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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах розвитку ринкової економіки поступово 

відбувається перехід від загального аналізу категорії «праця» до 

дослідження нових її видів, зокрема до дослідження сутності 

інтелектуальної, творчої праці, яка починає привертати до себе все більшу 

увагу вчених. Із розвитком суспільних відносин, визнання України 

незалежною та демократичною державою інтерес до розвитку творчої праці 

з кожним роком тільки зростає. Це пов’язано із розвитком знань, нового 

інноваційного типу виробництва та категорій праці, за допомогою яких таке 

виробництво існує. Роль та значення творчої праці має на сьогодні 

непересічне значення, оскільки у процесі творчої діяльності створюється 

новий інтелектуальний продукт, розробляються принципово нові технології 

виробництва, прискорюється розвиток науково-технічного прогресу, а отже, 

і підвищується імідж України на міжнародному рівні. 

Інтелектуальна праця – це рушійна сила нашого суспільства, яка 

характеризується створенням нових продуктів інтелектуальної діяльності, 

вона є більш складною за фізичну, оскільки потребує не просто чіткого та 

неупередженого виконання покладених на працівника обов’язків, які при 

фізичній праці часто здійснюються автоматично, без застосування 

розумових здібностей, а й певного аналізу своєї діяльності, вибору 

оптимального рішення, яке виникає у ході виконання конкретного завдання 

тощо. Доцільно відзначити, що застосування інтелектуальної праці в процесі 

трудової діяльності стає характерним для більшості сучасних професій, адже 

відбувається різке збільшення обсягу інформації, яку оброблює працівник, 

виникає дефіцит часу для прийняття рішень при зростанні їх соціальної 

значущості та особистої відповідальності. У цих умовах до розумової праці 

відносять діяльність, пов’язану як з простими розумовими операціями, так і 

роботу, що вимагає візуального, аналітичного та творчого мислення. А тому 

все частіше на підприємствах, в установах, організаціях починають 
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використовувати працю творчих працівників, залучаючи їх до роботи на 

постійній основі чи на період виконання окремого службового завдання. 

Відповідно стрімкий розвиток творчої праці потребує подальшого 

нормативно-правового регулювання праці творчих працівників, визначення 

їх правового статусу, регламентації їх прав та обов’язків, впровадження 

ефективних механізмів захисту тощо. 

Досліджуючи інтелектуальну (творчу) діяльність як результат 

виконання працівником своєї трудової функції, зазначимо, що досить важко 

зрозуміти механізм правового регулювання використання та подальшого 

набуття прав власності на створені у процесі такої діяльності об’єкти, 

оскільки цей механізм ще не точно визначений та недостатньо закріплений 

на законодавчому рівні. Проблема подальшого наукового пошуку у цій сфері 

обумовлена тим, що на законодавчому рівні існують певні правові колізії 

при регулюванні та розподіленні права власності на службові твори, які 

необхідно вирішувати. Важливим напрямком у вирішенні даного питання є 

договірне регулювання прав на результати інтелектуальної (творчої) праці, 

зміст якого становлять взаємні права та обов’язки працівника та 

роботодавця, які стосуються набуття права власності на службовий твір. 

Проблема праці творчих працівників не є новою для юриспруденції. 

Окремі проблеми праці творчих працівників у своїх дисертаційних роботах 

відображали вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме: І.А. Богдан «Правове 

забезпечення реалізації працівником права на творчість», Р.А. Каримова 

«Особенности регулирования труда творческих работников редакций 

средств массовой информации», И.В. Лагкуева «Особенности регулирования 

труда творческих работников театров», Л.О. Соломоненко «Особенности 

правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых 

обязанностей в высшем образовательном учреждении» тощо. Деякі аспекти 

інтелектуальної (творчої) праці, проблеми створення службових творів, 

нормативно-правового регулювання прав творчих працівників досліджувала 

значна кількість науковців, зокрема: В.М. Андріїв, К.О. Афанасьєва, 
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В.О. Бажанов, І.А. Богдан, Ю.Л. Бошицький, С.Я. Вавженчук, 

С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Е.П. Гаврилов, Н.Д. Гетьманцева, 

Ю.М. Гришина, Р.О. Денисова, В.С. Дмитришин, Т.А. Занфірова, 

М.І. Іншин, Р.С. Кірін, М.М. Клемпарський, І.М. Коросташова, 

Л.А. Литвинова, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, Л.В. Могілевський, 

О.П. Орлюк, О.Т. Панасюк, О.А. Підопригора, О.П. Попова, С.М. Прилипко, 

О.Д. Святоцький, М.В. Селіванов, А.М. Слюсар, О.О. Тверезенко, 

В.Л. Хоменко, Н.М. Хуторян, П.М. Цибульов, Г.І. Чанишева, О.О. Штефан, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко тощо. Проте на сьогодні теоретичні та 

практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці в трудових правовідносинах ще не достатньо досліджені. Насамперед 

відсутнє належне розуміння інтелектуальної (творчої) праці як процесу та 

результату виконання трудової функції, недостатньо дослідженими 

залишаються критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності, не розкрито розуміння 

змісту майнових та особистих немайнових прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин та чітко не 

регламентовані загальні засади використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створення яких пов’язане із перебуванням у трудових 

правовідносинах. Недостатню увагу в сучасних наукових працях приділено 

договірному врегулюванню прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці, методології розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності, юридичному механізму забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці. Досить стисло проводився 

порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства 

у сфері захисту прав творчих працівників та можливості імплементації 

позитивного досвіду у законодавство України. Всі ці фактори обумовлюють 

актуальність та своєчасність представленої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 
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соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 року по 

31 грудня 2015 року і «Теорія та практика адаптації України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

01 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі аналізу наукових підходів до розуміння понять 

інтелектуальної (творчої) праці, творчої діяльності, дослідження статусу 

правового творчого працівника, а також аналізу чинного законодавства та 

практики його застосування дослідити теоретичні та практичні засади 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах, охарактеризувати основні аспекти захисту прав творчих 

працівників та надати конкретні рекомендації щодо удосконалення чинного 

законодавства при здійснення нормативно-правового регулювання творчої 

праці у трудових відносинах. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

наступні задачі: 

– визначити поняття, ознаки та значення інтелектуальної (творчої) 

праці як складової трудового права; 

– надати характеристику юридичній сутності та критеріям єдності і 

диференціації поняття «інтелектуальна діяльність» як категорії трудового 

права та права інтелектуальної власності; 

– охарактеризувати інтелектуальну (творчу) діяльність як процес та 

результат виконання трудової функції; 

– розробити критерії визначення видів робіт, виконання яких 

передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці; 
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– узагальнити особливості правового статусу творчих працівників як 

суб’єктів трудового права; 

– визначити теоретичні засади запровадження спеціального порядку 

регулювання нормування праці, часу відпочинку та оплати праці творчих 

працівників; 

– охарактеризувати зміст майнових та особистих немайнових прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових 

правовідносин; 

– розкрити загальні засади використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створення яких пов’язане із перебуванням у трудових 

правовідносинах; 

– сформулювати поняття службового твору та практику договірного 

врегулювання розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці; 

– визначити методологію розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці, створені в результаті виконання трудового 

договору або службового завдання та запропонувати механізм забезпечення 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці; 

– уточнити матеріальні та процесуальні гарантії захисту трудових прав 

творчих працівників; 

– розробити пропозиції щодо юридичного механізму забезпечення 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці та визначити 

перспективні форми захисту трудових прав творчих працівників за 

законодавством держав світу; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації 

щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної 

(творчої) праці у трудових правовідносинах. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при 

здійсненні інтелектуальної (творчої) праці як категорії трудового права. 
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Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

наукового пізнання, за допомогою яких здійснено комплексне дослідження 

теоретичних та практичних засад реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах. Діалектичний 

метод використано для дослідження поняття, ознак та значення 

інтелектуальної (творчої) праці як складової трудового права (підрозділ 1.1), 

розуміння службового твору та практику договірного врегулювання 

розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) праці (підрозділ 

3.1). За допомогою порівняльно-правового (компаративістського) методу 

дослідження проаналізовано теоретичні засади запровадження спеціального 

порядку регулювання нормування праці, часу відпочинку та оплати праці 

творчих працівників (підрозділ 2.2), здійснено аналіз норм законодавства 

зарубіжних держав, розгляд міжнародного досвіду захисту прав творчих 

працівників за законодавством світу (підрозділ 4.3). Методи класифікації, 

групування, системно-функціональний метод застосовано при дослідженні 

критеріїв визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення 

інтелектуальної (творчої) праці (підрозділ 1.4), характеристиці змісту 

майнових та особистих немайнових прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин (підрозділ 2.3), розгляді 

матеріальних та процесуальних гарантій захисту трудових прав творчих 

працівників (підрозділ 4.1). Використання методів правового аналізу та 

синтезу дозволило сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства у сфері нормативно-правового регулювання інтелектуальної 

праці творчих працівників та основні положення удосконалення механізму 

забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці (підрозділ 3.3.) і юридичного механізму 
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забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці 

(підрозділ 4.2). Використання формально-логічного методу дало можливість 

виявити неоднозначності у методології розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці, які виникли у процесі виконання трудового 

договору або службового завдання (підрозділ 3.2). Метод узагальнення 

використано при досліджені юридичної сутності та критеріїв єдності і 

диференціації поняття «інтелектуальна діяльність» як категорії трудового 

права та права інтелектуальної власності (підрозділ 1.2) та загальних засад 

використання об’єктів інтелектуальної власності, створення яких пов’язане 

із перебуванням у трудових правовідносинах (підрозділ 2.4). За допомогою 

системно-структурного методу проаналізовано особливості 

інтелектуальної (творчої) праці як процесу та результату виконання трудової 

функції (підрозділ 1.3) та особливості визначення правового статусу творчих 

працівників як суб’єктів трудового права (підрозділ 2.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів наукового пізнання визначити сутність та особливості 

інтелектуальної (творчої) праці як категорії трудового права та невід’ємної 

складової трудових правовідносин, розкрити особливості правового статусу 

творчих працівників, дослідити теоретичні та практичні засади реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку нових теоретичних положень і висновків, надано практичні 

рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань та внесено конкретні 

пропозиції з удосконалення законодавства, яке регулює порядок здійснення 

інтелектуальної (творчої) праці у трудових відносинах, зокрема: 

вперше: 

– сформульовано авторське визначення інтелектуальної (творчої) праці 

як різновиду розумової діяльності, яка полягає у застосуванні творчих та 

інтелектуальних здібностей працівника шляхом використання його 
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інтелектуально-творчого потенціалу при виконанні покладених на нього 

обов’язків у виробництві чи іншій сфері діяльності із застосуванням 

притаманних особі інтелектуальних умінь, використанням інтелектуальних 

ресурсів, на основі креативності з метою отримання нового інтелектуального 

продукту, послуги, інноваційних ідей, удосконалення чинних товарів чи 

послуг, технологій, комунікацій, соціальних, культурних та політичних 

зв’язків у суспільстві, які неодмінно стають об’єктами інтелектуальної 

власності, а отже, і об’єктами охорони права інтелектуальної власності; 

– виділено основі критерії єдності і диференціації поняття 

«інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності; 

– на підставі аналізу трудових правовідносин та розуміння правової 

природи інтелектуальної власності запропоновано виділити основні 

особливості інтелектуальної діяльності як трудового процесу, серед яких: 

1) правовою основою діяльності особи, яка здійснює таку діяльність, є 

трудовий договір, який укладений між працівником та роботодавцем; 2) у 

трудовому договорі має бути чітко визначено та передбачено, що саме 

використання працівником своїх творчих здібностей та власних 

інтелектуальних знань, умінь та навичок є трудовою функцією працівника; 

3) створення об’єкта права інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою наданих роботодавцем матеріалів із застосуванням механізмів 

роботодавця, використанням працівником техніки, засобів виробництва, які 

належать роботодавцю; 4) при виконанні трудової функції, пов’язаної із 

творчою та інтелектуальною працею, характерним для позначення всієї 

сукупності результатів інтелектуальної праці є використання термінів 

«знання» та «інформація»; 5) у процесі створення об’єкта інтелектуальної 

праці працівник підпадає під дію трудового розпорядку та має виконувати 

його положення, дотримуючись встановленого сторонами режиму; 

6) інтелектуальна (творча) праця як процес виконання трудової функції 

оплачується у відповідності до встановленого трудового договору не за сам 
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результат інтелектуальної діяльності, а в основному за процес створення 

інтелектуального результату; 

– визначено та охарактеризовано особливості правового статусу 

творчих працівників та працівників, які здійснюють інтелектуальну (творчу) 

працю у процесі виконання трудової функції працівника; 

– запропоновано алгоритм дій для працівника та роботодавця з 

оформлення відносин у сфері створення та використання службового твору, 

а саме: 1) укладення трудового договору, у якому слід визначити, який 

конкретно твір (з технічними, оціночними характеристиками) має створити 

працівник; 2) видання наказу про призначення такого працівника на посаду і 

під розписку ознайомлення його з посадовою інструкцією творчого 

працівника (визначити в ній конкретні його права та обов’язки); 3) 

укладення з працівником договору про замовлення службового твору (інший 

альтернативний непоіменований договір) або у трудовому договорі 

передбачити, що працівник створює службовий твір за завданнями 

роботодавця (такі завдання видаються працівнику під розписку); 4) 

укладення з працівником договору про використання об’єкта 

інтелектуальної власності або договору про розподіл прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, що створений у результаті перебування у 

трудових відносинах; 5) укладення договору про авторську винагороду за 

створення та використання об’єкта інтелектуальної власності або замість 4 і 

5 пункту нашого алгоритму роботодавець може укласти з працівником 

договір про відчуження майнових прав інтелектуальної власності, що у 

цілому в певних ситуаціях може зекономити для роботодавця його витрати; 

– визначено методологічні засади, які застосовуються на практиці для 

розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) праці, що 

виникають у результаті виконання трудового договору або службового 

завдання, вони базуються на наступному: 1) нормах, які прямо передбачені у 

загальному чи спеціальному законодавстві, де чітко регламентовано права 

працівника та роботодавця по відношенню до створеного службового твору; 
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2) договорі, який укладений між працівником та роботодавцем (трудовий 

договір та цивільно-правовий); 3) у випадку виникнення спору при 

розподіленні прав на результати інтелектуальної діяльності та у разі 

відсутності нормативно-правового врегулювання спору на законодавчому 

рівні можуть застосовуватися окремі положення судової практики, яка 

зазвичай закріплюється у постановах Пленуму Верховного Суду України та 

є частиною національного законодавства; 

удосконалено: 

– визначення поняття «юридичний механізм забезпечення реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) праці» та його основні складові 

елементи, до яких віднесено: 1) здійснення національного та міжнародно-

правового захисту прав інтелектуальної власності у їх взаємозв’язку; 

2) забезпечення дотримання права володіння, користування та 

розпорядження результатами інтелектуальної власності та інтелектуальної 

діяльності; 3) забезпечення належної охорони та захисту об’єктів 

інтелектуальної власності, прав та законних інтересів творців об’єкта права 

інтелектуальної власності як юрисдикційними, так і неюрисдикційними 

органами державної влади; 

– розуміння ознак інтелектуальної (творчої) праці з точки зору їх 

поділу на загальні та спеціальні; 

– тлумачення поняття «службовий твір» та його основних ознак, серед 

яких виділено: 1) наявність укладеного між працівником та роботодавцем 

трудового договору; 2) створення службового твору здійснюється у межах 

виконання працівником своєї трудової функції та службових обов’язків; 

3) створення службового твору пов’язане із виконанням службового 

завдання, яке надане працівнику роботодавцем; 4) створення службового 

твору здійснюється у межах часу, який встановлений трудовим договором; 

5) створення службового твору зазвичай здійснюється із використанням 

матеріалів та засобів, які належать роботодавцю; 6) наявність передбаченої 

трудовим договором систематичної оплати праці працівника; 
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– дослідження критеріїв визначення видів робіт, виконання яких 

передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці, до яких віднесено: 

критерій творчості та творчої діяльності; новизни; науковості; елементи 

навчальної діяльності; критерій дослідницької діяльності; критерій 

аналітичної діяльності тощо; 

– розуміння поняття договірного регулювання розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці, у процесі якої створюється 

службовий твір, як сукупності взаємних прав та обов’язків працівника та 

роботодавця по відношенню один до одного, які чітко визначені в 

укладеному між ними договорі, змістом якого є закріплення за працівником 

особистих немайнових прав на об’єкти інтелектуальної праці та майнових 

прав на такий об’єкт за роботодавцем, чіткий розподіл майнових прав на 

службовий об’єкт з метою усунення прогалин у законодавчому регулюванні 

правовідносин зі створення та подальшого використання службового 

об’єкта; 

– обґрунтування необхідності подолання проблеми невизначеності у 

нормативно-правовому регулюванні та неналежному розподілі прав 

власності між співвласниками та роботодавцем шляхом закріплення у 

Кодексі законів про працю України обов’язковості укладення договору про 

розподіл права власності на службові твори між працівниками та 

роботодавцем, у якому чітко передбачити порядок здійснення майнових прав 

на твір між співавторами-працівниками та роботодавцем; 

– розуміння загальних засад використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створених під час перебування у трудових відносинах, що 

полягають у трудово-правовому та цивільно-правовому договірному 

регулюванні виключних майнових прав на використання твору, особливому 

розподілі майнових прав на об’єкти інтелектуальної (творчої) діяльності 

працівника, реалізації співавторства між працівником та роботодавцем, 

використання службових об’єктів згідно із службовими обов’язками, 

оприлюднення службового твору та судовому захисті прав сторін трудових 
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правовідносин при створенні і використанні такого об’єкта інтелектуальної 

праці; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика матеріальних та процесуальних гарантій прав 

творчих працівників, досліджено їх ознаки та види; 

– обґрунтування необхідності нормативно-правового закріплення 

переліку особистих немайнових прав працівника і роботодавця по 

відношенню до створеного об’єкта інтелектуальної (творчої) праці у проекті 

Трудового кодексу України; 

– обґрунтування доцільності наукових пошуків та подальшого 

нормативно-правового закріплення особливостей правового регулювання 

праці творчих працівників щодо особливостей та умов праці, нормування 

праці, оплати праці, захисту прав творчого працівника тощо; 

– рекомендації щодо основних напрямків для налагодження 

ефективного захисту прав інтелектуальної праці, до яких віднесено: 1) 

