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АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ
 
Правова регламентація від-

носин у закритій системі «ав-
тор — власник — підприємець»,  
тобто в умовах індивідуальної 
творчості, без участі інвестора, 
переважно дістала своє  нор-
мативне й теоретичне обґрунту-
вання. На сьогодні теоретичний 
інтерес, зумовлений  практич-
ним значенням проблеми, зо-
середжується на співвідношенні 
особистого (індивідуального) й 
суспільного (колективного) чин-
ників у творчій діяльності, на 
проблемі правового регулюван-
ня службової творчості. 

Що стосується авторсько-
го права, то це низка питань 
по визначенню: (а) поняття 
«службовий твір»; (б) зміс-
ту суб’єктивних прав авто-
ра останнього й роботодавця; 
(в) правового механізму реалі-
зації виключних повноважень з 
використання такого твору та ін. 

Особливості правовідносин, 
щодо службових творів досліджу-
валися численними вітчизняними 
фахівцями у сфері інтелектуаль-
ної власності [Див.: 1; 4; 8; 9]. 

Згідно із Цивільним кодек-
сом (далі – ЦК) України (ст. 429) 
[10] майнові права інтелекту-

альної власності на об'єкт, ство-
рений у зв'язку з виконанням 
трудового договору, належить 
спільно працівникові, який ство-
рив даний об’єкт, і юридичній 
або фізичній особі, де або в якої 
він працює. Особливості ж реа-
лізації цього права на останній 
можуть бути встановлені дого-
вором. При цьому особисті не-
майнові права в усіх випадках 
належать авторові, оскільки 
вони є невідчужуваними. При 
будь-якому використанні об'єкта 
авторського права, створеного 
за договором найму, роботода-
вець вправі зазначати своє на-
йменування або вимагати цього.

На перший погляд у даній 
нормі наявне більш демокра-
тичне ставлення до автора як 
найманого працівника порівня-
но зі ст. 16 Закону України «Про 
авторське право і суміжні пра-
ва» [5], у якій закріплено, що ви-
ключне майнове право на служ-
бовий твір апріорі належить 
роботодавцеві, якщо інше не 
передбачено договором (контр-
актом) трудовим і/або цивіль-
но-правовим між автором і ро-
ботодавцем. Але, як само вони 
можуть здійснювати свої права 
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спільно, практично важко уяви-
ти. Адже будь-яке суб’єктивне 
право є соціальною цінністю 
лише за умов можливості його 
реалізації. Особливо актуаль-
ним залишається це питання 
для суб’єктів господарювання, 
метою діяльності яких є ство-
рення величезної кількості таких 
творів, кожен з яких є об’єктом 
авторського права. Ідеться про 
видавництва, теле- й радіоком-
панії, компанії, що займаються 
розробкою й упровадженням 
комп’ютерних програм, рекламні 
агентства тощо.

Принциповим є з’ясовування 
умов, за наявності яких твір вва-
жається службовим. Розгляне-
мо їх детальніше.

1. Автор перебував у трудо-
вих відносинах з роботодавцем 
на підставі договору трудового 
найму; 

2. Цим договором (або по-
садовою інструкцією) окресле-
но коло службових обов'язків 
працівника, до яких входить 
обов'язок створювати об'єкти 
авторського права відповідного 
виду. Тож сам факт прийняття на 
роботу працівника й укладення з 
ним типового трудового догово-
ру не є достатнім для того, щоб 
роботодавець отримав усі або 
частину майнових прав інтелек-
туальної власності на твори, які 
створюватимуться автором-пра-
цівником в процесі виконання 
ним своїх службових обов’язків. 

Наймач може набути право інте-
лектуальної власності лише на 
ті твори, на створення яких пра-
цівником було отримано службо-
ве завдання чи які були чітко за-
значені в укладеному трудовому 
договорі. Незважаючи на те, що 
поняття «службові обов’язки», 
«службове завдання» в чинному 
законодавстві не використову-
ються, для визначення творчих 
результатів як службових вони 
мають вагоме значення. 

