  441  Цивiльного  кодексу України,  а  також  пунктом  7  частини  третьої 
статтi 15 Закону України «Про авторське право i сумiжнi права», досить часто 
на практицi прямо зазначається у авторських договорах як спосiб використання, 
виключнi права щодо якого передаються видавцю (у даному разi – газетi).

У  принципi,  «якщо  головний  редактор  стверджує»,  що  права  належать 
газетi,  i  якщо  вiн  готовий  пiд  цим  пiдписатись  –  так,  достатньо  договору з 
газетою, за умови, що у договорi буде належним чином закрiплено гарантiї зi 
сторони  газети  та  розмежування  вiдповiдальностi  (див.  вище:  попереднє 
запитання  про  публiкацiю  автором  збiрки  своїх  статей  та  Унiверсальнi 
Договiрнi  Гарантiї).  Хоча  на  практицi  це  не  може  давати  видавництву 
стовiдсоткової гарантiї  вiд претензiй, але, у разi належного закрiплення перед 
видавництвом гарантiй непорушення публiкацiєю збiрки статей прав третiх осiб 
(зокрема,  авторiв)  зi  сторони  газети,  наслiдки  будь-якого  такого  порушення 
лягатимуть  як  проблема передусiм на головного редактора,  який  стверджує i 
пiдписується. Договiрнi вiдносини з авторами є у газети, але не у видавництва, 
тож претензiї  передусiм пред'являтимуться  до газети.  У найгiршому випадку, 
якщо видавництво буде залучено як спiввiдповiдач у судовому процесi й зазнає 
збиткiв  iз  вiдшкодування збиткiв  автору, належне закрiплення Унiверсальних 
Договiрних Гарантiй дозволить видавництву в порядку регресу стягнути збитки 
з газети.

Якщо  говорити  про  конкретнi  очевиднi  ризики  можливого  порушення 
газетою гарантiй внаслiдок неналежного врегулювання питань майнових прав 
на  статтi  у  договорах  iз  авторами  –  у  даному  питаннi  привертає  увагу 
твердження про те, що «статтi було написано на замовлення» газети. Вiдповiдно 
до  частини  другої  статтi  430  Цивiльного  кодексу  України,  «майновi  права 
iнтелектуальної  власностi  на  об'єкт,  створений  за  замовленням,  належать 
творцевi  цього  об'єкта  та  замовниковi  спiльно,  якщо  iнше  не  встановлено 
договором.»

2.5. Як роботодавець має пiдписувати угоди з автором, якщо цей автор є 
спiвробiтником, який отримує заробiтну платню?

Твiр,  створений  автором  у  порядку  виконання  службових  обов'язкiв 
вiдповiдно до службового завдання чи трудового договору (контракту) мiж ним 
i  роботодавцем,  квалiфiкується  як  «службовий  твiр»,  вiдповiдно  до  Закону 
України «Про авторське право i сумiжнi права» (далi – Закон) (стаття 1).

Закон  врегульовував  питання  належностi  майнових  прав  iнтелектуальної 
власностi  на  службовi  твори  iнакше,  нiж  чинний  сьогоднi  Цивiльний  кодекс 
України  (далi  –  Кодекс).  Вiдповiдно  до  частини  другої  статтi  16  Закону, 
«виключне майнове право на службовий твiр належить роботодавцю, якщо iнше 
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не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивiльно-правовим 
договором мiж автором i роботодавцем.»

Цивiльний кодекс України, що набув чинностi 1 сiчня 2004 року, у частинi 
другiй статтi 429 встановлює, що «майновi права iнтелектуальної власностi на 
об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору,  належать 
працiвниковi, який створив цей об'єкт, та юридичнiй або фiзичнiй особi, де або 
у якої вiн працює, спiльно, якщо iнше не встановлено договором.»

Вказана  норма  Закону  формально  не  була  скасована  i  тому  формально 
продовжує бути чинною i сьогоднi; проте iз 2004 року застосуванню пiдлягає 
саме норма Кодексу. Для вирiшення колiзiй  норм, хоча норма Закону i  може 
вважатися  спецiальною,  у цьому разi  дiє  правило  lex  posterior  derogat  priori  
(«наступний  закон  з  того  ж  питання  скасовує  дiю  попереднiх»),  тобто 
застосовується  акт,  виданий  пiзнiше.  Формулювання  правил  вирiшення 
правових  колiзiй,  зокрема,  експертами  Мiнiстерства  юстицiї  України,  ми 
знаходимо також у листi Мiнiстерства юстицiї України вiд 26.12.2008 № 758-0-
2-08-19,  пункт  4  якого  засвiдчує  таке:  «при  розбiжностi  мiж  загальним  i 
спецiальним  нормативно-правовим  актом  перевага  надається  спецiальному, 
якщо вiн не скасований виданим пiзнiше загальним актом.» (Очевидно,  що в 
останньому «скасований» мається на увазi не формально, а саме в розумiннi lex 
posterior  derogat  priori,  адже  якби  норму  ранiше  виданого  акту  –  в  нашiй 
ситуацiї  частину  другу  статтi  16  Закону  –  було  скасовано  з  дотриманням 
належних формальностей, то питання взагалi б не виникало.) Крiм того, пункт 4 
Прикiнцевих та перехiдних положень Цивiльного кодексу України встановлює, 
що до цивiльних вiдносин, якi виникли пiсля набрання ним чинностi, а також до 
цивiльних  вiдносин,  якi  виникли  до  набрання  ним  чинностi,  до  тих  прав  i 
обов'язкiв, що виникли або продовжують iснувати пiсля набрання ним чинностi, 
–  застосовуються  положення  Кодексу.  Нарештi,  Верховний  Суд  України  у 
постановi Пленуму «Про застосування судами норм законодавства у справах про 
захист  авторського  права  i  сумiжних  прав»  № 5  вiд  4  червня  2010  року,  з 
посиланням  на  частину  другу  статтi  429  Кодексу,  пiдтверджує  (пункт  24): 
«майновi права на об'єкт авторського права i (або) сумiжних прав, створений у 
зв'язку з виконанням трудового договору, належать працiвниковi, який створив 
цей об'єкт, та юридичнiй або фiзичнiй особi, де або в якої вiн працює, спiльно, 
якщо iнше не встановлено договором».