досягнення оптимального балансу між приватними та публічними засобами 

захисту права у сфері інтелектуальної власності; 2) посилення координації 

дій правоохоронних органів у сфері здійснення захисту прав інтелектуальної 

власності; 3) визначення єдиних підходів до застосування засобів охорони у 

сфері права інтелектуальної власності та здійснення їх чіткої регламентації 

на рівні закону; 4) поглиблення, вдосконалення та гармонізацію 

національного права у сфері інтелектуальної власності з нормами 

міжнародного законодавства у цій сфері; 5) здійснення аналізу судової 

практики у сфері захисту прав інтелектуальної власності; 

– узагальнення основних проблем для подальшого налагодження 

ефективного юридичного механізму забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці уповноваженим органам 

державної влади; 

– пропозиції щодо нормативно-правового закріплення захисту творчих 

працівників від простою, розширення переліку правопорушень у сфері 
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інтелектуальної власності, зокрема закріплення відповідальності за такі види 

правопорушень як контрафакцію, облудну імітацію, облудне маркування; 

– рекомендації щодо законодавчого закріплення можливості творчих 

працівників використовувати умови гнучкого графіка роботи та можливість 

творчих працівників працювати над створенням об’єкта права 

інтелектуальної власності вдома; 

– аналіз причин та умов, які сприяють порушенню прав сторін у 

правовідносинах у сфері інтелектуальної праці, законодавчого забезпечення 

дотримання умов договорів у сфері інтелектуальної власності та договорів 

про розподілення прав на результати інтелектуальної праці, визначення 

концептуальних засад та способів захисту прав інтелектуальної власності та 

їх законодавче закріплення; 

– пропозиції щодо внесення змін до Кодексу законів про працю, 

Цивільного кодексу України, проекту Трудового кодексу України, Закону 

України «Про охорону праці», Закону України «Про відпустки» та інших 

законів та підзаконних правових актів, пов’язаних із закріпленням 

особливостей творчої (інтелектуальної) праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані 

та частково використовуються: 

 у науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження 

проблемних питань у сфері здійснення інтелектуальної (творчої) праці при 

виконанні працівником своєї трудової функції; 

 у навчальному процесі – у юридичних та інших навчальних 

закладах під час вивчення дисциплін «Трудове право України», «Проблеми 

трудового права та права соціального забезпечення», при написанні 

підручників, посібників, розробці науково-методичних рекомендацій, а 

також під час підготовки лекцій та проведення семінарських занять у 

навчальних закладах; 
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 у правозастосовній діяльності – для удосконалення практичної 

діяльності органів, уповноважених на здійснення захисту прав працівників, у 

том числі й тих, які займаються творчою працею, та роботодавців в цілому, 

які використовують інтелектуальну працю творчих працівників з метою 

вдосконалення нормативно-правового регулювання розподілу прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності, захисту прав творчих 

працівників, підвищення рівня їх соціального захисту тощо; 

 у правотворчій діяльності – під час внесення змін і доповнень до 

нормативних актів, які стосуються правового статусу прав творчих 

працівників, нормативно-правового регулювання обліку їх робочого часу, 

часу відпочинку, розподілу прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці між працівником та роботодавцем, розкривають правові положення 

щодо правового статусу прав творчих працівників, при визначенні 

теоретичних та практичних засад реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися на 

засіданнях кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Держава і 

право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Сімферополь,  

16–17 квітня 2010 року); Актуальні проблеми правотворення в сучасній 

Україні» (м. Київ, 29 квітня–01 травня 2010 року); «Актуальні проблеми 

запобігання та протидії корупції і охорони права власності: другі юридичні 

читання» (01 листопада 2011 року); «Юридична наука: проблеми та 

досягнення» (м. Тернопіль, 19 лютого 2013 року); «Публічне 

адміністрування в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 

року); «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 липня 2015 року); «Теорія і 

практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року); 
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«Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового 

законодавства на сучасному етапі» (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 

монографії, тридцяти двох статтях, які опубліковані у наукових фахових 

виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, а також 

восьми тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА (ТВОРЧА) ПРАЦЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО 

ПРАВА ТА НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

 

1.1 Поняття, ознаки та значення інтелектуальної (творчої) праці як 

складової трудового права 

 

Зміни, що відбуваються протягом більш ніж півстоліття в сучасному 

суспільстві в цілому і в правовій та економічній сфері зокрема, які багато в 

чому взаємопов’язані з процесами становлення спочатку 

постіндустріального суспільства, а згодом і суспільства знань, пов’язані з 

розвитком нового інноваційного типу виробництва та категорій праці, за 

допомогою яких таке виробництво існує. Це дає можливість говорити про 

виникнення історичного типу праці – «інтелектуальної, творчої праці». 

Причому формування нового типу суспільства в більшій мірі пов’язано з 

розвитком розумових здібностей людини, її прагненням до отримання нових 

знань, здійсненням аналізу тих явищ, які відбуваються у житті з точки зору 

їх наукового пізнання.   

Аналіз потреб інтелектуальної робочої сили, процесу інтелектуальної 

праці здійснюють Р.Коннел, Дж.Кроуфорд [1, с. 200]. Інтелектуальну працю 

в контексті особливостей відтворення різних соціально професійних верств 

вивчають Х.Ішіда, В.Мюллер, Дж.Рідж; в контексті сучасних 

трансформаційних процесів в суспільстві і проблем соціальної мобільності в 

своїх роботах розглядають Е.Вальдер, В.Адамскі, П.Махонін, В.Запф, 

К.Ашаффенбург, М.Айнеке, Т.Гербер , С.Морган, Д.Граскі, Г.Філдс тощо. 

Взагалі, перш ніж досліджувати поняття «інтелектуальна праця» 

наголосимо на позиції І.Є. Ворожейкіна, А.Я. Кибанова і І.А. Баткаєва, які 

зауважують, що  праця - це основна форма життєдіяльності окремої людини і 
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суспільства в цілому, є засобом самовираження особистості та сприяє 

утвердженню гідності людини [2, с. 55]. І хоча автори в цьому визначенні не 

говорять про конкретні різновиди праці, передбачається, що мова йде про 

складні, творчі види діяльності. В свою чергу,  Б.М. Генкін підходить до 

розгляду поняття «праця» як до процесу, який характеризується трьома 

основними ознаками: метою, змістом і мотивами. Основна мета праці - 

виробництво благ і ресурсів; його змістом є доцільне перетворення ресурсів 

природи і обумовлені цим витрати часу і енергії людини; мотиви - це 

причини, які спонукають людину працювати [3,  с. 183-184]. При цьому 

соціально-економічні аспекти діяльності пов'язані з причинами, що 

спонукають людину витрачати час і енергію на виробництво благ і ресурсів. 

Виходячи з цього Б.М. Генкіним дається наступне трактування: «Праця як 

процес - це діяльність людини по виробництву благ і ресурсів для 

споживання в домашньому господарстві, або для економічного обміну, або 

для того й іншого» [3, с. 184]. На думку О.В. Ромашова, праця  являє собою 

доцільну діяльність людей, спрямовану на створення матеріальних і 

культурних цінностей. Людина впливає на навколишнє середовище, змінює і 

пристосовує його до своїх власних потреб та створює умови для розвитку  і 

прогресу суспільства. Як зазначає науковець творчий характер праці 

знаходить своє вираження в появі нових ідей, прогресивних технологіях, 

більш досконалих і високопродуктивних знаряддях праці, нових видах 

продукції, матеріалах, енергії, які ведуть до розвитку потреб [4, с. 9]. Досить 

цікавим є твердження Г.Е. Слєзінгера щодо тлумачення поняття «праця». 

Так, науковець відзначав, що працю можна визначити як об'єктивно 

притаманну людині сферу діяльності по перетворенню наявних їй 

природних, матеріальних та інтелектуальних ресурсів в необхідний для 

особистого і суспільного споживання продукт [5, с. 354].  Таким чином, 

праця у загальному вигляді – це результат діяльності людини, який 

виражається у створенні певного нематеріального чи матеріального блага, 

яке може як мати так і не мати певного економічного змісту чи 
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використовуватися  у домашньому господарстві для задоволення власних 

потреб.  

Характеризуючи працю варто наголосити на її різновидах, оскільки 

трудова праця людини може проходити як фізично, так і розумово.  

Характеризуючи працю, як певну діяльність Б.М. Генкін виділяє два важливі 

її різновиди. Перший пов'язаний з роботою, виконаною за заданою 

технологією, інструкцією, регламентом, тобто коли виконавець не вносить в 

неї ніяких елементів новизни. В цьому випадку творчий потенціал або 

взагалі не задіяний, або використовується на примітивному рівні. Таку 

працю він називає регламентованою. Другий компонент пов'язаний зі 

створенням нових матеріальних або духовних благ, а також нових методів 

виробництва. Така праця має назву інноваційної, творчої праці [6, с. 112]. 

Таким чином, науковцем проводиться чітка паралель між працею, яка не 

містить будь-яких інтелектуальних затрат, та працею, яка пов’язана із 

розвитком розумових здібностей, міркуванням, виконанням певних творчих 

завдань тощо. Про подібну класифікацію праці у своїх дослідженнях 

зазначав і інших науковець. Так, І.С. Бушмарін виділив творчу, напів-

шаблонну і шаблонну працю. Творча праця пов'язана з постійною 

необхідністю долати уявлення та стереотипи, націлена на пошук принципово 

нових наукових, технологічних і організаційних рішень. Антиподом творчої 

праці є шаблонна праця, яка характерна для низових, найбільш простих за 

кваліфікаційним рівнем осередків в системі суспільної праці [7, с. 80]. Отже, 

підтримуючи та поширюючи думку науковця зазначимо, що подальше 

розширення і поглиблення суспільного поділу праці призводить до 

відокремлення розумової праці від праці фізичної. Тим самим створюються 

передумови для виникнення і розвитку інтелектуальної еліти, зайнятої 

переважно розумовою і інтелектуальною працею. Творча, розумова праця є 

більш складною, оскільки потребує не просто чіткого та неупередженого 

виконання покладених на працівника обов’язків, які зазвичай здійснюються 

автоматично, без застосування  розумових здібностей та волі, а потребує 
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певного аналізу своєї діяльності, вибору оптимального рішення,  яке виникає 

у ході виконання конкретного завдання тощо.  

На сьогодні розумова праця все частіше і частіше  використовується у 

нашому суспільстві, оскільки ті процеси які відбуваються у нашій державі є 

досить стрімкими та потребують активної підтримки з боку громадськості, а 

інтелектуальна праця призначена для того, щоб створювати щось нове. У 

багатьох професіях з традиційним переважанням фізичної праці в даний час 

є стійка тенденція до збільшення частки розумового компонента. Для 

більшості сучасних професій характерні: прискорений темп, різке 

збільшення обсягу інформації, дефіцит часу для прийняття рішень, 

зростання соціальної значущості цих рішень та особистої відповідальності. 

У цих умовах до розумової праці відносять діяльність, пов'язану як з 

простими розумовими операціями, так і роботу, що вимагає візуального, 

аналітичного та творчого мислення. Крім того, на наш погляд, свою 

інноваційність розумова праця набуває в створенні будь-якого блага, що 

містить в собі корисність. Дана обставина актуалізує дослідження 

теоретичних, правових та економіко-соціологічних аспектів розумової праці, 

її результатів, умов здійснення, в тому числі представляється необхідним 

розгляд теоретичних підходів до аналізу цієї проблематики. В цьому 

відношенні, слідом за розвитком класичних концепцій і уявлень про 

інтелектуальну працю, дана проблематика з кінця 50-х рр. піднімається і 

розробляється в рамках неокласичного підходу з введенням в науковий обіг 

поняття «людський капітал». Представники даної теорії в руслі 

неокласичного аналізу досліджують економічні аспекти інтелектуальної 

праці і його результатів у зв'язку з необхідністю врахування таких факторів, 

як науково-технічний прогрес, інвестиції в людський капітал, особливості 

управління інноваційним процесом [8, с. 154]. У сучасному суспільстві 

значно  збільшився обсяг розумової праці у всіх сферах діяльності. ЇЇ 

перевага передбачає розкриття інтелектуальної природи людини, оскільки 

будь-яка людина має певний потенціал особистості, який можна розглядати 
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через біологічну, соціальну та інтелектуальну складові. Кожна наступна 

складова за своїм змістом поглинає всі попередні. На сьогодні необхідним є 

приділення більшої уваги до розвитку розумової праці, її використання, 

закріплення її результатів, нормативно-правового регулювання суспільних 

відносин, які виникають при використанні розумової праці у державі.  

Розумову працю сьогодні варто вважати важливим чинником розвитку 

суспільства, оскільки регулювання будь-яких процесів у державі не 

здійснюється без детального аналізу як позитивних, так і негативних 

наслідків від такого регулювання. З огляду на це розумова праця є досить 

складне явище, яке потребує детального розгляду та регламентації.  

Здійснюючи розгляд поняття розумова праця В.П. Зінченко розглядає її  як 

досить складний вид діяльності людини, у процесі якої особистістю 

здійснюється управління собою та оточуючими, творчість, викладання й 

навчання. Вона включає в себе прийом і переробку інформації, що 

здебільшого потребує напруження уваги, сенсорного апарату, пам’яті, а 

також активізації процесів мислення, емоційної сфери, нервової системи [9, 

с. 39]. Дещо інше визначення розумової праці наводить Н.С. Новоселов, 

який зазначає, що розумова праця - це та органічна складова частина 

загальної праці як соціально обумовленого процесу між людиною і 

суспільством (як частиною природи), суть якої полягає в аналітико-

синтетичної діяльності головного мозку і функції якої полягають в 

ідеальному конструюванні, пізнанні, творчості, комунікативності, - коротше, 

в усвідомленому управлінні діяльністю на основі переробки інформації, що 

надходить з боку зовнішнього світу [10, с. 144]. Як вважає, Р.К. Мазитова, 

розумова праця, поряд з продуктивним елементом, включає в себе 

діяльність, яка містить репродуктивний елемент. До числа репродуктивної 

частини розумової праці відносять ті види діяльності, в яких 

використовуються раніше отримані знання, раніше відкриті закони природи і 

суспільства, загальновідомі методи, способи, прийоми. Наприклад, в 

основному репродуктивний характер носять такі види розумової праці, як 
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педагогічна, культурно-просвітницька, виховна, управлінська, релігійна і 

деякі інші види діяльності [11, с. 77-78]. Таким чином, розумову працю 

більшість дослідників розуміють як частину звичайної праці із певними 

притаманними тільки їй особливостями: використанням не тільки знань, 

умінь та навичок, а й відповідних інтелектуальних здібностей щодо 

проведення аналізу, співвідношення різних наукових позицій щодо 

досліджуваного явища, розроблення окремих методів чи прийомів щодо  

доцільності застосування у певних напрямках роботи, їх співвідношення між 

собою тощо. Про особливості інтелектуальної праці ми будемо говорити 

нижче.   

Досить часто розумову працю розглядають у порівнянні із розумінням 

фізичної праці. Ми вважаємо, що бачення розумової праці як антипода 

фізичній праці, пов'язаного в основному з духовним виробництвом, 

характерно для традиційних видів виробництва і для традиційного 

громадського поділу праці, при якому виробництво зводилося до 

виробництва матеріальних цінностей, а людина представляла собою елемент 

виробництва поряд з його технічними елементами. Щодо нас, то ми 

вважаємо, що категорію «розумова праця» необхідно досліджувати у тісній 

взаємодії із фізичною працею. Такий взаємозв'язок посилюється в міру 

поступального розвитку суспільства і особливо в результаті прискорення 

науково-технічного прогресу в сучасних умовах. Так, фізична праця містить 

в собі елементи розумової праці; остання, в свою чергу, зберігає елементи 

фізичної праці. Або репродуктивна праця (педагогічна, культурно-

просвітницька і деякі інші), безумовно, містить елементи продуктивної 

діяльності, творчості. Припустимо, нові методи, способи, прийоми 

викладання і використання раніше отриманих знань і відкриттів.  

Характеризуючи інтелектуальну працю варто наголосити на й 

відмінних ознаках, які відрізняють даний вид праці від звичайної фізичної 

праці. Так, співвідносячи  звичайну працю та інтелектуальну працю у своїх 

наукових дослідженнях О.В. Захаріна зазначає, що для звичайної праці 
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основними вимогами для працівників є висококваліфіковані, кваліфіковані, 

некваліфіковані працівники, а для інтелектуальної праці – це 

висококваліфіковані працівники з інтелектуальними здібностями 

(інноваційна, творча, дослідницька, конструкторська та інші види 

діяльності). Характеризуючи трудові відносини науковець наголошує на 

тому, що для звичайної праці характерним є однакові ознаки якості 

працівника (освіта, спеціальність, кваліфікація, процесія, досвід роботи 

тощо, а для працівника зайнятого в інтелектуальній праці характерним є 

персоніфікований механізм найму на роботу, тобто роботодавці запрошують 

зарекомендувавши себе працівників, виняткових, неординарних  спеціалістів 

на ринку праці. Що стосується регламентації діяльності звичайної праці, то 

вона здійснюється на основі системи трудового законодавства, державної 

служби зайнятості, профспілок різного рівня, держаних програм в галузі 

праці й зайнятості. Інтелектуальна праця, на думку науковця, має більш 

чітку  регламентацію різних аспектів діяльності учасників ринку (наприклад, 

високий рівень захищеності інтелектуальних працівників тощо.). 

Результатом звичайної праці є товар чи послуга, а результатом 

інтелектуальної діяльності є новий інтелектуальний продукт, послуга (може 

бути реалізований сам продукт або права на його використання). 

Визначаючи складові частини ринку автор зазначає, що для звичайної праці 

характерним є ринковий механізм попиту та пропозиції робочої сили. Для 

інтелектуальної праці також  притаманний  ринковий механізм попиту та 

пропозиції інтелектуальної власності, але із притаманними йому 

особливостями, які виражаються у особливих формах розподілу доходу 

(автори прибуткових інноваційних проектів отримують до зарплати бонуси 

або частки прибутку). І останньою відмінністю науковець називає 

конкуренцію на ринку праці. Так, для звичайної праці конкуренція 

здійснюється на регіональному рівні,  а конкуренцію у сфері інтелектуальної 

праці  визначають як регіональну, національну, міжнародну, світову [12, с. 

39-40]. Про відмінність між фізичною та інтелектуальною працею у своїй 
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праці «Задачі менеджменту ХХІ століття» наголошував і Пітер Друкер у  та 

виділяв  такі відмінності між розумовою та фізичною працею: для розумової 

праці не може бути сформульовано чіткого алгоритму дій, на противагу як 

це зробив Тейлор, для фізичної праці;  працівники розумової праці самі 

несуть відповідальність за прийняті рішення і за результати своєї діяльності, 

їм потрібна незалежність у прийнятті рішень;  невід’ємною частиною 

розумової роботи має бути безперервна інноваційна діяльність та 

запровадження нововведень; працівнику розумової праці потрібно постійно 

навчатися та постійно навчати інших; продуктивність їх праці не можливо 

виміряти кількісно, найбільша увага приділяється якості;  для підвищення 

продуктивності праці працівників розумової діяльності, необхідно витрати 

розглядати з точки зору капіталовкладень [13, с. 87].  