 «Службові обов’язки» і 
«службове завдання» — катего-
рії взаємопов’язані і взаємоза-
лежні. Твір вважається службо-
вим, навіть якщо його створення 
вийшло за межі службового за-
вдання, але охоплюється колом 
службових обов’язків праців-
ника. Отже, вирішальним за-
лишається коло службових 
обов’язків, обумовлене в трудо-
вому договорі 

Службове завдання може 
оформлюватись у вигляді нака-
зу чи окремої службової записки. 
Можлива його формалізація як 
договору про створення об’єкта 
авторського права, в якому 
необхідно зазначити: а) пред-
мет договору (об’єкт авторського 
права); б) строки його створення; 
в) суму винагороди за створення 
об’єкта авторського права.

Додатковими можуть бути 
такі умови: (а) будь-який твір, 
створений протягом роботи на 
підприємстві (у тому числі у не-
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робочий час), вважається служ-
бовим; (б) працівник гарантує, 
що при створенні складеного 
твору дотримані всі права третіх 
осіб. Рекомендується зазначи-
ти, що моментом передачі ав-
торських прав на твір є момент 
створення кожного з його еле-
ментів (частин) [1]. 

3. Об'єкт слід визнавати 
службовим, якщо роботодавець 
надавав його творцеві необхідну 
фінансову, матеріальну або іншу 
допомогу чи якось інакше сприяв 
тому в процесі створення зазна-
ченого об'єкта. Окремо в трудо-
вому договорі можна зазначити, 
що матеріально-технічну базу 
роботодавця (обладнання, про-
грамне забезпечення тощо) за-
бороняється використовувати 
для створення об’єктів, майнові 
права інтелектуальної власності 
на які останньому не належать. 
Фіксування завершення об’єкта 
авторського права здійснюється 
приймально-здавальним актом, 
щоб у випадку конфлікту можна 
було б ідентифікувати такий твір. 

Створення службового тво-
ру, який підприємство застосо-
вуватиме в господарській діяль-
ності (розповсюджувати копії, 
видавати ліцензії тощо), від-
бивається в бухгалтерському 
й податковому обліку як нема-
теріальний актив. До первісної 
вартості останнього обов’язково 
включаються зарплата найма-
ного працівника, матеріали, ви-

трачені на створення об’єкта, 
амортизація основних засобів 
виробництва та ін. Оскільки дані 
бухгалтерського й податкового 
обліку мають бути документаль-
но підтверджені, у спірних ви-
падках це допоможе довести, 
що цей твір саме є службовим. 

Можливі й інші варіанти 
оформлення взаємовідносин 
між роботодавцем і творцем. 
На стадії, коли службовий твір 
уже завершено, може мати міс-
це укладення договору: (а) про 
розпорядження майновими ав-
торськими правами на нього, 
яким передбачатиметься їх вза-
ємодія при використанні й роз-
порядженні останніми; (б) про 
передачу автором роботодав-
цеві належних йому майнових 
прав (від одного співвласника 
до іншого); (в) про розподіл май-
нових авторських прав. Саме 
остання форма може вважатися 
найбільш незаперечною з точки 
зору законодавства, а значить, 
ефективною й затребуваною 
практикою [4]. 

На сьогодні питання про не-
обхідність передачі авторами –
працівниками наукових уста-
нов майнових прав на службові 
твори порушується у висновках 
різних контролюючих органів, 
зокрема, контрольно-ревізійним 
управлінням. Зумовлено це з 
тим, що такі твори створюються 
в процесі виконання працівни-
ком своїх службових обов’язків, 
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що нерідко фінансується за 
рахунок коштів Державного 
бюджету. У той же час у таких 
висновках наголошується на 
необхідності додержання й ін-
тересів авторів щодо отримання 
ними авторської винагороди. 

Науково-дослідним інститу-
том інтелектуальної власності 
Національної академії правових 
наук України розроблено типову 
форму договору про розподіл 
виключних майнових авторських 
прав на об’єкти, створені праців-
ником при виконанні ним своїх 
службових функцій (далі – Типо-
ва форма договору) [9]. 