Договором,  який  встановлює  iнше,  нiж  передбачено  Кодексом, 
врегулювання  належностi  майнових  прав  мiж  працiвником  i  роботодавцем, 
може  бути  як  трудовий  договiр,  так  i  цивiльно-правовий  договiр  про 
розпоряджання майновими правами iнтелектуальної власностi. Такий висновок 
можна  зробити,  по-перше,  з  аналiзу  частини  другої  статтi  429  та  загальних 
положень  Кодексу  про  договiр;  по-друге,  iз  самої  частини  другої  статтi  16 
Закону,  яка,  будучи  практично  чинною  до  2004  року,  прямо  i  буквально 
встановлює: «...якщо iнше не передбачено трудовим договором (контрактом) та 
(або)  цивiльно-правовим  договором  мiж  автором  i  роботодавцем.»;  по-третє, 
Верховний Суд України у постановi Пленуму «Про застосування судами норм 
законодавства у справах про захист авторського права i сумiжних прав» № 5 вiд 
4  червня  2010  року  (пункт  24)  також  виходить  з  можливостi  передбачення 
iншого,  нiж  встановлено  Кодексом,  порядку  здiйснення  майнових  прав  на 
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твори, створенi у зв'язку з виконанням трудового договору, як трудовим, так i 
цивiльно-правовим  договором  мiж  працiвником  i  роботодавцем  (юридичною 
або фiзичною особою, де або в якої вiн працює). «Авторський договiр», якщо 
використовувати термiнологiю Закону, також належить до категорiї  цивiльно-
правових  договорiв  про  розпоряджання  майновими  правами  iнтелектуальної 
власностi.

Вiдповiдно  до  частини  другої  статтi  1107  Кодексу,  «договiр  щодо 
розпоряджання  майновими  правами  iнтелектуальної  власностi  укладається  у 
письмовiй  формi»;  «У  разi  недодержання  письмової  форми  договору  щодо 
розпоряджання майновими правами iнтелектуальної власностi такий договiр є 
нiкчемним.»

Для  отримання  можливостi  на  свiй  розсуд  розпоряджатися  майновими 
правами  iнтелектуальної  власностi  на  службовий  твiр  роботодавцю  слiд 
передусiм  включити  до  договору  з  працiвником  положення  про  те,  що  усi 
майновi  права  iнтелектуальної  власностi  на  об'єкт,  створений  у  зв'язку  з 
виконанням трудового договору, належать роботодавцевi. 

За яких умов твiр визнається службовим?
Закон,  даючи  визначення  службового  твору,  зазначає,  що  такий  твiр 

створюється:  (1)  у  порядку  виконання  службових  обов'язкiв;  а  також  (2) 
вiдповiдно до службового завдання  чи трудового договору. Кодекс веде мову 
про  «об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору»,  не 
уточнюючи далi конкретних критерiїв встановлення «зв'язку з виконанням...».

(1)  Автор  повинен  створювати  твiр  у  порядку  виконання  службових 
обов'язкiв.  Для цього у трудовому договорi  повинно бути закрiплено перелiк 
посадових обов'язкiв, до яких входить створення певних творiв. Доцiльно також 
як додаток до трудового договору оформити посадову iнструкцiю працiвника, у 
якiй повинно бути передбачено створення певних творiв.

(2) Автор повинен створювати твiр вiдповiдно до службового завдання чи 
трудового  договору.  Хоча  Закон  веде  мову про  службове  завдання  лише  як 
альтернативну до трудового договору пiдставу для створення службового твору, 
на  практицi,  особливо  якщо  трудовий  договiр  є  безстроковим,  оформлення 
окремих  службових  завдань  для  кожного  твору або  групи  пов'язаних  творiв 
може бути  зручнiшою опцiєю.  Законодавство  та  регуляторнi  акти  не  мiстять 
специфiчних вимог до оформлення службового завдання на створення твору; на 
практицi  службове завдання можливо оформлювати,  наприклад,  як наказ  або 
службову записку.  При  цьому доцiльно  у службовому завданнi  максимально 
конкретно викласти вимоги роботодавця до створюваного службового твору. 

Авторська винагорода
Вiдповiдно  до  частини  третьої  статтi  16  Закону,  «За  створення  i 

використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмiр 
та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та 
(або) цивiльно-правовим договором мiж автором i роботодавцем.»

У нашому випадку автор є штатним працiвником, який отримує заробiтну 
платню.
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Позицiя  Верховного  Суду  України,  викладена  в  пунктi  25  постанови 
Пленуму «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права i сумiжних прав» № 5 вiд 4 червня 2010 року, виглядає таким 
чином:

«Виплата  працiвниковi  заробiтної  плати  не  є  тотожною  виплатi  йому 
авторської  винагороди  за  створений  твiр  у  зв'язку  з  виконанням  трудового 
договору, оскiльки заробiтна плата – це винагорода за виконану роботу залежно 
вiд  певних  умов,  а  авторська  винагорода  –  це  всi  види  винагород  або 
компенсацiй,  що  виплачуються  авторам  за  використання  їх  творiв,  якi 
охороняються  в  межах,  встановлених  авторським  правом.  У  разi,  коли  мiж 
сторонами не досягнуто згоди щодо розмiру авторської винагороди, суди при 
обчисленнi  такої  винагороди  мають  керуватися  положеннями  постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв  України вiд 18 сiчня  2003 року  № 72 «Про затвердження 
мiнiмальних  ставок винагороди (роялтi)  за  використання об'єктiв  авторського 
права i сумiжних прав».»

З  урахуванням  викладеного  вище  –  якщо  створення  службових  творiв  є 
основним обов'язком працiвника, за що вiн i отримує заробiтну платню, в угодi 
мiж роботодавцем i працiвником належить чiтко закрiпити положення про те, 
що  заробiтна  платня  працiвника  включає  в  себе  винагороди  за  створенi 
службовi твори. 