Таким чином, з наведеного вище можна констатувати, що до 

кваліфікованої праці висувається більше вимог, а ніж до звичайної праці, а 

працівники характеризуються не тільки вмінням виконувати певну роботу, а 

й можливістю до проведення її аналізу, дослідження, творчості тощо. 

Аналізуючи норми Конституції України, яка закріплює право на працю, 

вільний доступ до праці для  кожного громадянина можемо зазначити, що і 

до інтелектуальної праці є вільний доступ кожної людини, проте, здатність 

до такої праці виникає далеко не у кожного працівника. Інтелектуальна 

праця пов’язана із розвитком самої людини, її здібностей, мисленням, 

логікою, здатністю до дослідження, аналізу процесів, які відбуваються у 

певній сфері діяльності тощо. Тобто, ми наголошуємо, що не всі працівники 

можуть бути схильними до інтелектуальної праці.  

Деякими науковцями при характеристиці розумової праці поряд 

вживається і поняття «інтелектуальна праця» та не здійснюється 

розмежування між цими двома поняттями. До такої думки, наприклад 

схиляється  Л.А. Лебединцева, яка зазначає, що часто інтелектуальна праця 

визначається через її відмінності від традиційної (фізичної) праці, яка в 

сучасному розумінні полягає в якісному одноманітному виконанні дій, 
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кількісної рівномірності і ритмічності, постійному місці дії і т.д., тобто у 

відмінності змісту, якості, результатів і в мотивах скоєних дій [14, с. 16.]. 

І.В.Бардін зазначає,що в умовах сучасних процесів інтелектуалізації 

виробництва, розвитку нових технологій, в тому числі інформаційно-

комунікативних технологій не можна ототожнювати розумову і 

інтелектуальну працю. За своїм характером і змістом в контексті 

інтелектуальної власності та інтелектуального виробництва, інтелектуальна 

праця не може розглядатися переважно як властивість розумової праці [15, 

с.214].   

Проте, ми дещо не погоджуємося із такою позицією, оскільки 

вважаємо, що інтелектуальна праця є різновидом розумової праці, проте не 

вся розумова  праця є інтелектуальною працею, а тому їх не можна 

розглядати як одне явище, одну діяльність. Таким чином, ми пропонуємо 

інтелектуальну працю розглядати як один із видів розумової діяльності 

людини. Подібну думку висловлює і  К.А. Кірсанов, В.П. Буянов, Л.М. 

Михайлов, які вважають, що інтелектуальну працю можна визначити як 

працю, яка породжує знання, працю, що вимагає перекомбінування старих 

елементів в нові конфігурації - в залежності від того, що необхідно зараз - 

«по праву такі дії можна назвати інноваційними, творчими» [14, с.17]. 

Розумова праця  є ширшою категорією по відношенню до «інтелектуальної 

праці. Слід мати на увазі наукову неспроможність ототожнення цих 

категорій і підкреслимо, що аналізовані поняття необхідно розрізняти. 

Інтелектуальна праця носить вужчій, специфічний характер, в ньому із 

зазначених вище ознак розумової праці характерних для визначення сутності 

інтелектуальної праці є лише творча складова, що відноситься до 

продуктивного структурного елементу розумової праці. Інтелектуальна 

праця - складова частина розумової праці і є його продуктивним, творчим 

елементом. В процесі інтелектуальної праці створюються нові знання, 

виникають нові ідеї, нові способи, методи і прийоми для перетворення 

навколишнього світу, його прогресивного, позитивного змінювання і 



28 

вдосконалення. У цьому полягає сутність інтелектуальної праці. Разом з тим, 

зазначимо, що будь-яка класифікація є спроба упорядкування, 

систематизації досліджуваних відносин і процесів. І, перш за все, вона дає 

можливість для подальшого більш повного і глибокого аналізу економічних 

явищ. Певною мірою класифікаційна грань є умовною і зберігається 

можливість взаємопроникнення. 

Л.А. Лебедінцева здійснюючи співвідношення інтелектуальної праці та 

розумової праці пропонує два підходи до характеристик цих понять. У 

першому підході присутнє ототожнення цих двох понять. До розумової 

(інтелектуальної) праці відносять діяльність, пов'язану з прийомом і 

переробкою інформації, що вимагає напруженого функціонування процесів 

уваги, пам'яті, мислення, емоціональної сфери. Протилежністю буде фізична 

праця. У другому підході поняття «розумова праця» розглядається як більш 

широке, родове по відношенню до поняття «інтелектуальна праця». Тут 

доречно говорити про співвідношення розумової і інтелектуальної праці в 

категоріях виконавча / творча, а також щодо отриманого результату, який 

дозволять провести грань між відокремленими видами праці [14, с. 97].  

Таким чином, інтелектуальна праця як феномен сучасного суспільства 

стала об'єктом вивчення юридичної та економічної наук. В рамках 

юриспруденції присутній вузькопрагматичний підхід з акцентуванням уваги 

на те, що основою і механізмом забезпечення конкурентоспроможності та 

розвитку інноваційної економіки є інтенсивна інтелектуальна діяльність, 

перш за все, в області науки і техніки, яка регулюється Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» [16], в якому інтелектуальна 

творча діяльність, характеризується як наукова діяльність, яка спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження 

Отже, інтелектуальна праця є різновидом розумової діяльності, проте у 

науковій літературі існують різні наукові позиції щодо тлумачення даного 

поняття. Так, у економічній енциклопедії зазначено, що інтелектуальна 
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праця визначається в загальному вигляді як розумовий (інтелектуальний) 

процес, який здійснюється за допомогою таких зусиль (здібностей) людини, 

які спрямовані на виробництво товарів і послуг. Результати такої творчої 

праці являють собою переважно нематеріальні об'єкти. У цьому ж словнику 

зазначено, що інтелектуальна праця є принципово новим синтезом 

природних і соціальних можливостей людини. Це максимальна 

інтенсифікація його природних розумових даних, поєднана з максимально 

ефективною соціальною організацією з використання цих даних [17, с. 42]. 

Досить широке визначення поняття інтелектуальної праці надає В.Г. 

Щербак який інтелектуальну працю пропонує визначити як доцільну 

інтелектуальну діяльність, спрямовану на генерацію нової інформації з 

метою створення споживчої вартості у вигляді специфічних нематеріальних 

активів. Це визначення, на думку науковця, дозволяє виділити двоїстий 

характер інтелектуальної праці, який проявляється у її ідеальності та 

матеріальності. Ідеальність інтелектуальної праці, розглянута із соціально-

економічних позицій поза залежністю від її конкретних результатів, втілена 

у сукупності знань, творчих (креативних) здібностей, досвіду вирішення 

інноваційних проблем, культурі й мотиваціях розумової праці і залежності її 

результативності від здатностей науковців. Матеріальність втілюється в 

певній корисній формі й створює споживчу вартість у вигляді специфічних 

нематеріальних активів, які є інтелектуальною власністю, що визначає якість 

системи управління, задає темп і характер відновлення технології, стає 

головною конкурентною перевагою на ринку [18, с. 107].  

Розуміння інтелектуальної праці міститься й у деяких законодавчих 

актах. Так, наприклад, поняття інтелектуальна праця широко 

використовується у світовій практиці. Так, в ст. 5 Договору ВОІВ 

(Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторських прав) 

записано: «Збірники даних або інші матеріали в будь-якій формі, які за 

підбором і розташуванням створюють результат інтелектуальної праці, 

охороняються як такі. Ця охорона поширюється не на самі дані і матеріали і 
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здійснюється без шкоди захищає їх авторським правом» [19].  Сучасний 

неомарксистський підхід пропонує досліджувати інтелектуальну працю як 

працю в сфері нематеріального, духовного виробництва, яке створює такі 

продукти як знання, інформацію, ідеї, тексти, символи, коди і ін. (А.Негрі, 

М.Хардт) [20, с. 127].  З огляду на наведене вище можна констатувати, що 

усі зазначені підходи і дослідження відрізняє спрямованість на окремі, 

специфічні, локально обмежені аспекти інтелектуальної праці. 

Детальну регламентацію основних особливостей, які притаманні 

інтелектуальній праці наводить В.Г Щербак, яка вважає, що за результатами 

проведених досліджень до основних функціональних особливостей 

інтелектуальної праці віднесено: творчість, яка втілюється у створенні якісно 

нових матеріальних й духовних цінностей. Творчий характер 

інтелектуальної праці вимагає використання в основному інтелектуальних 

здатностей працівників серед інших зусиль людського організму; 

креативність, що відбивається у здатності до породження принципово нових 

незвичайних ідей, які відхиляються від традиційних або прийнятих схем 

мислення; часоємність, яка відбивається у значному проміжку часу між 

впровадженням результатів інтелектуальної діяльності, які виражаються в 

підвищенні ефективності виробництва, і витратами на проведені 

дослідження; імовірність – це неможливість завжди досягнути 

запланованого результату. Імовірнісний характер інтелектуальної праці 

втілюється у тому, що не завжди досягнутий результат може бути 

позитивним з погляду одержання конкретного ефекту від застосування тієї 

або іншої розробки. Для інтелектуальної праці також характерна 

ресурсоємкість, яка втілюється у певних нематеріальних запасах: інформації, 

фіксованих в документах інтелектуальних досягненнях, знаннях, 

сформованих відносинах; можливостях: навчанні, інтелектуальних 

здібностях, фізичному й психічному здоров'ї суб'єктів праці [18, с. 109]. На 

думку, С.І. Грицуленка інтелектуальна діяльність – одна з форм 

життєдіяльності людини, сутнісна основа процесу створення 
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інтелектуального продукту та відтворення інтелектуального капіталу, 

найпотужніша рушійна сила розвитку людської цивілізації. Вона спирається 

на сукупність досягнень науки, культури, традиції, духовної цінності, 

накопичені людством протягом тисячоліть. Інтелектуальна праця поєднує 

два взаємопов’язаних аспекти: 1) репродуктивний, який спрямований на 

застосування відомих алгоритмів та типових засобів, вирішення стандартних 

завдань та отримання заданих результатів; 2) творчий, спрямований на 

вирішення нестандартних завдань та характеризується створенням нових 

продуктів чи застосуванням нових, нестандартних засобів чи нестандартного 

застосування відомих засобів у принципово нових ситуаціях, що не мають 

аналогів у минулому [21, с. 18]. Ми дещо не погоджуємося із позицією 

науковця щодо визначення інтелектуальної праці як форми життєдіяльності 

людини оскільки вважаємо, що все ж таки інтелектуальну працю варто 

розглядати не як форму, а як саме діяльність, яка полягає у створенні 

певного інтелектуального продукту чи розроблення нових ідей, пропозицій, 

напрямків досліджень. Тобто це процес створення чогось нового, 

неповторного.  

Таким чином, на основі проаналізованих наукових позицій щодо 

тлумачення поняття «інтелектуальна праця» пропонуємо надати власне 

визначення інтелектуальної праці з точки зору трудового права.  Під 

інтелектуальною працею слід розуміти різновид розумової діяльності, яка 

полягає у застосуванні творчих та інтелектуальних здібностей працівника, 

використанням її інтелектуально-творчого потенціалу при виконанні 

покладених на неї обов’язків у виробництві чи іншій сфері діяльності із 

застосуванням притаманних особі інтелектуальних умінь, використанням 

інтелектуальних ресурсів, на основі креативності з метою отримання нового 

інтелектуального продукту, послуги, інноваційних ідей, удосконалення 

чинних товарів чи послуг, технологій, комунікацій, соціальних, культурних 

та політичних зв’язків у суспільстві, які неодмінно стають об’єктами 
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інтелектуальної власності, а отже і об’єктами охорони права інтелектуальної 

власності [22, с. 48].  

Розгляд будь-якого поняття потребує детального дослідження його 

основних ознак, а тому важливим є дослідження ознак інтелектуальної праці 

та інтелектуальної діяльності. Зазначимо, що у науковій літературі досить 

мало науковців розглядали ознаки саме інтелектуальної праці та 

інтелектуальної діяльності, більшість вже ж таки досліджує поняття, ознаки 

та особливості інтелектуальної власності. У наукових працях 

Г.Ф. Шершеневича запропоновано наступне визначення та ознаки творчої 

діяльності: творчою визнається діяльність автора, спрямована на створення 

творів науки, літератури і мистецтва за умови, що: 

1) результат цієї діяльності є об'єктивно новим, тобто невідомий 

заздалегідь ні самому автору, ні іншим особам; 

2) результат цієї діяльності є оригінальними, тобто дозволяють 

говорити про наявність унікальності в роботі автора. 

3) індивідуальність автора обумовлена особливостями його світогляду, 

ідеології, морально-естетичних якостей [23, c. 154]. Ми погоджуємося із 

наведеними науковцем ознаками, проте вважаємо, що для характеристики 

інтелектуальної діяльності та інтелектуальної праці виділення саме таких 

ознак замало, а тому пропонуємо більш глибоко дослідити ознаки та 

особливості, які притаманні інтелектуальній праці.  

Як ми вже наголошували вище, інтелектуальну працю варто 

розглядати у контексті трудового права, а тому пропонуємо ознаки 

інтелектуальної праці розглядати у двох контекстах: загальні ознаки та 

спеціальні ознаки. Загальні ознаки – це ті ознаки, які притаманні всім видам 

діяльності, всім видам праці та які зазвичай передбачені у Кодексі законів 

про працю. До спеціальних ознак варто віднести ті ознаки, які 

характеризують інтелектуальну працю як різновид праці із притаманними 

виключно їй особливостями.  

До загальних ознак інтелектуальної праці ми пропонуємо віднести:  
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1) це трудова діяльність людини чи трудова діяльність певного 

колективу працівників, які мають спільну мету, виконують спільне завдання 

та мають наметі отримання спільного результату від  своєї діяльності.  

2) це свідома, вольова діяльність людини, спрямована на виробництво 

матеріальних і духовних благ, надання різноманітних послуг. 

3) така трудова діяльність регулюється відповідними нормативно-

правовими актами: Кодексом законів про працю, іншими підзаконними 

актами, здійснюється у відповідності до чинного законодавства, є законною 

та правомірною.  

4) підставою правового регулювання праці працівників є трудовий 

договір, цивільного-правовий договір тощо. 

5) трудова діяльність людини спрямована на отримання певного 

результату.  

До спеціальних ознак інтелектуальної праці, як складової трудового 

права, як ми вже зазначали варто віднести ті ознаки, які характеризують 

працю як інтелектуальну. До таких ознак ми пропонуємо віднести:  

1) це творча креативна діяльність, творча праця. Творча діяльність 

характеризується  цілеспрямованим, усвідомленим підходом людини до 

створення чогось нового неперевершеного, унікального, такого, яке не схоже 

на інше. А тому і творець такого унікального продукту має бути наділений 

унікальними творчими здібностями, нестандартним мисленням та підходом 

до розуміння дійсності. Розглядаючи творчу діяльність В.А. Рогозіна вважає, 

що творчі здібності є особливим видом розумових здібностей, які 

виражаються в умінні породжувати  мисленнєву діяльність за межами вимог, 

відхилятись під час мислення від традиційних норм, генерувати різноманітні 

оригінальні ідеї та знаходити способи їх практичного вирішення [24, с. 29]. 

Отже, спеціальною ознакою є творчий підхід до праці, прояв розумових 

здібностей людини, наявність нестандартних підходів до розуміння будь-

яких понять.  
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2)  предметом інтелектуальної праці не є матеріальні речі, а навпаки 

нематеріальні, якими можуть бути проекти, плани ідеї, інформації, думки 

тощо. Тобто при застосуванні інтелектуальної праці працівник працює не з 

матеріальними благами, а з інформацією. Працівник обмінюється 

інформацією, досвідом, знаннями, ідеями, діями тощо.  

3) характерною рисою інтелектуальної праці як виду трудової 

діяльності є те, що при такій праці застосовується не фізична сила та фізичні 

особливості, а такі властивості людського організму як пам’ять, увага, 

мислення, уява тощо.  

4) наявність у особи, яка використовує інтелектуальну працю 

інтелектуальних умінь та навичок.  Тобто, як ми вже наголошували вище до 

інтелектуальної праці може залучатися тільки та особа, яка володіє 

достатніми інтелектуальними вміннями та може застосовувати їх на 

практиці. Так, аналізуючи поняття «інтелектуальні вміння» І.В. Морквян 

зазначає, що у психолого-педагогічних джерелах це поняття розуміють як: 1) 

здатність зіставляти об'єкти, порівнювати, структурувати сам об'єкт, 

аналізувати, узагальнювати, класифікувати, синтезувати, моделювати, 

оцінювати інформації; тобто вони є засобом обробки інформації (Л.А. 

Пєрмінова); 2) успішність проведення розумових операцій (розумові 

прийоми), за допомогою яких отримується знання (Н.О. Менчинська); 3) 

сукупність дій та операцій з отримання, переробки та застосування 

інформації у навчальній діяльності; 4) одна з характерних рис розумового 

розвитку учня, свого роду фонд розумових прийомів, операцій, які добре 

відпрацьовані й міцно закріплені. Вони мають узагальнений характер, 

використовуються в різних галузях діяльності (Д.М. Богоявленський, 

Н.О. Менчинська); 5) уміння концентрувати увагу на головному, 

порівнювати та аналізувати явища, узагальнювати їх, порівнювати свою 

роботу з прикладом, перевіряти та оцінювати якість власної роботи, інших 

учнів (М.В. Савін); 6) уміння отримувати та опрацьовувати інформацію (Т.І. 

Шамова); 7) сукупність дій та операцій з отримання, переробки та 
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застосування інформації у навчальній діяльності (С. Касаткін); 8) уміння, які 

відбивають розвиток мислення учнів, без чого не можливе подолання 

труднощів у навчанні (В.С. Цетлін) [25, с. 72]. Ми погоджуємося із 

виділенням таких інтелектуальних умінь, оскільки їх вірне та  ефективне 

застосування є важливим та необхідним кроком для виконання завдань, які 

ставить перед собою інтелектуальна праця.  

З цього приводу також  вдалою є позиція, яка наведена у економічній 

енциклопедії: відмінна особливість інтелектуальної праці є специфіка її 

результатів, хоча в цьому процесі є помітні відмінності, головне з яких – 

велика, в порівнянні з працею фізичною, частка використання результатів 

так званої минулої праці, інформації. Частіше за все, саме тому в процесах 

інтелектуальної праці, в її продуктивності такі важливі ролі грають 

навчання, рівень і якість освіти зайнятих нею людей, їх природні і набуті 

здібності, кваліфікація і подібні фактори. Прийнято виділяти три основні 

сфери, в яких найбільш широко використовується інтелектуальна праця: 

наука (і суміжні області), освіта і управління, але це не означає, що 

інтелектуальна праця не властива таким сферам, як охорона здоров'я, 

культура і т.п. [26, с. 856-857].  