Назвемо основні положення 
Типової форми договору:

1) цією Формою передба-
чається, що Працівник створює 
твір і відчужує на користь Робо-
тодавця майнові права на ньо-
го (за винятком права на його 
переробку), а Роботодавець 
виплачує тому винагороду за 
відчуження цих прав у порядку, 
передбаченому Договором;

2) право на переробку твору 
належить спільно Роботодавце-
ві і Працівникові й реалізується 
ними з урахуванням положень, 
установлених Договором;

3) на Роботодавцеві лежить 
обов'язок не порушувати особис-
ті немайнові права Працівника; 

4) права Автора (Працівни-
ка): (а) за погодженням з Робо-
тодавцем у межах виконання 
своїх службових функцій вико-

ристовувати твори (наукові стат-
ті, доповіді, їх тези, презентації 
та інші подібні форми виражен-
ня творів) в частині їх опубліку-
вання, публічного виконання й 
показу, відтворення будь-яким 
іншим способом і в будь-якій 
формі; (б) користуватися науко-
вими результатами, отриманими 
при їх створенні, для подальших 
наукових пошуків; (в) здійснюва-
ти будь-яку переробку об’єктів 
авторського права.

Типова форма договору за-
тверджена постановою Президії 
Національної академії правових 
наук України. Науково-дослідні 
інститути мають можливість ко-
ригувати умови договору залеж-
но від власних потреб, дотри-
муючись при цьому положень 
вітчизняного законодавства.

Автор службового твору має 
право на отримання двох різ-
них винагород – за його ство-
рення і використання. Цей факт 
підтверджено Інструкцією зі 
статистики заробітної плати, 
затвердженою наказом Держком-
стату України від 13 січня 2004 р., 
№ 5 [2], якою встановлено, що 
до Фонду оплати праці входить: 
а) гонорар штатним працівникам 
редакцій газет, журналів, інших 
засобів масової інформації, ви-
давництв, установ мистецтва й/
або оплата їх праці, що нарахо-
вується за ставками (розцінками) 
авторської (постановочної) вина-
городи, існуючими на даному під-
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приємстві (п. 2.1.3.), з якої відра-
ховуються внески до Пенсійного 
фонду, Фонду соціального стра-
хування тощо; б) винагорода, 
що сплачується за авторським 
договором за створення й вико-
ристання творів науки, літерату-
ри й мистецтва (п. 3.14.), з якої 
відраховується податок з доходу 
фізичної особи. Питання оподат-
кування авторської винагороди 
досить детально вивчені в пра-
вовій літературі [3].

Державний комітет України 
з питань регуляторної політики 
й підприємництва також вважає, 
що дія постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2003 р., 
№ 72 «Про затвердження міні-
мальних ставок авторської вина-
городи (роялті) за використання 
об'єктів авторського права і су-
міжних прав» [7] поширюється й 
на виплату винагороди за ство-
рення службових творів [6].

На практиці, як правило, за-
стосовується фіксована сума 
авторської винагороди, встанов-
лена у договорі і прив’язана до 

обсягу робіт. Такий підхід, з од-
ного боку, відповідає інтересам 
виконавця: він зарані побачить 
конкретну загальну суму й може 
обчислити ту, яку він одержить 
як результат своєї роботи. Уста-
новлена в договорі конкретна 
сума дозволяє роботодавцеві 
планувати собівартість об’єкта 
авторського права й суму при-
бутку, яку він матиме від його 
використання, а також уникнути 
суперечки з працівником з при-
воду суми, яку необхідно сплати-
ти йому за передачу авторських 
прав, адже саме отримання 
авторської винагороди за пере-
дачу останніх повною мірою за-
довольняє інтереси творця-пра-
цівника. Виплата оформляється 
документально (видатковим ка-
совим ордером, платіжним до-
рученням) з указівкою, що вона 
є саме авторською винагородою 
за конкретним договором.

Інші проблемні питання по-
рушеної тематики будуть роз-
ґлянуті в наступних публікаціях 
авторки.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО НА СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Денисова Р.А.

В статье анализируются положения законодательства Украины, регулирующие правоот-
ношения, касающиеся служебных произведений. Приводятся положения типовой формы до-
говора о распределении исключительных имущественных прав на произведения, созданные 
в связи с исполнением служебных обязанностей.
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COPYRIGHT ON OFFICIAL WORKS 
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The author analyses certain Ukrainian legislation provisions regulations the legal relations 
concerning offi cial works. The article also provides a model form of Agreement on Allocation of 
Exclusive Property Rights concerning works created in connection with the performance of offi cial 
duties.
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