Момент виникнення та передання майнових прав
Важливим елементом є  юридичне,  технiчне  та  органiзацiйне  оформлення 

моменту виникнення та передання майнових прав на службовi твори.
Верховний Суд України у згаданому вище пунктi 25 постанови Пленуму № 

5  вiд  4  червня  2010  року  зазначає,  що  «трудовим  договором  (...)  може 
передбачатися (...) обов'язок працiвника щодо сповiщення про створення такого 
об'єкта.»

Крiм того, варто звернути увагу на договiрне закрiплення та подальше чiтке 
дотримання  при  виконаннi  службового  завдання  вимог  щодо  фiксацiї 
службових  творiв  на  носiях  iнформацiї,  формату,  промiжних  та  остаточних 
редакцiй твору, а також детальної процедури передачi та прийняття службового 
твору.

Лише  для  прикладу  (iндивiдуальнi  вимоги  потребують  iндивiдуальних 
рiшень), договiр може мiстити, зокрема, такi положення: 

«Цим  Договором  встановлюється,  що  виключнi  майновi  права  на  всi  
Службовi твори, створенi Працiвником, належать Роботодавцю вiд моменту 
створення Службових творiв.

Для  цiлей  цього  Договору  Службовий  твiр  вважається  створеним  вiд  
моменту  прийняття  визначеної  редакцiї  (редакцiй)  Службового  твору 
уповноваженою посадовою особою Роботодавця.

Передачею Службового твору Роботодавцевi вважатиметься будь-яка дiя  
Працiвника iз передачi Службового твору (зокрема, але не виключно, шляхом 
вiдправлення  електронною  поштою,  iншими  засобами  комунiкацiї  через  
зовнiшнi  комп'ютернi  мережi  або  внутрiшню  комп'ютерну  мережу 
Роботодавця, iншими телекомунiкацiйними засобами, передачi на будь-якому 
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цифровому  чи  аналоговому,  включаючи  паперовi,  носiєвi  iнформацiї  тощо) 
Роботодавцевi  в  будь-якiй  об'єктивнiй  формi,  достатнiй  для  того,  аби  
Роботодавець мiг ознайомитися зi змiстом Службового твору, та такiй, що  
уможливлює  подальше  звичайне  використання  Службового  твору 
Роботодавцем,  включно  iз  можливiстю  його  безперешкодного  прочитання,  
змiни формату, обробки тощо.

Прийняттям  Службового  твору  вважатимуться  як  пiдписання 
вiдповiдного  акту,  так  i  будь-якi  iншi  дiї  уповноваженої  посадової  особи 
Роботодавця iз  повiдомлення  Працiвнику  про прийняття твору чи  такi,  що  
свiдчать  про  прийняття  твору,  iз  документальним  оформленням  у  виглядi  
наказу,  розпорядження  тощо  чи  без  такого,  в  тому  числi  фактичне  
використання Службового твору в iнтересах Роботодавця.» 

Особистi немайновi права автора службового твору
Крiм майнових прав, роботодавцевi варто звернути увагу i на врегулювання 

з працiвником питання здiйснення його особистих немайнових прав. Вiдповiдно 
до частини першої статтi 16 Закону, «авторське особисте немайнове право на 
службовий твiр належить його автору.» Згiдно ж iз частиною першою статтi 429 
Цивiльного  кодексу  України,  «особистi  немайновi  права  iнтелектуальної 
власностi  на  об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору, 
належать  працiвниковi,  який  створив  цей  об'єкт.  У  випадках,  передбачених 
законом, окремi особистi  немайновi  права iнтелектуальної  власностi на такий 
об'єкт можуть належати юридичнiй або фiзичнiй особi,  де або у якої  працює 
працiвник.»

Особистi  немайновi  права  iнтелектуальної  власностi  автора  будь-якого,  в 
тому числi  i  службового,  твору,  вiдповiдно  до  частини  четвертої  статтi  423 
Кодексу,  а також частини другої  статтi  14 Закону,  є  невiдчужуваними,  тобто 
такими, що не можуть бути переданi iншим особам.

Серед  особистих  немайнових  прав  автора-працiвника,  встановлених 
Кодексом та Законом, особливу увагу роботодавця повинне привернути право 
на зазначення iменi автора у зв'язку з використанням твору:

• право  «вимагати  зазначення  свого  iменi  у  зв'язку  з  використанням 
твору, якщо це практично можливо» (пункт 1 частини першої статтi 438 
Кодексу);

• право  «вимагати  визнання  свого  авторства  шляхом  зазначення 
належним чином iменi  автора на творi  i  його примiрниках  i  за  будь-
якого  публiчного  використання  твору,  якщо  це  практично  можливо» 
(пункт 1 частини першої статтi 14 Закону).

На практицi досить часто трапляється, що зазначення iменi автора (або, тим 
бiльше, перелiку iмен всiх спiвавторiв) службового твору при його використаннi 
не узгоджується iз формою або самою суттю використання твору (наприклад, 
службовим твором є корпоративний прес-релiз або корпоративний веб-сайт). У 
такому разi слiд звертати увагу на застереження «якщо це практично можливо», 
яке мiститься у вiдповiдних положеннях як Кодексу, так i Закону. Проте, анiж 
цiлком покладатися на самi лише застереження загального характеру у Кодексi 
та Законi, бажано врегулювати питання бiльш докладно у договорi з автором-
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працiвником.  Для  уникнення  розбiжностей  у  тлумаченнi  «практичної 
можливостi»,  а  також  просто  для  уникнення  непорозумiнь  i  подальших 
конфлiктних ситуацiй, роботодавцевi завжди доречно i доцiльно точно узгодити 
цей  момент  iз  автором  при  укладеннi  угоди;  для  прикладу,  можливе 
щонайменше таке загальне формулювання: 

«Сторони визнають,  що особливiстю використання (...)  як  специфiчного  
твору є не завжди наявна практична можливiсть зазначення iменi автора у  
зв'язку з використанням такого твору.» 