5) наявність інтелектуальних ресурсів для виконання поставлених 

перед інтелектуальною діяльністю мети та цілей.  Інтелектуальні ресурси, які 

використовуються в інтелектуальній праці є досить різноманітними. 

Цікавою є позиція щодо виділення інтелектуальних ресурсів Г.О. Швиданена 

та І.Ю. Гусєва, які пропонують наступні їх види: а) індивідуальні (людські) 

ресурси, до яких віднесено: знання, навички, творчі здібності, 

компетентність, моральні цінності, креативність персоналу, культура праці, 

досвід, потенціал подальшого професійного розвитку, ноу-хау (здатність до 

інновацій), креативний спосіб мислення, інтелектуальна гнучкість, здатність 

працювати в команді (здатність до адаптації), здатність створювати, 

підтримувати та використовувати ділові контакти; б) організаційні ресурси: 

Програмне забезпечення, винаходи, корисні моделі, торгові знаки, знаки 
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обслуговування, організаційна структура, корпоративна культура, ліцензії, 

промислові зразки, інформаційні внутрішні знання, що залишаються на 

підприємстві (інформація в базах даних), фірмове найменування, 

формалізовані процеси, документовані знання, бренди, репутація, якість 

корпоративного управління, зрілість системи управління персоналом; в) 

клієнтські (споживчі, інтерфейсні, маркетингові) ресурси: Контракти з 

клієнтами, інформація про клієнтів, історія створення клієнтської бази, 

зв’язки з економічними контрагентами, постачальниками, посередниками, 

кредитно-фінансовими установами органами влади, пресою та іншими 

зацікавленими організаціями, комерційні мережі, комерційні та ділові 

зв’язки, лояльність клієнтів, формальні коаліції, тиск регулюючих органів на 

бізнес [27, с. 185]. На думку В.В. Прошака, інтелектуальні ресурси 

охоплюють знання, уміння, навички, професійний досвід, освітній рівень 

працівників, об'єкти інтелектуальної власності, взаємовідносини, 

організаційні структури тощо. Також інтелектуальний потенціал можна 

визначити як сукупність знань, умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній 

освітньо-кваліфікаційний рівень, які дають змогу засвоювати набуті й 

творити нові знання, тобто це здебільшого можливості, якими володіє особа 

[28, с. 62-63]. 

6) інтелектуальна праця зазвичай є персоніфікованою працею, вона 

монополізована однією особою  чи певною конкретно визначеною  групою 

людей, які проводять відповідні дослідження. Монополією є переважне 

право і здатність до інтелектуальної діяльності. За своїм характером і 

змістом інтелектуальна праця є інформаційно ємною і продуктивною.  

7) інтелектуальна праця завжди спрямована на певний результат. Так, 

метою інтелектуальної праці є отримання нового інтелектуального продукту, 

послуги, інноваційних ідей, удосконалення чинних товарів чи послуг, 

технологій, комунікацій, соціальних, культурних та політичних зв’язків у 

суспільстві, які неодмінно стають об’єктами інтелектуальної власності. 
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8) інтелектуальна діяльність є об’єктом захисту з боку держави, тобто 

результати інтелектуальної діяльності мають бути захищені на 

законодавчому рівні.  

Отже, інтелектуальна праця є формою вираження інтелектуальної 

діяльності працівника, яка характеризується наявністю як загальних так і 

спеціальних, тобто притаманних тільки їх ознак. Тільки у співвідношенні 

загальних та спеціальних ознак можна досить детально дослідити 

інтелектуальну працю та інтелектуальну діяльність з точки зору трудового 

права.  

Досліджуючи інтелектуальну працю, хочемо окремо наголосити на її 

важливому значенні для суспільства та держави в цілому. Трансформаційні 

відносини, які на сьогодні існують у державі обумовлюють подальші 

дослідження у всіх без виключення сферах життя, пошуку оптимальних 

шляхів вирішення назрілих проблем, виявлення нових методів та засобів 

щодо досягнення поставлених цілей.  Про важливе значення інтелектуальної, 

творчої діяльності для розвитку технологій, нової техніки та виробництва 

наголошують автори підручника «Право інтелектуальної власності» О.П. 

Орлюк, О. Д. Святоцький. Науковці наголошують на беззаперечності тези, 

відповідно до якої сучасний розвиток виробництва може бути успішним 

виключно за умови його належного науково-технічного забезпечення. У 

свою чергу, належне науково-технічне забезпечення можливе лише за умови 

ефективного, точного і своєчасного науково-технічного прогнозування 

розвитку техніки, технологій і виробництва. Нова техніка, як вважають 

автори, зумовлює технічний рівень виробництва, має створюватися на 

науково-технічних розробках на рівні винаходів. Винахідництво — це один 

із найпотужніших двигунів науково-технічного прогресу, тому воно є одним 

із найважливіших напрямів інтелектуальної діяльності, що спирається 

передусім на досягнення науки [29, с. 25].  

Про важливість інтелектуальної праці та інтелектуальної діяльності 

зазначено і у економічній енциклопедії, в якій наголошено, що працю 
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інтелектуальну в загальному вигляді слід розуміти як розумовий 

(інтелектуальний) процес, який здійснюється за допомогою зусиль 

(здібностей) людини, які спрямовані на виробництво товарів і послуг. 

Результатами інтелектуальної праці є переважно нематеріальні об'єкти, 

найчастіше інформація, проте є й включення.  Сутність інтелектуальної 

праці полягає в тому, що її результати знаходять об'єктивну форму 

вираження «матеріалізуються» в об'єктах інтелектуальної власності. Ця 

специфіка тягне за собою особливості охорони, правил обліку, як самого 

інтелектуальної праці, так і її результатів, визначення термінів життя її 

продуктів і їх господарського обороту [30, с. 856-857].  

Таким чином, основне призначення інтелектуальної праці є створення 

нового інтелектуального продукту, формування нових креативних ідей, 

розроблення інноваційних технологій, створення нового продукту.   

Інтелектуальна праця спрямована на аналіз та синтез тих суспільних 

відносин та тих суспільних подій які існують у суспільстві, розв'язання 

посталих проблем, передусім у навколишньому середовищі, в природі, 

суспільному та державному житті шляхом вивчення її закономірностей, 

властивостей і явищ. Інтелектуальна діяльність та інтелектуальна праця, 

безумовно, є рушійною силою науково-технічного прогресу, розвитку 

наукових відкриттів,  прискоренням розвитку прикладних та теоретичних 

досліджень у державі, удосконаленням як методів виробництва, так і всього 

науково-технічного та науково-виробничого процесу.  

 

 

1.2 Юридична сутність та критерії єдності і диференціації поняття 

«інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності 

 

Сучасне українське суспільство засноване на інноваційному, 

наукоємному виробництві,  інноваційних технологіях в якому велику частку 



39 

займає інтелектуальна праця, яка в собі поєднує працю вчених, інженерів, 

управлінців,  науковців, педагогів, фахівців економічної та культурної 

сфери, працівників тощо. Отже, з огляду на це все більш актуальним стає 

визначення та розуміння інтелектуальної праці оцінки умов 

формування,присвоєння та використання результатів інтелектуальної праці, 

її місця в системі  трудових відносин та інтелектуальної власності. На 

сьогодні, перед наукою і суспільством виникають нові дослідницькі 

завдання в області теорії інтелектуальної праці, вирішення яких дозволить 

створити теоретичні основи для розвитку інноваційного компоненту 

сучасного економічного розвитку України. 

У двадцятому столітті проблематиці визначення сутності і 

характеристикам праці приділяли увагу різні науки. Так, в політичному 

словнику середини 20-го століття значилось: «Праця - доцільна діяльність 

людини, в процесі якої він видозмінює і пристосовує предмети природи для 

задоволення своїх потреб. Праця - основна умова існування людського 

суспільства [31, с. 560]. Дослідники в області наук про працю не раз 

намагалися ввести свою оригінальну систему термінів. Найбільш відомою з 

них є система термінів запропонована Б.М. Генкіним. Він виділяє в будь-

якій праці дві складові (два компонента по термінології автора): 

Перша пов'язана з працею, виконуваних за заданою технологією, 

інструкцією, регламентом, традицією і т.д. коли виконавець (суб'єкт праці)не 

вносить в неї ніяких елементів новизни, творчий потенціал або взагалі не 

задіяний або використовується на примітивному рівні (таку працю названо 

ним регламентованою або альфа - працею); 

Друга пов'язана зі створенням матеріальних чи духовних благ, а також 

нових методів виробництва (така праця названа ним інноваційною, творчою 

або бета - працею). 

«Типовим прикладом діяльності, в якій переважає альфа - праця,є 

виконання виробничої операції збирачем на конвеєрі з регламентованим 

ритмом. Істотно, що в даному випадку мова йде не про здібності  
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працівника, а про об'єктивні можливості їх реалізації. Регламентованою 

може бути не тільки малокваліфікована фізична праця, але і, зокрема, 

діяльність робітника, якщо вона зводиться тільки до сліпого виконання 

інструкції. 

Таким чином, альфа - праця може бути як фізичною, так і розумовою. 

Переважно творчою є праця винахідників, раціоналізаторів, науковців, 

педагогів, лікарів, інженерів, організаторів виробництва, підприємців і т.д. 

Вищим проявом творчості вважається мистецтво, бо в ньому, як і в 

винахідництві, виключається повторення (копіювання), крім того, продукт 

творчості в цій сфері ще і індивідуальний, будучи відображенням 

особистості автора. Відомі випадки, коли однакові винаходи і наукові 

відкриття робилися незалежно і майже одночасно різними людьми в різних 

країнах. У мистецтві такі ситуації принципово неможливі [32, с. 108-109]. 

Розглядаючи поняття «інтелектуальної праці» ми визначили, що це є 

категорія трудового права. Проте, у науковій літературі інтелектуальну 

працю досить часто співвідносять із поняттям «інтелектуальної власності», 

оскільки результат інтелектуальної діяльності та інтелектуальної праці є 

предметом правового регулювання та правового захисту інституту 

інтелектуальної власності. Досить часто поняття «інтелектуальна праця» та 

«права інтелектуальної власності» співвідносять між собою, оскільки ці 

терміни пов’язані із створенням певних технологій, нових продуктів 

наукової діяльності. Проте чи так це? Відповідь на це питання ми 

пропонуємо надати шляхом аналізу, дослідження та співвідношення цих 

понять, визначення критеріїв єдності і диференціації поняття 

«інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності.  

Зазначимо, що у науковій літературі поняття інтелектуальної 

діяльності та  інтелектуальної власності у їх взаємозв’язку досліджувались 

виключно з точки зору їх співвідношення між собою. Що стосується 

розмежування цих понять, то  науковці майже не досліджували їх 
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диференціацію, а це зумовлює ряд проблемних питань. В загальному вигляді 

єдність та диференціація у трудовому праві полягає у  поділі норм трудового 

права на дві групи: 1) загальні норми, які поширюються на всіх працівників; 

2) спеціальні норми, які поширюються на окремі категорії працівників 

(неповнолітніх; жінок; інвалідів; працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці; осіб, котрі працюють у районах 

з особливими природними географічними та геологічними умовами тощо). У 

співвідношенні загальних і спеціальних норм виражається єдність і 

диференціація трудового права. Принцип єдності виявляється в загальних 

нормах, а диференціація - в спеціальних [33, с.172]. В.В. Жернаков зауважує, 

що трудове право характеризується поєднанням загальних норм, що мають 

загальну сферу дії, і правових норм, дія яких обмежена певним колом осіб 

або відносин, тобто трудове право характеризується  єдністю та 

диференціацією.  Проте, незважаючи на це трудове право  становить собою  

єдину систему із певними відмінностями  всередині системи. Воно єдине в 

своїй основі Єдність обумовлена єдністю суті, єдністю мети правової 

політики, єдністю охорони праці, прав працівників, єдністю джерел права 

“Однак єдність не виключає, а, навпаки, передбачає диференціацію. 

Диференціація - це відміни в нормах права, обумовлені суттєвими 

особливостями умов праці в цій чи іншій галузі, значенням її для народного 

господарства, відмінностями в суб’єктах трудових правовідносин, 

характером трудових зв’язків, кліматичними умовами В основі 

диференціації полягають усталені суспільні фактори, котрі визначають 

відмінності і умовах праці та потребують  відображення в нормах права Ці 

фактори є суспільними категоріями, держава враховує їх й надає їм 

значення” [34, с. 93]. З огляду на наведене вище ми пропонуємо єдність та 

диференціацію здійснювати шляхом правового аналізу розуміння поняття 

«інтелектуальна праця», «інтелектуальна діяльність», «права інтелектуальної 

власності». Наголосимо, що дослідження єдності та диференціації цих 

понять є досить важливими, оскільки виявлення спільних рис  у цих 
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поняттях сприятиме усуненню розбіжностей між цим поняттями, сприятиме 

більш кращому їх правовому регулюванню.  Варто погодитися із позицією 

О.Н. Садикова, який дослідуючи поняття уніфікації наголошує на 

позитивних сторонах уніфікації  законодавства. По-перше, уніфікація 

створює низку позитивів законодавчого характеру: зменшує обсяг 

нормативного матеріалу та виключає елементи нормативного дублювання. 

По-друге, вона полегшує вивчення і застосування правових норм. Нарешті, 

уніфікація усуває невиправдані випадки диференціації [35, с. 38].  

Характеризуючи поняття «інтелектуальної праці» нами було 

визначено, що під цим поняттям слід розуміти різновид розумової 

діяльності, яка полягає у застосуванні творчих та інтелектуальних здібностей 

людини, використанням її інтелектуально-творчого потенціалу при 

виконанні покладених на неї обов’язків у виробництві чи іншій сфері 

діяльності із застосуванням притаманних особі інтелектуальних умінь, 

використанням інтелектуальних ресурсів, на основі креативності з метою 

отримання нового інтелектуального продукту, послуги, інноваційних ідей, 

удосконалення чинних товарів чи послуг, технологій, комунікацій, 

соціальних, культурних та політичних зв’язків у суспільстві, які неодмінно 

стають об’єктами інтелектуальної власності, а отже і об’єктами охорони з  

точки зору права. 

Зазначимо, що інтелектуальна діяльність, інтелектуальна власність та 

право на інтелектуальну власність є взаємопов’язаними між собою 

поняттями та випливають один із одного, але із деякими відмінностями. 

Інтелектуальна діяльність та інтелектуальна власність хоча і пов’язані між 

собою розумовою діяльність, проте не збігаються у своєму розуміння.  

Конструктивним  цього приводу є думка О. П. Орлюк та О. Д. Святоцького, 

які інтелектуальну діяльність і творчу діяльність розглядають як розумову 

діяльність. Проте, наголошується на тому, що не будь-яка розумова 

діяльність є інтелектуальною чи творчою. Творчий результат не завжди є 

результатом розумової праці людини, оскільки розумовою діяльністю 



43 

займається багато людей і з розвитком суспільства їх стає все більше. Це — 

вчені, інженери, вчителі, лікарі та ін. Тобто, наголошено на тому, що 

творчість властива не всім. Отже, інтелектуальна діяльність відрізняється від 

творчої тим, що її результати у будь-якому випадку стають об'єктами 

правової охорони та охорони з боку держави. Далеко не всі результати 

творчої діяльності стають об'єктами інтелектуальної власності і, отже, 

об'єктами правової охорони, тобто кількість об'єктів інтелектуальної 

власності є меншою від кількості результатів творчої діяльності. До 

результатів творчої діяльності належать і ті, що з тих чи інших причин не 

можуть стати об'єктами правової охорони, наприклад, винаходи, що 

втратили патентоздатність, не запатентовані об'єкти промислової власності 

[29, с.21].  Подібна думка висловлена й іншим науковцем І.О. Тищенковою, а  

саме: інтелектуальна діяльність за своїм характером і змістом є творчою. 

Проте не кожний результат творчої діяльності стає об'єктом інтелектуальної 

власності. Об'єктом інтелектуальної власності визнається лише такий 

результат творчої діяльності, який відповідає встановленим вимогам закону. 

Наприклад, вирішення технічного завдання може не відповідати умовам 

патентоспроможності і, отже, об'єктом права інтелектуальної власності не 

буде визнано, хоча є результатом творчого пошуку. Таким чином, не кожен 

результат творчого пошуку підлягає правовій охороні, а лише той, який 

відповідає умовам надання цієї охорони. Інтелектуальною власністю 

прийнято вважати лише ті результати інтелектуальної діяльності, яким 

чинний закон надає правову охорону [36, с. 259-260]. Таким чином, 

інтелектуальна діяльність є дещо ширшим поняттям, ніж інтелектуальна 

власність, оскільки не кожний результат інтелектуальної діяльності може 

стати чиєюсь інтелектуальною власністю. Для того, щоб результат від 

інтелектуальної діяльності став предметом інтелектуальної власності 

необхідно здійснити ряд важливих, установлених на законодавчому рівні 

дій.  
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Крім того, інтелектуальна власність є кінцевим результатом 

інтелектуальної діяльності. З цього приводу є досить багато наукових думок 

на позицій. Так, наприклад, як вважає І.Г.Запорожець  інтелектуальна 

власність — це умовне поняття, яке використовують для позначення 

сукупності виключних прав на результати інтелектуальної (насамперед 

творчої) діяльності, а також прирівняних до них за правовим режимом 

засобів індивідуалізації учасників цивільних правовідносин [37, с. 10]. 

Розуміння інтелектуальної власності як кінцевого результату інтелектуальної 

діяльності можна дослідити аналізуючи наукові підходи до розуміння 

поняття «право інтелектуальної власності». Так, право інтелектуальної 

власності чітко визначені на законодавчому рівні, саме у  статті ст. 418 

Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності 

– це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на 

інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та 

іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті 

немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права 

інтелектуальної власності, вплив змісту яких щодо певних об’єктів права 

інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути 

позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 

здійсненні, крім випадків, передбачених законом [38, с. 130]. Подібні до 

наведеного вище є й наукові розуміння поняття «права інтелектуальної 

власності». Так, право інтелектуальної власності як цивільно-правовий 

інститут визначається як сукупність правових норм, які регулюють суспільні 

відносини у сфері створення, оформлення, використання і охорони 

результатів інтелектуальної діяльності людей та характеризується сумою 

тріади майнових прав (права володіти, права користуватися, права 

розпоряджатися) та немайнових прав (права на авторство право на 

недоторканість твору тощо)  [39, с. 8]. Таким чином, право інтелектуальної 

власності є кінцевим результатом реалізації здібностей людини до 
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продуктивної і творчої праці, який формується у відповідних 

правовідносинах та на підставі  якого створюється відповідний об’єкт права 

інтелектуальної власності.  