Отже, при укладеннi договору з автором-працiвником та подальшiй роботi 
роботодавець  може  бути  зацiкавлений  передбачити  такi  елементи  щодо 
майнових  та  особистих  немайнових  прав  iнтелектуальної  власностi  автора-
працiвника на службовi твори:

• положення про те, що усi майновi права iнтелектуальної власностi на 
об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать 
роботодавцевi;

• положення про момент виникнення та передання майнових прав;

• положення  про  авторську  винагороду  працiвника;  якщо  створення 
службових  творiв  є  основним  обов'язком  працiвника,  за  що  вiн  i 
отримує  заробiтну  платню,  чiтко  закрiпити  положення  про  те,  що 
заробiтна  платня  працiвника  включає  в  себе  винагороди  за  створенi 
службовi твори;

• у  договорi  та  (щонайменше  або)  посадовiй  iнструкцiї  –  перелiк 
посадових  обов'язкiв,  з-  помiж  яких  повинно  бути  передбачено 
створення певних творiв;

• належне  оформлення  службових  завдань  iз  максимально  конкретним 
викладенням вимог роботодавця до створюваного службового твору;

• врегулювання питання здiйснення особистих немайнових прав автора-
працiвника.

2.6.  Часто  виникають  конфлiкти  мiж,  наприклад,  перекладачем  i 
видавництвом щодо редагування твору. Якщо перекладач передає права на 
твiр,  створений в результатi  перекладу з  iншої  мови,  а  видавець робить 
редакцiю, то автор перекладу заявляє, що таким чином порушуються його 
авторськi  права,  якщо  перекладач  не  погоджується  з  редакторськими 
виправленнями.

Найчастiше це пов'язано з рiзними школами правопису – клявiятура, Европа, 
доляри  i  т.  п.  Наприклад,  видавець  дотримується  традицiйного  правопису,  а 
перекладач у категоричнiй формi пропонує залишити його правопис, наприклад 
прiзвище  композитора  вiн  вимагає  писати  Беет  Говен  (мається  на  увазi 
Бетховен). Як запобiгати таким конфлiктам при укладаннi угоди з перекладачем 
або з автором роману?
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Вiдповiдно  до абзацу першого  частини  першої  статтi  20  Закону України 
«Про авторське право i сумiжнi права», «перекладачам i авторам iнших похiдних 
творiв  належить  авторське  право  на  здiйсненi  ними  переклад,  адаптацiю, 
аранжування або iншу переробку.»

Серед немайнових прав автора,  передбачених статтею 14 Закону, а також 
статтями 423, 438, 439 Цивiльного кодексу України, є право на недоторканнiсть 
твору:

• автору  належить  право  «вимагати  збереження  цiлiсностi  твору  i 
протидiяти  будь-якому  перекрученню,  спотворенню  чи  iншiй  змiнi 
твору або будь-якому iншому посяганню на твiр, що може зашкодити 
честi i репутацiї автора.» (пункт 4 частини першої статтi 14 Закону);

• «aвтор має право протидiяти будь-якому перекрученню,  спотворенню 
або  iншiй  змiнi  твору чи  будь-якому iншому посяганню  на  твiр,  що 
може  зашкодити  честi  та  репутацiї  автора,  а  також  супроводженню 
твору  без  його  згоди  iлюстрацiями,  передмовами,  пiслямовами, 
коментарями тощо.» (частина перша статтi 439 Кодексу).

Та хоча перекладач може посилатися на вказанi положення законодавства i 
апелювати  до  недоторканностi  твору  –  варто  завжди  пам'ятати,  що 
«перекручення, спотворення або iнша змiна твору чи будь-яке iнше посягання 
на  твiр,  що  може  зашкодити  честi  та  репутацiї  автора»,  є  суттєвою  мiрою 
оцiночними  категорiями,  i  квалiфiкацiя  наявностi  такого  «посягання»,  у разi 
вiдсутностi  згоди  мiж  сторонами,  часто  потребуватиме  експертизи.  Втiм, 
видається доцiльним припустити, що редакторськi виправлення, якi не виходять 
за  межi  нормально  прийнятих  для  подiбних  творiв,  зазвичай  не  повиннi 
пiдпадати пiд вказанi вище «посягання».

Унiверсальним пiдходом для уникнення конфлiктiв та непорозумiнь у таких 
випадках є чiтке та детальне прописування умов у договорi, що укладається мiж 
перекладачем та видавництвом.

Можливi  кiлька  варiантiв,  залежно  вiд  конкретних  обставин  здiйснення 
перекладу,  органiзацiї  стосункiв  мiж  видавництвом  i  перекладачем  та  умов 
передання прав:

• Якщо  перекладач,  як  автор  похiдного  твору,  передає  видавництву 
виключнi майновi права на вже виконаний переклад, як похiдний твiр, 
за договором про передання виключних майнових прав iнтелектуальної 
власностi, то варто звертати увагу на те, що видавництву передається 
право на використання твору, виключне право дозволяти використання 
твору,  право  перешкоджати  неправомiрному  використанню  твору,  в 
тому  числi  забороняти  таке  використання;  до  використання  твору, 
вiдповiдно до частини першої статтi 441 Цивiльного кодексу України та 
частини  третьої  статтi  15  Закону,  належать,  зокрема,  переробка, 
адаптацiя,  аранжування  та  iншi  подiбнi  змiни  твору.  Внесення 
редакторських правок, як видається, цiлком пiдпадає пiд квалiфiкацiю 
такого використання.

• Якщо  перекладач  надає  видавництву  виключну  або  невиключну 
лiцензiю  (дозвiл)  на  використання  перекладу  за  договором,  що 
визначається  Кодексом як  лiцензiйний  договiр  (стаття  1109 Кодексу) 
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або ж Законом як  договiр  про передачу прав на  використання  твору 
(статтi  32,  33  Закону)  –  так  само  варто  звертати  увагу  на  те,  що 
«переробка,  адаптацiя,  аранжування  та  iншi  подiбнi  змiни»  є 
використанням твору. При цьому в договорi повинно бути обов'язково 
прямо  зазначено,  що  видавництву надається  право  на,  зокрема,  саме 
«переробку,  адаптацiю,  аранжування  та  iншi  подiбнi  змiни»  твору – 
адже  «усi  майновi  права  на  використання  твору,  якi  передаються  за 
авторським договором, мають бути у ньому визначенi. Майновi права, 
не зазначенi в авторському договорi як переданi суб'єктом авторського 
права,  вважаються  такими,  що  не  переданi,  i  зберiгаються  за  ним.» 
(частина  восьма  статтi  33  Закону);  «Права  на  використання  об'єкта 
права iнтелектуальної власностi та способи його використання, якi не 
визначенi  у лiцензiйному договорi,  вважаються такими,  що не наданi 
лiцензiату.»  (частина  шоста  статтi  1109  Кодексу).  Для  уникнення 
непорозумiнь i розбiжностей у тлумаченнi доцiльно прямо зазначити у 
договорi про можливiсть внесення видавництвом редакторських правок.

Якщо  видавництво  замовляє  перекладачевi  виконання  перекладу, 
вiдповiдно укладаючи заздалегiдь, до створення перекладу як похiдного 
твору, договiр «про створення за замовленням i  використання об'єкта 
права  iнтелектуальної  власностi»  (стаття  1112  Кодексу),  або  ж 
«авторський договiр замовлення» (частина шоста статтi  33 Закону),  – 
питання з правописом вирiшується простiше, вже на етапi замовлення. 
Вимогу дотримання перекладачем при виконаннi перекладу конкретних 
правил правопису цiлком адекватно може бути прописано у договорi 
серед решти вимог до твору, який створюється за замовленням. Якщо 
таке релевантно, сторони можуть на свiй розсуд у договорi деталiзувати 
i будь-якi «авторськi» винятки. У такому разi переклад, виконаний не у 
вiдповiдностi до потрiбного видавництву правопису, не пiдпадатиме пiд 
вимоги  до  замовлення,  з  усiма  подальшими  наслiдками.  Далi,  з 
урахуванням тих моментiв,  на якi  вказано в попереднiх  пунктах,  для 
забезпечення  можливостi  подальшого  внесення  додаткових 
редакторських  правок  варто  мати  на  увазi  й  те,  що,  вiдповiдно  до 
частини другої статтi 430 Цивiльного кодексу України, «майновi права 
iнтелектуальної  власностi  на  об'єкт,  створений  за  замовленням, 
належать творцевi цього об'єкта та замовниковi спiльно, якщо iнше не 
встановлено договором.» Тому, як i загалом з майновими правами на 
переклад  як  похiдний  твiр,  так  i  зокрема  в  аспектi  права  на 
використання твору шляхом його «переробки,  адаптацiї,  аранжування 
та iнших подiбних змiн», видавництво, як замовник перекладу, повинно 
бути зацiкавлене належним чином врегулювати питання передання або 
надання прав у договорi з перекладачем.

• Якщо  перекладач  є  штатним  працiвником  видавництва,  то,  стосовно 
цього питання, ситуацiя у двох ключових аспектах – вимоги стосовно 
правопису i належностi майнових прав – є великою мiрою аналогiчною 
до  ситуацiї  iз  замовленням.  Особливостi  врегулювання  питань, 
пов'язаних  зi  «службовими творами», детально висвiтлено вище (див. 
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питання  2.5).  У  разi  виконання  перекладу  штатним  працiвником 
видавництва, (1) вимогу стосовно правопису має бути належним чином 
закрiплено у службовому завданнi, що передує створенню «службового 
твору»,  тобто  виконанню  перекладу;  а  також  (2)  з  урахуванням 
положення  частини  другої  статтi  429  Цивiльного  кодексу  України, 
вiдповiдно до якої «майновi права iнтелектуальної власностi на об'єкт, 
створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового  договору,  належать 
працiвниковi, який створив цей об'єкт, та юридичнiй або фiзичнiй особi, 
де  або  у  якої  вiн  працює,  спiльно,  якщо  iнше  не  встановлено 
договором», – видавництво, як роботодавець, повинно бути зацiкавлене 
належним чином врегулювати питання належностi майнових прав (див. 
питання 2.5).

2.7.  Чи  можна  публiкувати  в  книзi  iнформацiю,  взяту  з  соцiальних 
мереж i блогiв?

Передусiм варто зазначити, що таке питання з усiма його аспектами може 
виходити далеко поза межi авторського права. Публiкацiя будь-якої iнформацiї 
також зачiпає питання, зокрема, достовiрностi цiєї iнформацiї, поваги до честi 
та  гiдностi  фiзичних  осiб,  недоторканностi  дiлової  репутацiї,  права  фiзичної 
особи  на  особисте  життя  тощо.  У  вiдповiдних  випадках  варто  здiйснювати 
оцiнку  i  цих  аспектiв,  окремо  вiд  питань  майнових  та  немайнових  прав 
iнтелектуальної власностi.

Деяка  «iнформацiя,  взята  з  соцiальних  мереж  i  блогiв»,  пiдпадатиме  пiд 
перелiк об'єктiв, що не охороняються авторським правом, вiдповiдно до статтi 
434 Цивiльного кодексу України та статтi  10 Закону України «Про авторське 
право i сумiжнi права», як-от: повiдомлення про новини дня або iншi факти, що 
мають  характер  звичайної  прес-iнформацiї;  твори  народної  творчостi 
(фольклор); акти органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування 
(закони, укази, постанови, рiшення тощо), а також їх офiцiйнi переклади; тощо.

Проте  зазвичай,  якщо  мова  йде  про  тексти,  фотографiї  тощо,  така 
iнформацiя  становить  твiр,  у якого  завжди є  автор  –  фiзична  особа.  Основи 
охорони авторського  права на  твори,  розмiщенi  у блогах  та веб-сервiсах  для 
соцiальних мереж, за законодавством нiчим принципово не вiдрiзняються вiд 
основ охорони авторського права на твори, розмiщенi деiнде. Тому мова може 
йти про тi самi майновi та немайновi права iнтелектуальної власностi автора, що 
їх  передбачено  Цивiльним  кодексом  України  та  Законом  України  «Про 
авторське право i сумiжнi права».

Зокрема, вiдповiдно до статтi 440 Цивiльного кодексу України:
«1. Майновими правами iнтелектуальної власностi на твiр є: 
1) право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомiрному використанню твору, в тому числi 

забороняти таке використання;
4) iншi майновi права iнтелектуальної власностi, встановленi законом. 