Для більш кращої характеристики розуміння поняття «інтелектуальна 

праця», «інтелектуальна діяльність», «право інтелектуальної власності» 

пропонуємо виділити спільні та відмінні риси, які їх характеризують, 

оскільки саме у такому їх співвідношення можна найбільш точно дослідити 

ці категоріальні поняття.  

Спільними рисами інтелектуальної праці як категорії трудового права 

та права інтелектуальної власності є:  

1) інтелектуальна праця як категорія трудового права так і як категорія 

права інтелектуальної власності об’єднанні спільною метою. Інтелектуальна 

праця у цих розуміннях спрямована на покращення життя у суспільстві, 

розвитку науково-технічного процесу, покращення практичної та виробничої 

діяльності людини, спрямовані на удосконалення виробничих та пов’язаних 

із виробництвом процесів, підвищення рівня виробництва, полегшення 

виробничих процесів тощо. Мета інтелектуальної діяльності у трудовому 

праві та  праві інтелектуальної власності полягає у досягнення гармонії між 

тими процесами, які існують між виробництвом та наукою, впровадженні 

наукових розробок у практичне життя, а отже і виведення держави на якісно 

новий рівень інтелектуального розвитку. Зазвичай інтелектуальна праця як у 

трудовому праці так і праві інтелектуальної власності  розглядаються у їх 

взаємозв’язку та спрямованні на їх використання у будь-який спосіб, який не 

суперечить закону у господарській та іншій діяльності.   

2) важливою спільною ознакою інтелектуальної праці як категорії 

трудового права так і права інтелектуальної власності є подібність суб’єктів, 

які здійснюють інтелектуальну діяльність. Це можуть бути фізичні особи та 

їх групи. Зазвичай це або творчі люди, або ті особи, які вміють добре 

працювати їх інформацією, проводити її аналіз, обробляти її, застосовувати 

певні аналітичні здібності з метою отримання найбільш оптимального 
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результату від своєї діяльності. Характеризуючи суб’єктів, які здійснюють 

інтелектуальну працю безумовно хочеться назвати їх творчими 

особистостями, особами із нестандартним мисленням, творчим потенціалом, 

винахідливими особами тощо. Варто погодитися із думкою В.А. Реаном, 

який зазначає, що творча особистість завжди намагається самостійно 

дослідити проблему, глибоко її вивчити, пояснити природу та причину 

явища. Вона володіє креативністю, тобто здатністю породжувати 

різноманітні оригінальні ідеї в нерегламентованих умовах діяльності, 

здатністю збагачувати свій досвід, усвідомлювати проблеми та протиріччя, 

відмовлятися від стереотипних способів мислення [40, с. 125]. 

Таким чином, подібність суб’єктів інтелектуальної діяльності  у 

розумінні трудового права та права інтелектуальної власності полягає у 

наявності в цих суб’єктів творчого потенціалу, під яким В. О. Моляко  

розуміє ресурс творчих можливостей людини, здатність конкретної людини 

до здійснення творчих дій, творчої діяльності в цілому". Тобто, вважає 

вчений, "творча людина... потенційно здатна до творчості. Інша річ у яких 

масштабах, у якому обсязі, на яких часових дистанціях, в яких сферах тощо 

це вже потребує окремих уточнень у кожному конкретному випадку" [41, с. 

14]. В свою чергу О.М. Степанов розуміє творчість як високосвідому 

діяльність людини, спрямовану на створення нових продуктів матеріальної і 

духовної культури, які мають суспільно-історичну цінність. На його думку, 

творчість – це теоретична та практична діяльність людини, яка зумовлює 

одержання об’єктивно нових результатів [42, с. 8]. 

Важливою рисою у контексті розуміння суб’єкта інтелектуальної 

діяльності у трудовому праві та суб’єкта права інтелектуальної власності  є 

наявність у суб’єкта такої риси як креативність. Креативність будь-якої 

особи складається із взаємодії трьох компонентів: компетентності (знання і 

уміння, які має працівник у сфері своєї діяльності), уміння творчо мислити 

(визначає еластичність і винахідливість у пошуках вирішення проблеми) і 

мотивування (внутрішня зацікавленість щодо неординарного розв’язання 
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задачі). Компетентність і творче мислення – стратегічна сировина 

особистості, а від мотивування залежить використання цієї сировини. Як 

зазначає науковець, особистість може відрізнятися всебічними знаннями і 

уміннями, знаходити нові підходи щодо вирішення ситуації, проте, якщо у 

неї відсутня мотивація до виконання конкретної роботи, вона нічого не 

робитиме [43]. Тобто, інтелектуальна праця як у трудовому праві та праві 

інтелектуальної власності передбачає творчий підхід до вирішення проблем, 

готовність до створення нестандартних та оригінальних ідей, творчого 

підходу до нових напрямків роботи, створення нових інноваційних об’єктів 

тощо.  

3) спільною рисою інтелектуальної праці, інтелектуальної діяльності 

як категорії трудового права та права інтелектуальної власності є отримання 

певного результату, тобто інтелектуальна праця завжди спрямована на 

отримання певного результату, як позитивного, так і негативного. У 

інтелектуальність діяльності такий результат може виражатися у відповідній 

спрямованості дій, наданні рекомендацій щодо напрямків роботи 

підприємства, установи, організації тощо. Так, наприклад, інтелектуальна 

праця юриста може полягати у наданні конкретних пропозицій щодо 

внесення змін у локальні нормативно-правові акти, які торкаються 

діяльності підприємства, внесенні пропозицій щодо доповнення або зміни 

пунктів договорів, які укладаються між підприємством та іншими 

суб’єктами господарювання. Інтелектуальна праця аналітика може являти 

собою аналіз роботи підприємства, установи чи організації в якій він 

працює, виявлення сильних та слабких сторін у господарській діяльності 

цього підприємства, пошук нових шляхів для покращення господарської 

діяльності.  Результатом інтелектуальної діяльності працівника може бути у і 

розродження певних інноваційних технологій на виробництві, можливості 

застосування певних невластивих підприємству способів та засобів для 

підвищення виробництва тощо. Тобто результат інтелектуальної діяльності 
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не завжди може мати певну матеріальну форму, а може виражатися у 

окремих думках, пропозиціях, напрямках діяльності тощо.  

Інтелектуальна праця, як категорія інтелектуальної власності також 

спрямована на отримання проте не певного, а конкретного результату від 

своєї інтелектуальної праці. Проте, такий результат зазвичай виражається у 

праві на результат інтелектуальної власності та відповідний об’єкт права 

інтелектуальної власності. Як вірно зазначає з цього приводу О.В. Ісаєнко 

право на результат інтелектуальної діяльності подібне до права власності, 

що має особа (автор), якою створено матеріальний об’єкт. Право на 

результат творчої діяльності забезпечує його власнику виняткову 

можливість розпоряджатися цим результатом на свій розсуд і дає змогу 

передавати іншим особам (або надавати дозвіл на його використання) [44, с. 

9].   

3) наступною спільною ознакою між поняттям інтелектуальної 

діяльності у трудовому праві та праві інтелектуальної власності ми 

називаємо спільність суб’єктів, які здійснюють таку інтелектуальну працю. 

Якщо розглядати інтелектуальну діяльність з точки зору цивільного та 

трудового права, то варто зазначити, що суб’єктами права інтелектуальної 

діяльності та суб’єктами права інтелектуальної власності можуть бути 

неповнолітні, так і повнолітні особи. У відповідності до положень статті 31 

ЦК України особи, які не досягли чотирнадцяти років (малолітні), можуть 

здійснювати особисті немайнові права на твори науки, літератури і 

мистецтва, на об'єкти промислової власності або інші результати своєї 

творчої діяльності, що охороняються законом. У малолітніх або недієздатних 

осіб, які створили твір, виникає право авторства. Майнові права на ці твори 

здійснюють від їх імені родичі та опікуни. Особи, дієздатність яких 

обмежена, здійснюють свої майнові права інтелектуальної власності тільки 

за згодою їх піклувальників. Стаття 32 ЦК України встановлює, що особи, 

віком від 14 до 18 років (неповнолітні) самостійно здійснюють свої права на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. 
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Тобто неповнолітні особи можуть окрім немайнових, здійснювати і майнові 

права на твори [38]. Що стосується працівників  то  Кодексом законів про 

працю передбачено право на працю неповнолітніх осіб. Це право стосується 

й діяльності пов’язаної із інтелектуальною власністю. Так у відповідності до 

статті  188 кодексу законів про працю не допускається прийняття на роботу 

осіб молодше шістнадцяти років. Проте, дана норма має виключення. Так, за 

згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, 

прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. Для підготовки 

молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 

здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по 

досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 

особи, що його замінює [45]. Таким чином, наголосимо, що спільність 

інтелектуальної діяльності  трудовому та інтелектуальному праві полягає 

спільності їх суб’єктів, якими можуть бути неповнолітні особи.  

Характеризуючи інтелектуальну працю у розрізі трудового права та 

права інтелектуальної власності зазначимо, що ці два інститути мають 

досить багато відмінностей, які і визначають диференціацію поняття 

«інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності. До таких відмінностей. на нашу думку, варто 

віднести наступні.  

1) Однією із найбільш суттєвіших відмінностей між розумінням 

поняття «інтелектуальна праця»,  як категорії трудового права є те, що 

інтелектуальна праця розглядається як застосування особою (працівником) 

своєї праці, своїх зусиль на виконання передбаченої трудовим чи цивільно-

правовим договором своєї трудової функції. Тобто, працівник створюючи 

об’єкт інтелектуальної власності створює його при виконанні своєї трудової 

функції, із застосуванням засобів та матеріалів, які йому надані 

роботодавцем (для матеріальних об’єктів) та надання необхідної інформації, 



50 

документів, статистичних  та аналітичних довідок та даних (для 

нематеріальних об’єктів права власності). Інтелектуальна праця у розумінні 

права інтелектуальної власності – це  безпосередня інтелектуальна діяльність 

особи щодо створення нею певного об’єкту інтелектуальної власності. 

Особа, яка створює об’єкт інтелектуальної власності у цьому розуміння 

може як  перебувати із підприємством, установою організацією  у трудових 

відносинах, так і не перебувати у таких відносинах, створювати об’єкт 

інтелектуальної власності як самостійно чи у співавторстві із іншими 

особами із застосуванням власних ресурсів, сил та засобів. Тобто ми 

вважаємо, що правовою основою діяльності працівника, який здійснює 

інтелектуальну працю з точки зору трудового права є наявність укладеного 

трудового договору. Це означає, що особа, яка здійснює інтелектуальну 

працю виконує свою трудову функцію у відповідності до умов трудового 

договору. Наявність трудового договору при розгляді поняття 

інтелектуальна праця як категорії інтелектуальності власності не є 

обов’язковим. 

2) наступною відмінністю варто назвати різний спосіб захисту 

інтелектуальної діяльності у трудовому праві та праві інтелектуальної 

власності. З точки зору трудового права,  інтелектуальна праця  - це 

діяльність працівника, який виконує свою роботу із певними притаманними 

особливостями щодо такої діяльності. Проте, у загальному вигляді це 

трудова діяльність працівника, а тому способи та форми захисту такої 

трудової діяльності працівника передбачені у спеціалізованому законі, яким 

є кодекс Законів про працю. У науковій літературі також здійснюється 

розмежування щодо способів захисту трудових прав працівника у сфері 

інтелектуальної власності. Зокрема, Так, І.В. Лагутіна визначає форму 

захисту трудових прав як діяльність уповноважених органів, працівника або 

його представника (професійної спілки, із захисту трудових прав та законних 

інтересів, які виявляються у застосуванні передбачених законодавством 

способів і заходів, спрямованих на припинення і попередження порушень 
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трудового законодавства, поновлення порушених прав і відшкодування 

заподіяної шкоди [46, с.7].  Дещо іншу позицію щодо форм та способів 

захисту трудових прав висловлює Т.Ю. Баришнікова, яка вважає, що 

доцільним є виділення наступних юрисдикційних форм захисту трудових 

прав:  

- захист трудових прав та інтересів працівників та роботодавців 

органами, що засновані на рівності  між самими спірними сторонами; 

 - державний контроль та нагляд за дотриманням трудового 

законодавства;  

- судовий захист; 

 - захист трудових прав та інтересів працівників профспілками; 

 - захист трудових прав та інтересів роботодавця об’єднаннями 

роботодавців; 

 - самозахист трудових прав та інтересів робітників та роботодавців 

[47, с.85].  

Інтелектуальна праця, як категорія права інтелектуальної власності 

визначена Цивільним кодексом України та спеціалізованими нормативно-

правовими актами у сфері інтелектуальної власності. До основних способів 

захисту прав інтелектуальної діяльності віднесено різноманітні способи 

захисту прав інтелектуальної власності поділяються на цивільно-правові, 

кримінально-правові та адміністративно-правові. На відміну від захисту прав 

інтелектуальної діяльності  у трудовому праві захист прав інтелектуальної 

власності характеризується значно ширшим колом способів захисту прав 

інтелектуальної власності. Так, наприклад, поряд із загальними способами 

захисту прав, як вважають автори  підручника «Інтелектуальна власність» 

Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко цей перелік способів захисту доповнений у ст. 432 

ЦК України, відповідно до якої суд може прийняти рішення, зокрема, про: – 

застосування негайних заходів, які запобігають порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; – зупинення 

пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 
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здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; – вилучення з 

цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в нього з 

порушенням права інтелектуальної власності та про знищення таких товарів; 

– вилучення з цивільного обороту матеріалів і знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів і 

знарядь; – застосування разового грошового стягнення замість 

відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; – опублікування в засобах масової інформації 

відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового 

рішення щодо цього порушення [48, c. 113]. Таким чином, захист прав 

інтелектуальної діяльності у інтелектуальному праві характеризується більш 

широкими способами захисту порушених прав у сфері інтелектуальної 

власності, а ніж захист такої ж  інтелектуальної діяльності у трудовому 

праві. Детально про способи, гарантії захисту трудових прав творчих 

працівників та механізми забезпечення реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності  в Україні ми будемо говорити у 

четвертому розділі дисертації.  

4) інтелектуальна праця у трудовому праві та праві інтелектуальної 

власності об’єднують спільні немайнові права, які використовує працівник 

та якими у подальшому наділений творець об’єкту інтелектуальної 

власності. Під немайновими правами  у науковій літературі розуміється 

суб’єктивне права, яке виникає з приводу благ, які позбавлені економічного 

змісту, тісно пов’язане з особою уповноваженого та індивідуалізує його,що 

має специфічні умови для виникнення та припинення [49, с. 18]. Проте, 

характерною відмінною рисою між інтелектуальною діяльністю у трудовому 

праві є те, що не всі працівники, які застосовують інтелектуальну діяльність 

у подальшому користуються особистими немайновими та майновими 

правами по відношенню до результатів своєї праці. З цього приводу 

конструктивним є підхід, І.В. Лагутіної, яка зазначає, що трудовим 
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законодавством регулюються лише ті особисті конституційні права, які 

прямо або опосередковано пов’язані з виконанням працівником трудової 

функції. Для виокремлення групи особистих немайнових прав працівників 

головною ознакою є сфера їхньої трудової діяльності, пов’язана із 

суспільними відносинами, які впливають на ступінь їх реалізації щодо 

окремого індивіда (особистості). Особисті немайнові права визначається 

потребами і можливостями, які забезпечують держава, суспільство з метою 

застосування працівником своїх творчих сил, здібностей, всебічного 

розвитку [50, с. 194]. Це, на нашу думку, обумовлене тим, що 

використовуючи інтелектуальну діяльність у сфері трудового права 

працівники вже і так отримують певну винагороду за свою діяльність, тобто 

заробітну плату, яка, у свою чергу, обумовлюється укладеним між 

роботодавцем та працівником трудовим договором. Така позиція 

законодавця досить часто у подальшому є предметом спору відносно  

визнання за працівником права на інтелектуальну власність. Як вважає з 

цього приводу А.О. Кодинець роботодавець звик вважати, що все, що 

створене чи буде у майбутньому створюватися працівником у процесі своєї  

діяльності на підприємстві, установі чи організації належить йому, особливо 

якщо при створення використовувались знаряддя, технічні пристрої чи 

матеріали підприємства.  Шляхом вирішення цієї проблеми, на думку 

науковця, є чітка регламентація у трудовому договорі обсягу прав, який 

необхідний роботодавцю або вказівка на норму про перехід всіх майнових 

прав на створений службовий об’єкт права інтелектуальної власності до 

роботодавця [51, с. 19-20]. Про цю проблему ми будемо детально говорити у 

наступних розділах дисертації.  

5) відмінність між поняттям «інтелектуальна праця» у трудовому праві 

та праві інтелектуальної  власності є те, що результати інтелектуальної 

діяльності можуть бути виражені у певній матеріальній формі (кресленні, 

описі, зразку тощо). У той час як право результати права  інтелектуальної 

власності поширюється не на відповідний матеріальний зміст та форму, а 
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саме та не, що закріплено у відповідній формі, тобто на зміст, який міститься 

у матеріальній формі вираження. Результати інтелектуальної діяльності як 

категорії трудового права зазвичай відображаються в напрямках діяльності 

підприємства, установи чи організації, удосконаленні діяльності його 

підприємства чи його окремих напрямків. Інтелектуальна праця працівника 

зазвичай  виражається у вирішення якоїсь проблеми, яка виникає при 

виконання працівником своїх функцій. Зокрема про таку позицію зазначає 

Ю. С. Шемшученко, який наголошує, що будь-який результат 

інтелектуальної діяльності – це вирішення проблеми (завдання), яке стає 

товаром лише тоді, коли воно має споживчу вартість  [52, с. 138]. Що 

стосується права інтелектуальної власності зазначимо, що об’єкт 

інтелектуальної власності стає предметом охорони тільки після того, як його 

визнають та він пройде державну реєстрацію.   

6) наступною відмінністю між поняттям «інтелектуальна праця» у 

трудовому праві та праві інтелектуальної власності є те, що інтелектуальна 

праця приносить дохід на протязі всього періоду роботи працівника над 

створенням певного об’єкта інтелектуальної власності. Тобто, ми маємо на 

увазі те, що інтелектуальна діяльність як трудовий процес оплачується. Так, 

здійснюючи, свої трудові функції у працівника виникла необхідність у 

застосуванні своїх інтелектуальних знань та можливостей чи, взагалі, 

працівник працює виключно із використанням свого інтелектуального 

потенціалу, а тому і оплата праці має здійснюватися за сам процес, а не за 

отриманий результат. Що стосується права інтелектуальної власності, то 

зазвичай оплата праці здійснюється не за сам процес його створення, а тоді 

коли об’єкт виготовлений та може бути використаний чи реалізований.  Крім 

того, у праві інтелектуальної власності дохід буде отриманий тільки тоді, 

коли творець оформить всі необхідні права на результат своєї 

інтелектуальної діяльності.  