42



2. Майновi права на твiр належать його авторовi, якщо iнше не встановлено 
договором чи законом.»

До  особистих  немайнових  прав  автора,  вiдповiдно  до  статей  438,  439 
Кодексу, статтi 14 Закону, належать:

1) право вимагати зазначення свого iменi у зв'язку з використанням твору, 
якщо це практично можливо;

2) право забороняти зазначення свого iменi у зв'язку з використанням твору;
3) право обирати псевдонiм у зв'язку з використанням твору (та, вiдповiдно 

до Закону, «вимагати зазначення псевдонiма замiсть справжнього iменi автора 
на  творi  i  його  примiрниках  i  пiд  час  будь-якого  його  публiчного 
використання»);

4) право на недоторканнiсть твору («автор має право протидiяти будь-якому 
перекрученню,  спотворенню  або  iншiй  змiнi  твору  чи  будь-якому  iншому 
посяганню  на  твiр,  що  може  зашкодити  честi  та  репутацiї  автора,  а  також 
супроводженню твору без його згоди iлюстрацiями, передмовами, пiслямовами, 
коментарями тощо.»).

Практично  кориснi  рекомендацiї  при  використаннi  творiв,  розмiщених  у 
блогах та/або веб-сервiсах для соцiальних мереж, для максимально коректного 
дотримання майнових та немайнових авторських прав, включатимуть:

(1) уважне вивчення умов поширення творiв, встановлених автором (часто, 
зокрема у блогах, твори можуть поширюватися за лiцензiями Creative Commons 
або  на  iнших  умовах,  де  автор  заздалегiдь  надає  невизначеному  колу  осiб 
невиключну лiцензiю на використання твору певним чином, на певних умовах 
(наприклад, за умови некомерцiйного використання));

(2) уважне вивчення умов надання послуг (terms or service) веб-сервiсом для 
соцiальних мереж або блогхостингом, стосовно належностi авторських прав на 
розмiщений контент;

(3)  у сумнiвних  (як,  втiм,  i  в  усiх  iнших)  випадках  доцiльнiсть  прямого 
контакту  з  автором  для  врегулювання  питань  як  стосовно  майнових,  так  i 
особистих немайнових прав. 

2.8.  Художнiй  твiр,  головна  героїня  якого  –  перекладачка,  мiстить 
виконаний  автором  твору  (за  сюжетом  –  головною  героїнею)  переклад 
уривку (або ж, за сюжетом, – уривок перекладу) iншого твору iноземного 
автора. Як бути в такому разi з авторськими правами на iнший твiр?

(див. також роздiл 1.4 «Авторськi права на переклади») 
Акт  перекладу твору становить  використання  цього  твору вiдповiдно  до 

пункту 3 частини першої статтi  441 Цивiльного кодексу України та пункту 5 
частини  третьої  статтi  15  Закону  України  «Про  авторське  право  i  сумiжнi 
права».

Право  на  використання  твору,  виключне  право  дозволяти  використання 
твору,  а  також  право  перешкоджати  неправомiрному використанню  твору,  в 
тому  числi  забороняти  таке  використання,  належать  до  майнових  прав 
iнтелектуальної  власностi  на  твiр,  вiдповiдно  до  частини  першої  статтi  440 
Цивiльного кодексу України.  Володiльцем цих  майнових  прав на  «iнший», у 
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даному контекстi,  твiр  є  iноземний  автор  або,  у  разi  укладення  вiдповiдних 
договорiв, його агент, видавництво тощо.

Позаяк  наш твiр  мiстить  авторський  переклад  лише уривка  (або «уривок 
перекладу») iншого твору, варто звернути увагу на положення статтi 9 Закону 
України «Про авторське право i  сумiжнi  права», що має заголовок «Охорона 
авторського права на частину твору» i формулюється таким чином:

«Частина  твору,  яка  може використовуватися  самостiйно,  у тому числi  й 
оригiнальна  назва  твору,  розглядається  як  твiр  i  охороняється  вiдповiдно  до 
цього Закону.»

Таким чином, правова охорона, що включає право автора «iншого» твору 
дозволяти  та  забороняти  переклад  того  твору,  поширюється  i  на  частину 
(уривок) твору – але лише за тiєї умови, що ця частина (уривок) має самостiйне 
значення, тобто може використовуватися самостiйно.

Вiдповiдну  оцiнку  «самостiйностi»  частини  (уривка)  твору,  що 
використовується,  природно,  належить  спецiально  виконувати  для  кожного 
окремого випадку з урахуванням його специфiки.

У певних випадках також варто звернути увагу на положення Кодексу та 
Закону стосовно цитування:

• Вiдповiдно до пункту 1 статтi 21 Закону, «без згоди автора (чи iншої 
особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням iменi 
автора  i  джерела  запозичення,  допускається:  1)  використання  цитат 
(коротких  уривкiв)  з  опублiкованих  творiв  в  обсязi,  виправданому 
поставленою метою, в тому числi цитування статей з газет i журналiв у 
формi  оглядiв  преси,  якщо  воно  зумовлено  критичним,  полемiчним, 
науковим  або  iнформацiйним  характером  твору,  до  якого  цитати 
включаються;  вiльне використання цитат  у формi коротких  уривкiв  з 
виступiв i творiв, включених до фонограми (вiдеограми) або програми 
мовлення». При цьому «цитата», вiдповiдно до дефiнiцiї, що мiститься у 
статтi  1  Закону,  –  це  «порiвняно  короткий  уривок  з  лiтературного, 
наукового  чи  будь-якого  iншого  опублiкованого  твору,  який 
використовується, з обов'язковим посиланням на його автора i джерела 
цитування,  iншою  особою  у  своєму  творi  з  метою  зробити 
зрозумiлiшими свої твердження або для посилання на погляди iншого 
автора в автентичному формулюваннi».

• Цивiльний кодекс України загалом без принципових вiдмiнностей, але 
дещо iнакше формулює положення стосовно цитування. При цьому слiд 
пам'ятати, що, як детально пояснено вище (див. питання про службовi 
твори),  при виникненнi  для практичної  iнтерпретацiї  розбiжностi  мiж 
старiшою,  хоча  i  спецiальною,  нормою  Закону  i  нормою  Кодексу  – 
перевага  надається  Кодексу.  Отже,  вiдповiдно  до  пункту  1  частини 
першої статтi 444 Кодексу, «твiр може бути вiльно, без згоди автора та 
iнших  осiб,  та  безоплатно  використаний  будь-якою  особою:  1)  як 
цитата  з  правомiрно  опублiкованого  твору  або  як  iлюстрацiя  у 
виданнях,  радiо-  i  телепередачах,  фонограмах  та  вiдеограмах, 
призначених  для  навчання,  за  умови  дотримання  звичаїв,  зазначення 

44



джерела  запозичення  та  iменi  автора,  якщо  воно  вказане  в  такому 
джерелi, та в обсязi, виправданому поставленою метою». 

Також завжди варто пам'ятати про належне дотримання немайнових прав 
автора, i не лише права вимагати чи забороняти зазначення свого iменi у зв'язку 
з використанням твору тощо, а й, зокрема, права на недоторканнiсть твору:

• Вiдповiдно  до  пункту  4  частини  першої  статтi  14  Закону,  автору 
належить  право  «вимагати  збереження  цiлiсностi  твору i  протидiяти 
будь-якому перекрученню, спотворенню чи iншiй змiнi твору або будь-
якому iншому посяганню на твiр, що може зашкодити честi i репутацiї 
автора.»

• Вiдповiдно  до  частини  першої  статтi  439  Кодексу,  «Забезпечення 
недоторканностi  твору»,  «aвтор  має  право  протидiяти  будь-якому 
перекрученню,  спотворенню  або  iншiй  змiнi  твору  чи  будь-якому 
iншому  посяганню  на  твiр,  що  може  зашкодити  честi  та  репутацiї 
автора,  а  також  супроводженню  твору без  його  згоди  iлюстрацiями, 
передмовами, пiслямовами, коментарями тощо.» При цьому, попри те, 
що особистi немайновi права iнтелектуальної власностi є, як правило, 
невiдчужуваними,  частина  друга  статтi  439  Кодексу  спецiально 
встановлює,  що  «у  разi  смертi  автора  недоторканнiсть  твору 
охороняється  особою,  уповноваженою  на  це  автором.  За  вiдсутностi 
такого  уповноваження  недоторканнiсть  твору  охороняється 
спадкоємцями автора, а також iншими заiнтересованими особами.»
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I. С. РУДЕНКО 

Головний редактор ДНВП «Картографiя», Київ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО В КАРТОГРАФIЇ

Правову охорону картографiчних творiв в Українi регулюють:
– Цивiльний кодекс України (глава 36, стаття 433);
– Закон України «Про авторськi i сумiжнi права» (стаття 8);
–  Закон  України  «Про топографо-геодезичну i  картографiчну дiяльнiсть» 

(стаття 19).
До прийняття Цивiльного кодексу України iснуюче вiд 26 серпня 1997 року 

«Положення про авторське право в картографiї» забезпечувало повну охорону 
на картографiчнi твори. Нинi воно не може бути чинним, оскiльки вiдносини у 
сферi  авторського  права  повиннi  регулюватися  кодексом,  законом  чи 
договором.

Об'єктами  авторського  права  в  картографiї  є  картографiчнi  твори. 
Картографiчний  твiр  –  це  твiр,  в  основi  якого  є  картографiчне  зображення. 
Картографiчними творами, що охороняються, є:

– всi види атласiв, карт, планiв, картосхем;
– аерокосмофотокарти, аерокосмофотоплани;
– космiчнi знiмки;
– цифровi та електроннi карти та плани;
– карти-транспаранти та анаглiфiчнi карти;
– картографiчний змiст глобусiв;
– рельєфнi карти i плани, похiднi пластиковi твори;
– синтетичнi карти;
– карти-анаглiфи;
– голограми з картографiчним зображенням;
– блок-дiаграми;
– рекламна картографiчна продукцiя;
– картографiчнi комп'ютернi програми;
– бази картографiчних даних;
– похiднi картографiчнi твори, якi створенi для подальшого друку;
– ескiзи, iлюстрацiї, що стосуються топографiї та картографiї.
Авторське  право  поширюється  на  картографiчнi  твори,  незалежно  вiд 

їхнього  призначення,  тематики  та  змiсту.  Не  впливає  на  ступiнь  захисту 
авторського  права  форма  та  спосiб  вiдтворення.  Твори  в  паперовому 
(графiчному),  електронному  або  цифровому  форматi  охороняються  Законом 
однаково.

Авторським  правом  охороняються  тiльки  тi  роботи  картографiчної 
тематики,  що  створенi  творчою  працею  їхнiх  авторiв.  Так,  наприклад,  не 
поширюється  авторське  право  на  картографiчнi  твори  та  картографiчнi 
матерiали, що були створенi для делiмiтацiї та демаркацiї Державного кордону 
України. Цi документи є офiцiйними документами полiтичного характеру.

Суб'єктом авторського права в картографiї  є  автор твору картографiчного 
зображення  (окремий  автор  або  колектив  авторiв).  Суб'єктами  авторського 
 © Руденко І. С., 2010.

46



права в картографiї  є  також iншi  особи,  якi  мають вiдношення до створення 
твору. Автор похiдного твору також може бути суб'єктом авторського права за 
умови визнання та дотримання прав автора первинного твору.

Книжки,  пiдручники,  статтi,  монографiї,  брошури,  каталоги,  газетири, 
довiдники,  словники  з  картографiчної  тематики  охороняються  Законом  як 
лiтературнi твори.

З  усiх  об'єктiв  авторського  права  топографо-геодезична  i  картографiчна 
продукцiя вирiзняється цiлою низкою специфiчних особливостей:

–  багатоступеневiстю  та  багатогалузевiстю  процедури  розроблення 
бiльшостi картографiчних творiв, у зв'язку з чим до їхньої пiдготовки залучають 
велике коло суб'єктiв.  Мова йде про тематичнi  карти або атласи,  де автором 
разом  з  картографом  є  i  автор  тематичногозмiсту,  фахiвець  з  теми,  що 
картографується;

–  наявнiстю  продукцiї  як  з  широким  доступом  до  неї  користувачiв,так  i 
обмеженого користування;

–  наявнiстю  видiв  картографiчних  творiв  цивiльного  та  вiйськового 
призначення;

– потребою постiйного (перманентного) створення похiдних творiву процесi 
оновлення, актуалiзацiї та перевидання первинного твору.