 Крім того, на розмір оплати праці працівника зайнятого у сфері 

інтелектуальної діяльності та інтелектуальної праці можуть впливати ряд 
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важливих чинників. Так, наприклад, до таких чинників, В.І. Грунько 

відносить рівень освіти, науковий ступінь, вчене звання, трудовий стаж, 

тарифний розряд тощо. При цьому не враховується науково-освітня та 

загально-професійна активність працівників. Слід підкреслити, що при 

оплаті праці варто використовувати рейтингову оцінку науково-освітньої та 

іноваційної діяльності працівників, яка би включала такі показники: 

кількість відпрацьованого часу, конкретний результат виконання проекту, 

світогляд працівника, складність роботи, відповідальність, вміння 

організувати роботу, рівень контактів (вміння вести ділову переписку, участь 

у переговорах із замовником, вміння створити позитивний імідж), досвід, 

старанність, командна робота (командний гравець) тощо. Така система 

оплати праці стимулює працівників фірми до ефективної та результативної 

праці [53, с.228]. Що стосується суб’єкта права на інтелектуальну власність 

то до них такі вимоги можуть і не застосовуватися,  творцем об’єкту 

інтелектуальної власності може бути звичайний громадянин й без освіти, 

наукових ступенів, вченого звання, відповідного трудового стажу тощо.  

Таким чином, зазначимо, що інтелектуальна праця з точки зору 

трудового права та права інтелектуальної власності характеризуються як 

спільними так і відмінними ознаками, а тому і розгляд інтелектуальної 

діяльності доцільного здійснювати у співвідношенні цих двох понять.  

 

 

1.3 Інтелектуальна (творча) праця як процес та результат виконання 

трудової функції 

 

Застосування розумової діяльності людини у повсякденному житті та 

розвитку підприємств, установ, організацій на сьогодні вважається однією 

із головних рушійних сил подальшого науково-технічного процесу, появою 

та існуванням нових форм взаємодії у суспільстві та виробництві. Варто 

погодитися із думкою С.О. Сисоєва, який вважає, що особливість будь-
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якого творчого процесу – процесу, в результаті якого створюється якісне 

нове – полягає в тому, що не тільки людина, творець впливає на результат 

власної творчості, а й сам предмет творчості сприяє подальшому творчому 

розвитку людини. Науковець наголошує, що творчі можливості людини 

реалізуються не тільки в предметній діяльності, а й у самому процесі його 

життя, самореалізації як засобі самоствердження, самовираження і 

саморозвитку. Сьогодні світ стає ближче до людини, їй вже більше не 

потрібно пристосувати свою індивідуальність під загальну ідею, вона може 

повноцінно жити своїм життям, не оглядаючись на загальноприйняті 

стереотипи. Праця все більше стає засобом самовираження і реалізації 

індивідуальних здібностей [54, с.11-14]. З огляду на наведене вище 

зазначимо, що інтелектуальна, творча праця є важливим кроком до 

подальшого пізнання сутності різноманітних явищ, які існують у 

суспільстві, розвитку самої особистості та її подальше самовираження.  

На сьогодні інтелектуальна та творча праця, як ми вже наголошували, 

досить активно використовується у діяльності різноманітних як державних 

так і недержавних підприємств, установ, організацій, а тому така діяльність 

пов’язана із трудовими функціями людини  та розглядається як діяльність у 

процесі виконання  працівником передбаченої трудовим ч и цивільно-

правовим договором своєї трудової функції. Конструктивним є підхід Ф. 

Друкера, який зазначає, що у ХХ столітті найважливішим і воістину 

унікальним досягненням економіки країни було підвищення в 50 разів 

продуктивності фізичної праці на виробничих підприємствах. 

Найголовніше досягнення, якого менеджмент повинен домогтися у XXI 

столітті, теж пов'язано з підвищенням продуктивності праці, але на цей раз 

розумової, а разом з нею і з підвищенням продуктивності працівника 

розумової праці. Найціннішим активом будь-якої компанії ХХ століття 

було виробниче обладнання. Найціннішим активом будь-якої організації 

XXI століття - як комерційної, так і некомерційної, - стануть її працівники 

розумової праці і їх продуктивність [55]. Сучасність оточуючого нас 
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всесвіту, щохвилинно формує нові виклики технологічному прогресу і 

інноваціям науки та техніки, багато компаній мають потребу у 

використанні різних засобів інформаційних та комунікаційних технологій, 

наукових та технологічних досягненнях.  

Як результат, в суспільстві кожен день зростає потреба у 

висококваліфікованих фахівцях, виконуючих свою трудову функцію 

розробляючи інтелектуальний продукт своєю творчою працею, або 

виконуючі інтелектуальну працю розробляючи програмні системи та 

комплекси, реалізуючи проектування обчислювальних мереж, 

налаштовуючи високотехнологічне мережеве обладнання, супроводжуючі 

програмне забезпечення для обслуговування клієнтів тощо. Отже, 

інтелектуальна діяльність людини, як частин трудового процесу  є 

рушійною силою науково-технічного процесу, виробництва, підвищення 

рівня виробництва тощо. 

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду інтелектуальної 

(творчої) праці як процесу та результату виконання трудової функції 

розглянемо наукове розуміння поняття «трудовий процес». «Трудовий 

процес», який на думку авторів соціологічного словника у більшості 

випадків «позначається як процес виробництва, у ході якого до сировини і 

машинного обладнання для виробництва товарів прикладається робоча 

сила» [56, с. 334]. О.А. Грішнова визначає трудовий процес як матеріально і 

технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною 

розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату, процес 

перетворення наявних ресурсів в потрібні (суспільно корисні) цінності та 

блага, що здійснюється і керується людиною [57, с. 139]. Досить широке 

розуміння трудового процесу надає Б.М.Генкін, який пропонує розглядати 

його з трьох точок зору. Так, науковець розглядає трудовий процес як 

поєднання трьох компонент: регламентованої (ά - праці), новаційної (β – 

праці) і духовної (γ - праці) Регламентована (ά - праця) - це діяльність, за 

якої працівник має діяти у чіткій відповідності до заданої технології 
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(інструкції) і не має об'єктивної можливості змінити цю технологію. 

Типовим прикладом діяльності, в якої переважає ά – праця, є виконання 

виробничої операції робітником на конвеєрі регламентованим ритмом. Це 

може бути і діяльність чиновника з чіткого й однозначного виконання 

інструкцій, отже ά - праця може бути не лише фізичною, але і розумовою. 

Новаційна, творча (β - праця) - це діяльність, за якої працівник зайнятий 

лише створенням нового в науці, техніці, мистецтві, економіці та інших 

сферах. Результатом β - праці є нові ідеї та образи. Творчою є переважна 

праця винахідників, науковців, лікарів, інженерів, підприємців тощо. 

Найвищим проявом творчості є мистецтво, оскільки у цій сфері діяльності 

продукт є суто індивідуальним і відображає особистість автора. Для аналізу 

праці в галузях матеріального виробництва достатнє виділення двох 

складових - ά - праці та β - праці. У сферах нематеріальної діяльності 

людини (мистецтві, літературі, філософії та ін.) дедалі більшого значення 

набуває духовна складова її діяльності. Духовна (γ - праця) - це діяльність, 

метою якої є вплив на моральні основи людського існування. Така праця 

може бути як позитивною, спрямованою на нагромадження сил добра, так і 

негативною, орієнтованою на нагнітання ворожості, нетерпимості, 

жорстокості (зосередження сил зла). Позитивна духовна (γ - праця) створює 

естетичні й правові умови для зростання продуктивності і покращення 

відносин між людьми. Негативна (γ - праця) веде до деградації людини, 

природи й суспільства [58, с. 231]. Подібну класифікацію у своїх наукових 

дослідженнях наводить і В.Г. Васильков, який зазначає, що за характером 

предмета праці та продукту праці виділяють три види трудових процесів: 

1) речово-енергетичні, в яких предметом та продуктом праці є речовина або 

енергія; 2) інформаційні, що притаманні службовцям і предметом та 

Інформаційні технології в економіці, продуктом праці яких є інформація 

(економічна, конструкторська, технологічна і т. д.); 3) віртуальні, що 

пов’язані з інформаційним обслуговуванням за допомогою комп’ютерних 

систем та мереж [59]. Інтелектуальна праця, з огляду на наведену вище 
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характеристику, відноситься до інноваційної, творчої праці, яка полягає  у 

тривалому та неупередженому процесі формування нового 

інтелектуального продукту, творенням нового інтелектуального результату.  

Як ми вже зазначали у попередньому підрозділі дисертації 

інтелектуальну діяльність можна розглядати й з точки зору виконання 

трудової функції працівника підприємства, установи, організації. Звичайно 

ж такий процес має свою специфіку та повинен відповідати встановленим 

законами та нормативно-правовими актами вимогам.  Так, трудовий процес 

розглядається як певний  трудовий порядок діяльності людини, яка 

перебуває із підприємством, установою організацією у трудових та 

пов’язаних із трудовими відносинами. Доречним є висловлювання В.М. 

Смірнова, який стверджує, що регулювання трудових і тісно пов’язаних з 

ними відносин у межах конкретного підприємства, установи, організації 

створює певний порядок і цей порядок є нічим іншим, як внутрішнім 

трудовим розпорядком [60, с. 28]. Таким чином, характеризуючи 

інтелектуальну працю як процес трудової діяльності варто  таку працю 

розглядати з точки зору виконання трудової функції, яка є обов’язковою 

умовою трудового договору.   

Аналізуючи норми законодавства та наукові дослідження вчених, які 

визначають право власності на результати інтелектуальної діяльності 

зазначимо, що поширеним у науковій літературі є застосування термінів 

«службовий твір», «службовий об’єкт інтелектуальної власності» тощо. 

Виникнення та застосування таких термінів, на нашу думку, напряму 

пов’язано із відсутністю належного нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин, які виникають при регулюванні права власності на 

результати інтелектуальної діяльності. Розуміння поняття «службовий 

твір» надано у Рекомендаціях Державної служби інтелектуальної власності 

України щодо правового режиму службових творів. Так, у відповідності до 

наведених вище Рекомендацій можна виділити такі ознаки службового 

твору: 1) твір має бути створено автором у порядку виконання службових 
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обов’язків; 2) твір має бути створено відповідно до трудового договору 

(контракту) між автором і роботодавцем чи службового завдання; 3) 

виконання роботи може бути здійснене як протягом робочого часу, так і в 

позаробочий час незалежно від місця створення службового твору (як із 

застосуванням засобів та матеріалів, що належать роботодавцю, так і без їх 

застосування) [61]. Більш детально розуміння поняття «службовий твір» ми 

будемо досліджувати у наступному розділі дисертації, а зараз лише 

зазначимо, правове регулювання інтелектуальної діяльності як процесу 

виконання трудової функції працівником регулюється нормами трудового 

законодавства та частково нормами цивільного законодавства. Проте, 

чіткого механізму врегулювання таких суспільних відносин, на жаль на 

сьогодні, ще не має. Зокрема, про застосування норм цивільного права при 

регулюванні інтелектуальної діяльності наголошено у праці І.І. Рудченко, 

яка зазначає, що  частина 1 статті 429 Цивільного кодексу України регулює 

порядок набуття права інтелектуальної власності на «службові» об’єкти 

права інтелектуальної власності виключно виходячи із безпосереднього 

зв’язку із трудовим договором. У цій статті, як вважає автор, 

встановлюється правовий режим, змістом якого є створення об’єкту права 

інтелектуальної власності протягом певного часу – терміну дії оформленого 

трудового договору, який є належним чином оформлений. Саме цей факт є 

вирішальним для встановлення відповідного правового режиму 

регулювання права інтелектуальної власності щодо об’єктів про які йдеться 

мова у ст.. 429 Цивільного Кодексу України. Другим юридичним фактом, 

про який наголошує науковець для застосування положень ст. 429 ЦК 

України є те, що особа безпосередньо виконує свої трудові функції 

(трудових обов’язків), в процесі виконання яких й створюється результат 

творчої, інтелектуальної праці. Інших ознак, що могли б вплинути на 

регламентацію відносин щодо створення та набуття прав інтелектуальної 

власності у зв’язку і виконанням трудового договору (що виникла до 

101.01.2004 року) у Цивільному кодексі України не має [62, с. 54-55].  
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Про наявність колізій щодо правового регулювання об’єктів права 

інтелектуальної власності на прикладі роботи науково-педагогічних 

працівників у своїх дослідженнях розглядає й Ю.В. Осипова, яка зазначає, 

що законодавство України, яке стосується регулювання правових відносин  

щодо «службових» об’єктів права інтелектуальної власності є колізійним. 

Однак, незважаючи на це, як вважає автор, можна виділити дві умови, 

наявність яких є необхідними для віднесення об’єктів права 

інтелектуальної власності до цієї категорії: 1) наявність трудових відносин; 

2) інтелектуальна, творча діяльність має бути визначена у якості трудової 

функції працівника. Наявність статусу педагогічного чи науково-

педагогічного працівника передбачає, що між вищим навчальним закладом 

та фізичною особою укладено відповідний трудовий договір. Щодо другої 

умови, то на основі аналізу кола звичайних трудових обов’язків 

педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлено, що 

інтелектуальна, творча діяльність входить до кола трудових обов’язків 

вказаних осіб. В першу чергу, творчий характер носить методична та 

наукова робота вказаної категорії осіб, а в деяких випадках ознаки творчої 

діяльності має і навчальна робота. Отже, як вважає автор, основним 

джерелом виникнення службових об’єктів інтелектуальної власності є 

інтелектуальна, творча праця педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, що здійснюється останніми, в першу чергу, в рамках їх 

методичної та наукової роботи, а також в певних випадках в межах 

навчальної роботи [63, с. 343]. Таким чином, про наявність колізій у 

нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин, які виникають із 

створенням об’єктів права інтелектуальної власності у науковій та 

юридичній літературі досить часто обговорюються, оскільки механізм 

визначення права власності на результати такої діяльності достеменно не 

визначений.  

Окремі аспекти нормативно-правового врегулювання права власності 

на об’єкти інтелектуальної діяльності, які створені у результатів виконання 
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працівником його трудової функції закріплено у спеціальному законі – 

Законі  

України «Про авторське права та суміжні права». Так, у статті 16 

цього Закону визначено, що авторське особисте немайнове право на  

службовий твір належить його автору. Виключне майнове право на 

службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено 

трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором 

між автором і роботодавцем. За створення і використання  службового 

твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати 

якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-

правовим договором між автором і роботодавцем [64]. Таким чином, 

законодавцем здійснюється розмежування майнового та немайнового права 

між автором службового твору та роботодавцем працівника. Оперуючи 

нормами статті 429 Цивільного кодексу України та нормами наведеного 

вище Закону України «Про авторське права та суміжні прав» О.О. Штефан 

зазначає, що у ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» чітко зазначено, що майнові права на службові твори належать 

роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором та цивільно-

правовим договором, укладеним між роботодавцем та працівником. 

Положення спеціального права перебувають у відповідності із 

положеннями міжнародно-правових актів у сфері авторського права та 

відповідають пануючій у континентальній системі права концепції 

природних авторських прав. Виходячи з вищевикладеного, зміст ч. 2 ст. 429 

ЦК України необхідно привести у відповідність до ч. 2 ст. 16 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» [65, с. 106-107].  

Щодо нас, то ми вважаємо, що при розгляді інтелектуальної 

діяльності з точки зору розуміння її як трудового процесу вважаємо за 

необхідне такий розгляд здійснювати шляхом аналізу норм трудового права 

та Кодексу законів про працю. Така наша думка обумовлена тим, що 

використання своїх інтелектуальних здібностей, як функції трудового 
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договору має в обов’язковому випадку бути регламентована нормами та 

положеннями трудового договору між таким працівником та роботодавцем. 

Так, у відповідності до положень  частини 2 статті  21 Кодексу законів про 

працю  працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і 

творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або 

одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо 

інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою 

сторін [45]. Умови, строк, підстави для припинення та інші важливі 

питання визначаються Кодексом законів про працю України. Проте, чинне 

законодавство надає сторонам трудового договору  вносити власні 

пропозиції щодо умов по положень при укладенні трудового договору між 

його сторонами. Зокрема про таку позицію зазначає Н.І. Іщенко, який 

аналізуючи норми Кодексу законів про працю наголошує, що діючий КЗпП 

в ст.126 вказує лише про гарантії для працівників – авторів винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. 

Науковець наголошує на важливості на законодавчому рівні закріпити 

положення, які б стосувалися права власності на створений у процесу 

трудової діяльності винахід чи корисну модель. Тому автор вважає за 

доцільне доповнити КЗпП статтею, яка б містила положення про те, що в 

трудовому договорі необхідно заздалегідь домовитися про те, кому 

належатиме право на винахід – працівнику чи роботодавцю. При укладенні 

трудового договору сторони мають досить широкий вибір щодо 

встановлення додаткових умов. Тому в трудовому договорі можна 

вирішити питання про те, хто буде мати право на винаходи: власник чи 

працівник за умови, якщо: 1) винахід зроблено працівником, 

використовуючи техніку власника; 2) винахід було створено у робочий час; 

3) знання, отримані ним за допомогою власника, який надав можливість за 

свої кошти підвищувати йому кваліфікацію [66, с. 34]. Таке обов’язкове 

закріплення умов трудового договору з приводу реалізації працівником 

своїх інтелектуальних здібностей та інтелектуальної творчої діяльності 
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можна розглядати досить двояко. Так, з однієї сторони, чітке закріплення 

суб’єкта права власності на вихід чи корисну модель за працівником чи 

його роботодавцем значно зменшить кількість судових спорів з приводу 

визнання права власності на результати інтелектуальної діяльності. У 

такому випадку при укладенні трудового договору у працівника виникає 

право погоджуватися чи не погоджуватися із позицією щодо передання 

права власності на результати своєї творчої діяльності до, наприклад, 

роботодавця, тобто, взагалі укладати чи не укладати такий трудовий 

договір. Якщо особа-працівник та роботодавець погоджується на такі 

умови трудовий договір між ними укладається, якщо  не погоджується,  то 

договірні відносини між такими особами не виникають. З іншої сторони, 

укладення трудового договору між працівником та роботодавцем з 

зазначенням положень про належність прав на результати інтелектуальної 

власності працівнику чи роботодавцю може порушувати конституційний 

принцип людини і громадянина на використання результатів своєї 

інтелектуальної діяльності, звужувати права та свободи людини і 

громадянина по відношенню до своєї праці та результатів інтелектуальної 

діяльності. А це також може в подальшому стати предметом судового 

спору та визнання прав на результати творчої діяльності на об’єкти 

інтелектуальної власності у судовому порядку.  