У всi картографiчнi твори, чи атласи, чи карти при перевиданнi обов'язково 
вноситься певна кiлькiсть змiн, що зумовлено потребою картографiчних творiв 
бути  актуальними,  вiдповiдати  своїм  змiстом  певнiй  датi  створення  твору. 
Похiднi  твори  можуть  бути  створенi  i  при  перетвореннi  картографiчного 
зображення в iншу форму шляхом його спрощення, або, навпаки, довантаження 
iнформацiєю,  введення  нових  показникiв,  змiни  дизайну,  перетворення 
традицiйної форми карти в цифрову форму, переклад картографiчного твору на 
iншу, вiдмiнну вiд мови оригiналу мову;

– використанням рiзних форм подання однiєї i тiєї ж продукцiї, якi належать 
до рiзних видiв об'єктiв авторського права;

– потребою обов'язкового використання первинного картографiчного твору 
для створення iнших картографiчних творiв, iнших об'єктiв авторського права.

Жодна нова карта, жодний атлас чи план мiста не може бути створений без 
обов'язкового використання iншого картографiчного твору. Винятком є тiльки 
створення  карт  окомiрним  знiманням,  коли  карта  створюється  на  чистому 
аркушi примiтивними методами;

– наявнiстю складових частин цiлiсного твору, якi можуть одночасно бути 
самостiйними об'єктами авторського права. Наприклад, на картi природних зон 
свiту рiчкова мережа, укладена виключно для цiєї карти, є самостiйним об'єктом 
авторського права.

Характерною  особливiстю  картографiчного  твору  є  те,  що  вiн  завжди 
складається  з  чiтко  визначених  усталених  частин,  якi  мiстять  у  собi 
взаємопов'язанi елементи змiсту картографiчного твору. Набiр цих частин може 
бути рiзним i залежати вiд типу твору, його тематичної класифiкацiї.

Можна  видiлити  два  основних  види  картографiчних  творiв:  загально-
географiчнi та тематичнi.

Загальногеографiчнi карти складаються з таких обов'язкових частин змiсту: 
математична  основа,  географiчна  основа  (тобто  картографiчне  зображення), 
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допомiжне оснащення, довiдковi данi, оформлення. Картографiчне зображення 
включає  в  себе  берегову  лiнiю,  гiдрографiчну  мережу,  рельєф,  рослиннiсть, 
ґрунти, населенi пункти, шляхи сполучення, лiнiї зв'язку, об'єкти соцiального та 
господарського призначення.  Кожна з  цих складових частин може виступати 
самостiйним об'єктом авторського права.

До  загальногеографiчних  карт  належать  топографiчнi  карти,  що 
створюються  за  загальноприйнятими  унiфiкованими  умовними  знаками,  в 
спiльному для  всiх  оформленнi,  на  єдинiй  загальнодержавнiй  картографiчнiй 
основi.

Тематичнi  карти  мiстять  двi  основнi  складовi  частини,  що  є  окремими 
об'єктами авторського права: географiчна (нею може бути загальногеографiчна 
карта  або  окремi  її  елементи)  та  тематичний  (спецiальний)  змiст  карти  як 
самостiйний  об'єкт  авторського  права.  Тематична  карта  завжди  є  залежним 
об'єктом авторського права, оскiльки для її створення обов'язковою є наявнiсть 
загальногеографiчної частини.

Важливою складовою картографiчного твору є картографiчний дизайн. Вiн 
включає  загальне  оформлення  карти,  створення  та  оформлення  легенди, 
створення  оригiнальних  умовних  знакiв,  малюнкiв,  а  для  деяких  карт  –  i 
оригiнальних шрифтiв. Дизайнерська авторська розробка картографiчного твору 
пiдлягає охоронi авторським правом як твiр образотворчого мистецтва. А при 
виготовленнi видавничих зразкiв картографiчного твору охороняється як об'єкт 
промислової власностi (промисловий зразок).

Особливим картографiчним твором є ГIС-географiчнi iнформацiйнi системи 
–  особливi  апаратно-програмнi  комплекси,  що  забезпечують  збiр,  обробку, 
вiдображення i поширення просторово-координатних картографiчних даних. З 
точки  зору  авторського  права  –  це  комплексний  об'єкт  авторського  права, 
складений  з  рiзних  видiв  об'єктiв:  комп'ютерних  програм,  баз  даних, 
картографiчних творiв, представлених у рiзних формах.

Авторське  право в  картографiї  виникає  з  моменту створення  авторського 
оригiналу твору чи макету компонування до складеного картографiчного твору. 
Складений картографiчний твiр – це атлас, де тематичний змiст окремих карт 
розробляється великою кiлькiстю авторiв.

Авторське право виникає при:
– створеннi авторського оригiналу картографiчного твору;
– створеннi макета компонування складеного твору;
– створеннi авторського оригiналу похiдного твору;
– створеннi креативної бази картографiчних даних;
– розробленнi нової геоiнформацiйної технологiї;
–  розробленнi  оригiнального  зображення  пластичних  творiв  (глобусiв, 

рельєфних карт), iнших творчих роботах картографiчної тематики.
Найпоширенiшими порушеннями авторського права в картографiї є:
– незаконне, без дозволу автора, використання картографiчної основи;
–  переведення  первинного  картографiчного  твору  в  цифрову  форму  без 

дозволу автора та введення її у комерцiйний обiг;
– використання картографiчної основи як елемента реклами;
– використання карт без дозволу автора у мобiльних телефонах.

48



Найбiльше порушення авторського права в картографiї в сучасному свiтi – 
використання  та  контрафактне  розмiщення  картографiчної  продукцiї  в 
Iнтернетi.

За порушення авторських прав в картографiї особа несе вiдповiдальнiсть у 
мiрi, визначенiй в Законi України «Про авторськi i сумiжнi права».
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