Інтелектуальну, творчу працю як процес виконання трудової функції 

ми пропонуємо розглядати аналізуючи норми Кодексу законів про працю, 

які визначають положення трудового договору та його особливості.  

Першим, на що потрібно звернути увагу є те, що такий працівник 

виконує передбачену трудовим договором притаманні тільки йому трудову 

функцію, виходячи із своєї професії, спеціальності, кваліфікації тощо. 

Питання про трудову функцію є одним з найбільш досліджуваних у теорії і 

практиці трудового договору. Правознавці, досліджуючи трудову функцію, 

нерідко не виділяють її правові особливості, визначаючи як роботу за 

певною професією, спеціальністю або ідентифікують за посадою. Однак, 
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юридичною наукою трудова функція не може досліджуватися без 

звернення до правового опосередкування відповідних суспільних відносин, 

тобто поза правовідносинами, суб'єктивного права, юридичних обов'язків 

сторін трудового договору. На думку А.М. Юшко, трудову функцію слід 

розглядати як сукупність установлених угодою сторін завдань та обов’язків 

певної складності, обмежених професією (спеціальністю), довідником 

кваліфікаційних характеристик чи іншим розсудом сторін. Крім того, 

науковцем дефініцію доповнено наступною вказівкою: «Що стосується 

таких трудових обов’язків працівників, як чесно і сумлінно працювати, 

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, дбайливо ставитися 

до його майна та інших (ст.139 КЗпП), вони не охоплюються поняттям 

«трудова функція», оскільки встановлені в законі, мають загальний 

характер і поширюються на всіх працівників, незалежно від того, яку 

роботу вони виконують» [67, с.34]. Проектом  Трудового кодексу також 

введено  нове поняття, яке не містить нині діючий Кодекс законів про 

працю України (КЗпП). Одне з них - трудова функція працівника. Зміст 

трудової функції з кожної професії та відповідної кваліфікації визначається 

законодавством, а в частині, не визначеної законодавством, - 

кваліфікаційними характеристиками [68]. Тобто, у проекті Трудового 

кодексу наголошено на тому, що трудову функцію варто розглядати як з 

точки зору сукупності характеристик, які притаманні для відповідної 

професії та які встановлені на законодавчому рівні так і тих характеристик, 

які мають бути притаманні для відповідної професії. Отже, трудова функція 

працівника має розглядатися у кожному конкретному випадку, виходячи із 

специфіки тієї роботи, яка передбачена трудовим договором. Характерною 

особливістю є те, що трудова функція виступає не тільки як конкретне коло 

кваліфікаційних ознак, які мають бути притаманні для працівника, а й 

передбачає відповідне коло його професійних обов’язків, які працівники 

має виконувати у відповідності до трудового договору.  
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Досить детальну регламентацію поняття «трудова функція» надає, 

О.О. Архіпова, яка розглядає трудову функцію крізь призму виділення її 

основних ознак. Так, науковець зазначає, що наукою трудового права 

виділено такі ознаки (особливості) трудової функції: 1) трудова функція – 

це здійснення працівником певного роду трудових операцій відповідно до 

характеру та специфіки діяльності організації й указівок роботодавця; 2) 

трудова функція – це робота за певною спеціальністю, кваліфікацією або  

посадою, яку виконує працівник; 3) трудова функція – органічне поєднання 

її об’єктивних та суб’єктивним елементів; 4) трудова функція зумовлена 

виробничим процесом організації, його специфікою; 5) трудова функція – 

це головний елемент, центральна ланка трудового договору, тобто вона має 

договірний характер [69, с. 10]. Ми погоджуємося із таким твердженням  та 

окремо наголошуємо на  наявності конкретних об’єктивних  та 

суб’єктивних причин, які притаманні трудовій функції працівника. З огляду 

на наведене вище, ми вважаємо, що основними об’єктивними складовими 

трудової функції працівника варто назвати: 1) наявність укладеного 

трудового договору у якому чітко обумовлено трудову функцію 

працівника; 2) здійснення працівником та роботодавцем своїх суб’єктивних 

прав та виконання суб’єктивних обов’язків відповідно до укладеного 

трудового договору та із дотриманням норм чинного законодавств та 

локальних правових актів.  Основними суб’єктивними складовими трудової 

функції виступають: 1) наявність відповідних професійних умінь, знань та 

навичок; 2) наявність певних особистісних якостей працівника (наприклад, 

фізична підготовка, певні психофізіологічні особисті працівника тощо); 3) 

наявність відповідної кваліфікації працівника для виконання обумовленої у 

трудовому договорі функції; 4) здатність працівника до виконуваної ним 

роботи.   

Таким чином, трудова функція працівника одна з обов'язкових умов, 

яка визначається в трудовому договорі і в наказі (розпорядженні) про 

прийом на роботу та на основі якої обумовлюється обов’язок працівника 
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виконувати певну діяльність. Обов'язок працівника за трудовим договором 

частіше за все чітко сформульований, як виконання ним роботи за певною 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою з підпорядкуванням 

внутрішнього трудового розпорядку, розглядаючи трудову функцію як 

загальноприйняте в науці трудового права розуміння трудової функції. При 

цьому вказують найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади 

відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних 

характеристик. За трудовим договором працівник зобов'язується особисто 

виконувати роботу (трудову функцію), визначену цією угодою, з 

дотриманням трудового законодавства, колективних договорів і угод, 

правил внутрішнього трудового розпорядку під керівництвом та контролем 

роботодавця. У свою чергу, останній повинен надати працівникові роботу 

за цією угодою, забезпечувати належні, безпечні і здорові умови праці, 

відповідні санітарно-побутові умови та своєчасно і в повному обсязі 

виплачувати зарплату.  Окремо наголосимо на тому, що інтелектуальна 

праця має бути чітко регламентована трудовим договором, оскільки така 

правова регламентація є необхідною умовою для визнання чи не визнання 

створеного твору службовим. Варто погодитися із позицією О.І. Кісельової 

та О.Рисенко, які наголошують на тому, що для того, щоб твір було визнано 

службовим, його створення має передбачатись у трудовому договорі 

(контракті) або в результаті виконання автором службового завдання. 

Однак зазначимо, що це завдання не може виходити за межі трудової 

функції автора (тобто за межі його службових обов’язків) та за своїм 

обсягом перевищувати норми праці, встановлені законодавством. Інакше 

кажучи, не вважатиметься службовим твір, а всі права на його 

використання повністю належатимуть автору у тому випадку, коли 

науково-педагогічний працівник створив твір, який не передбачається 

умовами трудового договору (контракту) або службовим завданням. Якщо 

ж окреме доручення надається роботодавцем поза межами трудових 

обов’язків працівника, створений працівником об’єкт права інтелектуальної 
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власності не може вважатися службовим. Це відкриє додаткові можливості 

для автора щодо реалізації свого твору, якщо не буде доведено його 

створення в робочий час, розширить сферу використання тощо [70, с.31]. 

Таким чином, розглядаючи інтелектуальну працю виключно з точки зору 

виконання трудової функції варто окремо наголосити на тому, що така 

інтелектуальна діяльність має в обов’язковому порядку бути обумовлена у 

трудовому договорі між сторонами трудового договору.  

Що стосується трудової функції працівника, який здійснює 

інтелектуальну працю зазначимо, що нові професійні стандарти включають 

перелік трудових функцій, які визначають вимоги до рівня сформованості 

знань і умінь, якими повинні володіти фахівці нового рівня, при 

надходженні на роботу на певну посаду в відділ. Сучасний ринок праці 

пропонує велику кількість фахівців нових професій в IT-галузі, що 

займаються комп'ютерним обладнанням і програмним забезпеченням, і 

відповідають вимогам постійно мінливих ситуації в сфері інформаційних 

технологій і є фахівцями нового рівня. До них відносяться, системний 

аналітик, фахівець з інформаційних ресурсів, фахівець з тестування в 

області інформаційних технологій, інженер технічної підтримки в галузі 

зв'язку (телекомунікацій) та інші [71, с. 37-38]. Всі ці та багато інших 

працівників використовують у своїй діяльності власні інтелектуальні 

ресурси та творчий підхід до вирішення назрілих проблем та питань. 

Характерною рисою трудової функції працівника, який у своїй роботі 

виконує свої інтелектуальні здібності є те, що для позначення всієї 

сукупності результатів інтелектуальної праці ми використовуємо терміни 

«знання» і «інформація», часто вони використовуються як синоніми, проте 

в основі своїй мають істотні відмінності. Однак розглядаючи 

інтелектуально, творчу працю в контексті трудової функції працівника, 

важливо, що все різноманіття результатів інтелектуальної праці 

об'єднується саме в поняттях «знання» і «інформація». Будь-яке знання є 

результат розумової діяльності, і в цьому сенсі воно є інтелектуальним 
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продуктом, який народжується внаслідок виконання трудової функції. В 

першу чергу, це звичайно відноситься до науки і наукової діяльності, 

технологічним розробкам, розробкам в інноваційній сфері.  

Інтелектуальна та творча праця, яка виконується працівником, 

використовує наукові знання, які є особливим продуктом суспільної праці. 

Як продукт інтелектуальної праці вони мають свою специфічну форму 

існування - інформацію про закони розвитку природи і суспільства і про 

способи їх практичного застосування. Інтелектуальний, або творчий 

продукт, який створює працівник, виконуючі трудову функцію може мати 

різні форми, його носіями можуть бути різні інформаційні засоби, які самі 

змінюються і удосконалюються. Таким чином, трудова діяльність 

працівника пов’язана із застосуванням, аналізом та подальшим 

використанням інформації, її обробкою, застосуванням, різноманітними 

науковими знаннями, що є наслідком створення певного інноваційного 

результату від такої інтелектуальної діяльності.  

Наступною характерною ознакою інтелектуальної, творчої діяльності 

як трудового процесу, як ми вже наголошували вище є те, що така 

інтелектуальна діяльність створюється уповноваженим на це працівником. 

Що стосується професійного характеру творчої діяльності, то, на нашу 

думку, дана ознака дозволить розмежувати працівників, в чиї трудові 

обов'язки входять створення або інтерпретація культурних цінностей 

(наприклад, артистів балету театру), від працівників інших професій, які 

займаються творчою діяльністю виключно за своїм бажанням, у вільний від 

виконання основних трудових обов'язків час. Наприклад, лікаря ніхто не 

може заборонити займатися, наприклад, малюванням як хобі в студії.  

Іншими словами, і в першому і в другому випадку ми маємо справу з 

працівниками, але їхні трудові обов'язки принципово різні; інтелектуальна 

та творча діяльність значення набуває лише в першій ситуації, коли стає 

частиною трудової функції. Крім того, наголосимо, що трудовим договором 
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на такого працівника покладається застосування своїх інтелектуальних 

знань, умінь й навичок для виконання покладеного  на них завдання.  

Для більш наочної ілюстрації процесу здійснення працівника своєї 

професійної діяльності з актуалізацією творчого компонента в професійній 

компетентності розглянемо механізм функціонування даного компонента 

на кожному етапі вирішення творчого завдання. 

На стадії аналізу проблемної ситуації працівник здійснює загальне 

ознайомлення з проблемою/завданням, проводить аналіз власних знань 

щодо даної проблеми, виконує інтелектуальну роботу по діагностуванню 

(когнітивний елемент), застосовує наявні в його арсеналі навички та 

вміння, необхідні для діагностики проблемної ситуації/завдання 

(операційний елемент), формує до проблеми/завдання певне емоційне 

ставлення і наділяє бажаний успішний результат спільної з клієнтом роботи 

особливою, ціннісною значимістю (емоційно-ціннісний елемент). На стадії 

формулювання мети подальшої діяльності і постановки первинних і 

вторинних завдань закладається основна передумова, що детермінує 

активацію креативності. Вона пов'язана з тим, що постановка складної 

проблеми, яку неможливо подолати відомими працівнику способами, 

вимагає пошуку нового підходу до її вирішення і, як наслідок, формує 

певну мотивацію професіонала. Відповідно, поряд з когнітивним, 

операційним і емоційно-ціннісним елементами в роботу включається 

мотиваційно-енергетичний елемент. Стадія основної діяльності по роботі з 

завданням характеризується  актуалізацією творчої спрямованості 

професіонала (суто логічне мислення відходить на другий план і в більшій 

мірі активізується творче мислення (уява, «еврика», інтуїція, інсайт і т. д.)), 

в роботу включається елемент здібностей і задатків, що визначають 

легкість вирішення творчих завдань і кінцева результативність. Також на 

даній стадії велике значення має елемент саморегуляції, що забезпечує 

підконтрольність творчих процесів, своєчасну корекцію виконуваних дій і 

збереження загальної цілеспрямованості діяльності. На стадії критичного 
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аналізу і осмислення отриманих в ході творчого виконання завдання 

результатів, відбору найбільш прийнятних методів роботи і підведення 

підсумків настає емоційна задоволеність або незадоволеність від закінчення 

діяльності (емоційно-ціннісний, мотиваційно-енергетичний елементи), 

відбувається систематизація та структурування отриманого досвіду 

(когнітивний елемент). Таким чином, творчий компонент у професійній 

компетентності працівника часто має вирішальне значення при виконанні 

роботи з різних завдань, а елементи, складові дані компоненти, 

забезпечують його ефективне функціонування і високу результативність. 

Наступною рисою, яка характеризує інтелектуальну працю, як 

виконання трудової функції є те, що така праця хоча і здійснюється 

працівником, проте із застосуванням засобів, знарядь, використанням 

механізмів, які йому не належать, а є власністю роботодавця. Тобто, у 

процесі виконання своєї трудової функції працівник має право 

використовувати належні роботодавцю засоби виробництва з метою 

досягнення результату обумовленого трудовим договором. Зазначимо, що 

досліджуючи інтелектуальну працю творчого працівник при виконанні 

ними своїх трудових обов’язків, має бути здійснено належне забезпечення в 

повному обсязі та в достатній кількості необхідних матеріальних ресурсів,  

сировинної бази, матеріалів, важливих інформаційних ресурсів тощо. 

Інтелектуальна праця працівника, яка здійснюється у межах 

укладеного трудового договору здійснюється працівником у відповідності 

до встановлених сторонами правил внутрішнього трудового розпорядку та 

певного режиму праці. Це  досить вагомою умовою, яка і відрізняє працю 

працівника, який працює за умовами трудового договору від того 

працівника, який здійснює свою інтелектуальну діяльність самостійно. Це 

випливає із сутності розуміння поняття   внутрішнього трудового 

розпорядку. Так, Н.Т. Михайленко доводив, що внутрішній трудовий 

розпорядок у трудовому праві становить собою систему відповідну систему 

правил поведінки працівників підприємств, установ, організацій, які 
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спрямовані підвищення продуктивності праці, повне та раціональне 

використання робочого часу та випуск доброякісної продукції. І хоч автор 

прямо не вказував, що ж слід розуміти під системою правил поведінки, 

його уточнення про регулююче значення цих нормативно-правових актів, 

можна вважати достатньо вагомим. «Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, також як і статути про дисципліну, технічні правила і різні 

інструкції, що стосуються окремих виробництв і професій, детально 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок» [72, с. 209]. Отже, 

інтелектуальна праця працівника у межах підприємства, установи, 

організації здійснюється у встановлений трудовим договором час та 

здійснюється із дотриманням встановленого сторонами режиму трудової 

діяльності. Виконання інтелектуальної чи творчої діяльності поза межами 

цього часу для працівника не є обов’язковим та може бути ним здійснено 

виключно у самостійному порядку чи в порядку, визначеному Кодексом 

законів про працю із обов’язковою платою праці поза виконання роботи у 

встановлений час.  

Не менш важливим є визначення оплати праці працівників, які 

здійснюють інтелектуальну та творчу працю на підставі трудового 

договору.  Інтелектуальна, творча праця як процес виконання трудової 

функції оплачується у відповідності до встановленого трудового договору 

не за саме результат інтелектуальної діяльності, а в основному за процес 

створення інтелектуального результату. Тобто, ми наголошуємо на тому, 

що оплата праця здійснюється саме за процес створення інтелектуального 

блага, коли особа безпосередньо виконує свою трудову функцію, здійснює 

покладені на неї повноваження. У даному випадку сам процес створення 

інтелектуального блага та отримання інтелектуального результату  підлягає 

оплаті.  

Що стосується результатів інтелектуальної діяльності зазначимо, що 

процес виконання трудової функції працівника обов’язково спрямований на 

отримання певного результату від такої діяльності, який зазвичай 
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виражається у будь-якій матеріальній формі. Інтелектуальна праця 

спрямована на отримання певного інтелектуального  блага чи результату. 

Такий результат і вважається результатом інтелектуальної діяльності як 

виконання трудової функції. Результати права інтелектуальної діяльності 

це досить досліджена категорія у трудовому та цивільному праві, яка має 

ряд приманних особливостей. Так,  на думку Я.А. Канторовича на відміну 

від традиційного права власності (речового права) виключне право на 

результат інтелектуальної діяльності не означає володіння цим 

нематеріальним результатом. Суб’єкт виключних прав не може  володіти 

нематеріальним результатом (ідеєю, формулою, рішенням, образом та 

інше.). На відміну від об’єктів права власності нематеріальні результати 

інтелектуальної діяльності не мають фізичних просторових кордонів, 

можуть перебувати одночасно у використанні багатьох осіб. На відміну від 

речових прав, на виключні права не поширюється давність володіння, 

віндикація, специфікація, амортизація. Виключні права мають строкових 

характер, водночас речові права є безстроковими. «Виключність» прав на 

результати інтелектуальної діяльності полягають в тому, що суб’єкт 

інтелектуальних прав використовує виключні права щодо нематеріальних 

об’єктів. Крім цього, як наголошує науковець, законодавство підсилює 

«виключність» цих прав передбачаючи додаткові обмеження щодо 

суб’єктного та об’єктного складу, що відрізняються від обмежень у 

класичному праві власності. Важливою ознакою прав інтелектуальної 

власності науковець вбачає у їхньому абсолютному характері, адже 

монополія для нематеріальних об’єктів полягає у виключних правах  [73, с. 

360].  Проте, як ми вже наголошували вище, право власності на результат 

інтелектуальної діяльності може виникати як у працівника, так і 

роботодавця. Ця проблема буде досліджуватися нами пізніше у наступних 

розділах дисертації при дослідженні поняття  «службового твору» та 

захисту інтелектуальних прав.  
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Таким чином, на основі проаналізованого вище пропонуємо 

визначити особливості інтелектуальної діяльності як трудового процесу: 

1) правовою основою діяльності особи, яка здійснює інтелектуальну 

працю є трудовий договір, який укладений між таким працівником та 

роботодавцем.  

2) у трудовому договорі має бути чітко визначено та передбачено, що 

саме використання працівником своїх творчих здібностей та власних 

інтелектуальних знань, умінь та навичок є трудовою функцією працівника.  

3) створення об’єкту права інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою наданих роботодавцем матеріалів, із застосуванням механізмів 

роботодавця, використовуючи працівником техніку, засоби виробництва, 

які належать роботодавцю.  

4) при виконанні трудової функції, пов’язаної із творчою та 

інтелектуальною працею характерним для позначення всієї сукупності 

результатів інтелектуальної праці є використання термінів «знання» і 

«інформація», часто вони використовуються як синоніми, проте в основі 

своїй мають істотні відмінності. Однак, розглядаючи інтелектуальну, 

творчу працю в контексті трудової функції працівника, важливо, що все 

різноманіття результатів інтелектуальної праці об'єднується саме в 

поняттях «знання» і «інформація». 

5) у процесі створення інтелектуальної діяльності працівник підпадає 

під дію трудового розпорядку та має виконувати його положення, 

дотримуватися встановленого сторонами режиму трудової діяльності.  

6) інтелектуальна, творча діяльність як процес виконання трудової 

функції оплачується у відповідності до встановленого трудового договору 

не за саме результат інтелектуальної діяльності, а в основному за процес 

створення інтелектуального результату [74, с. 83] 
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1.4 Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) праці 

 

Інтелектуальна праця це рушійна сила нашого суспільства, яка 

характеризується створенням нових видів інтелектуальної діяльності: 

продуктів, послуг, різноманітних інноваційних  технологій, розроблення чи 

удосконалення нових напрямків роботи підприємств, установ, організацій.   

Сучасний наукоємний процес спрямований на підвищення рівня 

виробництва удосконалення існуючих напрямків роботи підприємств, 

установ, організації, їх окремих працівників тощо. Майже вся система 

виробництва, яка на сьогодні існує в Україні спрямована на впровадження 

інноваційних технологій, нових та ефективних напрямків роботи, 

подолання застарілих, притаманних ще Радянському Союзу, методів та 

форм виробництва та контролю. І одним із шляхів вирішення цієї проблеми 

є застосування розроблених інноваційних технологій, використання нових 

та якісних механізмів, устаткувань, деталей тощо. Проте, на жаль, не все 

просто як здається, оскільки провадження таких технологій та 

використання нових процесів на підприємстві має бути як мінімум 

обґрунтоване та визначено доцільність запровадження таких технологій у 

діяльність підприємств, установ чи організацій. А тому важливим є 

дослідження всі позитивних та негативних рис від такого процесу, що 

здійснюється спеціально уповноваженими на це працівниками.  

Наведений вище приклад є одним із багатьох, а тому у межах цього 

підрозділу ми пропонуємо дослідити основі критерії для визначення видів 

робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) 

праці. Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду основних видів робіт 

в яких виражаються здібності людини до продуктивної і творчої праці та 

критерії їх визначення, коротко розглянемо поняття «критерій». Так, О.В. 

 Барабанщиков та М.І. Дерюгін визначають критерій як показник, 

об’єктивний вияв чого-небудь; як мірило або правило, яким треба 
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користуватись при діагностування [75, с. 87]. На думку А. В. Галімова, 

критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі якої 

здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому 

ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію виражаються у 

конкретних показниках [76, с. 93]. С.У. Гончаренко під поняттям критерій 

розуміє ознаку, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії; 

ознака, взята за основу класифікації [77, с.163]. Досить широке визнання 

поняття «критерій»  надає  Н.В. Баловсяк, яка визначає критерії як якості, 

властивості, ознаки об'єкта, що вивчається, які дають можливість зробити 

висновки про стан і рівень його сформованості та розвитку; показники - це 

кількісні та якісні характеристики сформованості кожної якості, 

властивості, ознаки об'єкту, котрий вивчається, тобто міра (ступінь) 

сформованості того чи іншого критерію [78, с. 129]. Таким чином, наведені 

вище визначення щодо розуміння поняття «критерій» одностайні в тому, 

що це поняття характеризує, об’єднує найбільш загальні риси, які 

характеризують те чи інше явище, діяльність, визначають його найбільш 

сутнісні ознаки та відокремлюють його від інших подібних явищ чи 

процесів, визначаючи при цьому притаманні йому особливості. Щодо нас, 

то ми вважаємо, що визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності слід досліджувати у 

розумінні самої інтелектуальної діяльності та основних рис, які їй 

притаманні. Таким чином, під критерієм визначення видів робіт, виконання 

яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці ми пропонуємо 

розуміти сукупність ознак, які характеризують виключно інтелектуальну 

працю, на основі яких здійснюється відокремлення інтелектуальної 

(творчої) діяльності від іншої діяльності у суспільстві, а також ті ознаки, які 

характеризують здійснення інтелектуальної діяльності як окремого 

напрямку наукового дослідження.  

Досліджуючи інтелектуальну працю ми визначили, що, безумовно, 

інтелектуальна праця взаємопов'язана з творчістю, творчими процесами. 
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Інтелектуальна праця розвиває і примножує творчий потенціал всіх тих, хто 

з нею стикається. Знання, інтелект і творча віддача у теперішній 

час затребувані у високотехнологічних галузях, за рахунок яких 

відбувається економічне зростання [79, с. 28-33]. Отже, до інтелектуальної 

діяльності можуть бути залучені  не тільки ті особи, які мають необхідні 

знання, вміння, навички та вміють їх застосовувати на  практиці, а ті які 

вміють аналізувати, досліджувати, порівнювати та робити певні аналітичні 

висновки щодо своєї діяльності та надавати конкретні рекомендації щодо 

можливості як усунення недоліків, так і удосконалення своєї діяльності.  

Характеризуючи інтелектуальну працю зазначимо, що праця, 

пов’язана із застосуванням інтелектуальної діяльності передбачає ті види 

трудової діяльності, в яких переважають нервово-психічні навантаження, 

пов'язаних з обсягом, напругою, глибиною уваги, з перевагою таких 

психофізіологічних процесів, як пам'ять, сприйняття, мислення і т.д., і 

частіше за все носять творчий характер. Особливостями переважно 

розумової праці є: висока питома вага нервово-психічних навантажень; 

вища в порівнянні з фізичною працею частка творчості і ступінь 

відповідальності; не обов’язковість речового результату праці. Це всі ті 

характеристики, які притаманні розумовій праці, але, яки ми вже 

неодноразово наголошували, не вся розумова праця є інтелектуальною 

працею. Проте, зазначимо, що не можна інтелектуальну працю розглядати 

виключно як науку, освітній процес, мистецтво, оскільки інтелектуальна й 

наукова діяльність може досить активно розвиватися на виробництві при 

безпосередньому виконанні працівником своїх трудових обов’язків. Крім 

того, інтелектуальну працю можуть здійснювати як досвідчені науковці, 

працівники підприємств, установ, організацій, так і звичайні громадяни. З 

цього приводу варто згадати позицію Л. П. Червінської, яка  виокремлює 

дві основні групи працівників – носіїв інноваційної праці: це виробничий 

персонал, керівники і спеціалісти, інженерно-технологічні кадри та рядові 

працівники підприємств і організацій, які безпосередньо задіяні у 
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виробничих процесах, а також можуть бути генераторами, розробниками 

нових ідей і технологій; наукові працівники науково-дослідних установ та 

навчальних закладів, конструкторських бюро, проектних інститутів, 

науково-виробничих об’єднань, технопарків, які займаються науковими 

дослідженнями і продукують нові ідеї, наукові розробки [80, с. 14]. 

Науковець хоча і здійснює чітке розмежування між посадами працівників, 

які зайняті у виробничому процесі підприємства, установи, організації та 

між науковими працівниками, проте наділяє їх рівними можливостями 

щодо здійснення наукової та інтелектуальної діяльності на виробництві. Ми 

погоджуємося із такою позицією, оскільки кожний має право на 

інтелектуальну на працю та на використання своїх інтелектуальних 

здібностей, умінь та навичок.  Проте, не всі науковці схильні до наведеної 

вище думки. Так, наприклад, деякі науковці вважають, що до 

інтелектуальної діяльності та інтелектуальної праці схильні виключно 

особи, які  мають здатність керувати. До таких науковців ми відносимо 

С.О. Кирилова, який зазначає, що  інтелектуальний шар становлять особи, 

які мають порівняно більш високі, ніж у інших членів суспільства, рівень 

інформованості (освіти) і здійснюють функції керівництва, духовно-

культурного обслуговування та науково-технологічного розвитку [81, с. 

144]. Ми не прихильники думки, яка наведена С.О. Кириловим, оскільки 

така позиція не  об’єктивною та не може полягати у класифікацій суб’єктів, 

які можуть застосовувати інтелектуальну працю виключно за рівнем 

інформованості, освіти чи наявності функцій керівництва. З огляду на 

різнорідність наукових позицій з приводу застосування інтелектуальної 

діяльності особи як самостійно, так і в процесі виробництва пропонуємо 

визначити критерії за якими має здійснюватися  визначення видів робіт 

яким притаманна виключно інтелектуальна діяльність. Для цього, варто 

проаналізувати найбільш вагомі критерії, які характеризують 

інтелектуальні діяльність в цілому та інтелектуальну працю зокрема. 
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Найбільш вагомим критерієм за яким, на нашу думку, має 

здійснюватися визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності є творчий характер такої 

діяльності та творчий підхід до виконання роботи. Творчий характер праці 

зазвичай у науковій літературі пов’язують із працею педагога. 

Конструктивним з цього приводу є підхід С.У. Гончаренка, який надає таке 

тлумачення творчості педагога: це оригінальний і високоефективний підхід 

учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики 

виховання та навчання. Творчий результат досягається систематичними 

цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного 

експерименту, критичним використанням передового педагогічного 

досвіду. Педагогічна творчість стосується різних сторін діяльності вчителя. 

Продуктом творчого педагогічного пошуку можуть бути нові навчальні 

технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи виховання, 

нестандартні підходи в управлінні навчально-виховним процесом [82, c. 

326].  Педагогічна енциклопедія визначає творчість, як вищу форму 

активності та самостійної діяльності людини і оцінює її за її соціальною 

значущістю й оригінальністю (новизною). При цьому слід розрізняти 

об’єктивну та суб’єктивну сторони творчості. З об’єктивної точки зору 

творчість визначається її кінцевим продуктом – науковим відкриттям або 

новизною наукового дослідження, винаходом, раціоналізацією, написанням 

художнього твору, вирішенням нової задачі тощо. З суб’єктивної точки 

зору творчість визначається самим процесом, незалежно від значущості 

продукту, тобто психічними процесами, які є характерними для творчості 

[83, с. 231]. На думку О. С. Йоффе, творчість є інтелектуальною діяльністю, 

що завершується актом, в результаті якого з’являються нові поняття, 

образи та (або) форми їх втілення, які є ідеальним відображенням 

об’єктивної реальності [84, c. 5]. В свою чергу, О.П. Поліщук визначає 

творчість як «особливу діяльність людини, внаслідок якої виникають нові 

матеріальні та духовні цінності». Водночас, на її думку, творчість є 
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«своєрідним способом самореалізації особистості, завдяки якому 

здійснюється самопізнання, розкриваються й осмислюються горизонти 

власного духовного життя, відбуваються катарсичні та компенсаторні 

процеси» [85, с. 153]. Отже, творча праця працівника має бути спрямована 

на створення нового інтелектуального продукту, науковими відкриттями, 

розробленням винаходів, створенням нових творів, розробленням 

напрямків наукових досліджень тощо.   

Проте, варто зазначити, що у юридичній літературі зауважено, що 

законодавство не визначає, на яку саме сторону твору — зміст чи форму — 

повинна бути спрямована творчість. Адже у творах мистецтва творчість 

найчастіше зосереджуються не на змісті, а на формі вираження ідеї, тобто 

вирішальним елементом є не стільки те, що робить автор, скільки те, як він 

це робить. У творах науки, навпаки, творчість найчастіше стосується 

змісту, а не форми, оскільки такі твори повинні робити не емоційний, а 

раціональний вплив. Тому творчий елемент може відноситися як до змісту 

твору, так і до форми, чи одночасно і до форми, і до змісту. Тому стають 

зрозумілими положення законодавства, що до об’єктів авторського права 

відносять драматичні твори чи сценарії, перероблені з розказаних творів, чи 

навпаки, а також сценарії, написані на основі драматичних творів. Як 

видно, тут творчий елемент відноситься до форми, а зміст залишається 

відносно незмінний [86, с. 74]. Тобто, творчість, в тому числі і у процесі 

виконання службового завдання, може виражатися у об’єктивній чи 

матеріальній формі вираження, тобто такий твір повинен мати певну 

об’єктивну форму вираження. Така об’єктивна форма, в свою чергу, має 

характеризуватися двома важливими критеріями: відтворюваності та 

можливості сприйняття органами чуття людини. 

Творчість досить тісно пов’язана із творчими здібностями людини, 

тобто людина має бути наділена такою рисою як здатність до творчої праці. 

Як зазначає з цього приводу О.П. Павлюк різні автори визначають здатність 

до творчості по-різному, однак загальним у різних підходах є те, що 
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здатність до творчості – це найвищий прояв активності людини, який 

ґрунтується на створенні чогось нового, оригінального. Вона може 

проявлятися у будь-якій сфері людської діяльності. Творчість сприяє 

розвитку спостережливості, легкості комбінування інформації, готовності 

до вольового напруження, чутливості до виявлення проблем [87]. Ми ж 

вважаємо, що інтелектуальна (творча) праця є результатом використання 

працівником своїх творчих здібностей, які виражаються у здатності до 

нестандартного мислення, самостійності у створенні результатів 

інтелектуальної діяльності, наявності мотиваційно-пізнаваних здібностей 

людини, наявність дослідницьких якостей, організаторських здібностей, 

дидактичних навиків тощо.  У науковій літературі до основних творчих 

здібностей людини  Л.Г. Чорна виділяє наступні якості: спонтанність, 

фантазійність, багатоваріативність, хаотичність, гнучкість та оригінальність 

думки, інтуїтивність народження ідей, використання підсвідомого у 

розв’язанні проблем, несподіваність та раптовість виникнення ідей, іноді – 

наявність суперечностей, як результату необґрунтованих припущень [88, с. 

45]. Не менш важливого значення набуває наявність у людини (працівника) 

творчої уяви, оскільки, наприклад, при виконанні службового завдання 

працівник має чітко уявляти сутність того продукту, який має створити, 

розуміти його визначальні ознаки, а отже і основне призначення 

створюваного об’єкту права інтелектуальної власності. І.Г. Тітов творчу 

(продуктивну) уяву розуміє як психічний процес довільного створення 

суб’єктом образів, які мають ознаку новизни по відношенню до вихідного 

матеріалу (даних сприймання та пам’яті); орієнтують його творчу 

діяльність; втілюються в об’єктивно або суб’єктивно значущих продуктах. 

Її основними критеріями, насамперед, є метафоричність, розробленість та 

індивідуалізованість образу уяви [89, с. 14]. Таким чином, до основних 

творчих здібностей людини варто віднести наступні: творче мислення, 

здатність до творчих пошуків, уміння цілеспрямовано зосереджуватися на 

пошуку нових форм та методів для здійснення творчої діяльності, уміння 



82 

вивчати проблемні питання, які виникають при створення об’єкту права 

інтелектуальної власності та здійснювати цілеспрямовані дії щодо 

розроблення гнучкої стратегії для їх подолання. Для творчої діяльності 

важливо вміти акумулювати творчі здібності працівником, вміти 

самостійно формулювати власні висновки, висловлювати пропозиції, 

набувати нові знання, вміння та навички, мобілізувати власний досвід для 

досягнення поставленого завдання, вміти переносити отриманні знання та 

навички на створюваний об’єкт інтелектуальної власності тощо.  

Наступним важливим критерієм визначення видів робіт, виконання 

яких передбачає здійснення інтелектуальної праці є виконання роботи, яка 

містить елементи новизни. Творчий характер діяльності передбачає тільки 

ту розумову працю, результатом якої є створення певного об’єкту, який має 

характеризуватися новизною. Так, В.Я. Йонас, досліджуючи критерій 

творчості в контексті набуття права інтелектуальної власності на твір, 

зазначав, що немає жодного дослідження в сфері авторського права, в 

якому елемент новизни не згадувався б в ряді ознак творчості або твору. 

Щоб стати об’єктом авторського права, твір має відповідати вимозі 

«новизна». Це положення, на думку В. Я. Йонаса, є безспірним [90, c. 99]. 

Новизна, як важлива ознака творчості, твору та здійснення інтелектуальної 

діяльності, метою якої є створення нового інтелектуального об’єкту 

притаманна багатьом професіям. Так, наприклад, характеризуючи новизну 

у сфері педагогіки С.О.Сисоєва виділяє наступні види новизни: 1) новизна 

результату (факт, явище, принцип, модель, теорія, концепція, закон); 2) 

новизна процесу (технологія освітньої діяльності, метод дослідження, 

моніторинг, діагностичний тест); 3) новизна висунутої ідеї (постановка 

проблеми, формулювання задач, висунення гіпотези) [91,  с. 72]. Про 

подібну думку щодо наявності критеріїв  новизни у роботі працівників 

освіти надано і на законодавчому рівні. Так, до наукової роботи науково-

педагогічних працівників відноситься зокрема: 1) виконання планових 

наукових досліджень (під останніми розуміється дослідження, що включені 
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до тематичних планів науково-дослідних робіт ВНЗ, кафедри, наукових, 

науково-технічних програм) із звітністю у таких формах: 1.1. науково-

технічний звіт; 1.2. дисертація (докторська, кандидатська); 1.3. монографія; 

1.4. підручник, навчальний посібник, словник, довідник; 1.5. наукова стаття 

в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях. 1.6. заявка на видачу 

охоронних документів; 1.7. тези, доповіді на конференція, симпозіумах, 

семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших); 2) рецензування монографій, 

підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, 

авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів 

тощо. 3) доопрацювання для перевидання монографій, підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників; 4) керівництво науковою 

роботою студентів з підготовкою: наукових статей, заявки на видачу 

охоронних документі, роботи на конкурс, доповіді на конференцію. 5) 

керівництво над дисертаційними дослідженнями аспірантів, докторантів та 

здобувачів [92, 93  п. 30, 40, 48]. Проте, наведені вище види робіт можна 

визнавати як інтелектуальну працю у тому випадку, коли така праця 

характеризується не тільки відповідною розумовою діяльністю, а й 

новизною. Зазначимо, що на сьогодні проблема дослідження новизни у 

авторських творах та творах інтелектуальної власності не є достатньо 

дослідженою, оскільки ні законодавчі акти, ні наукова доктрина не надає 

чітких критеріїв для встановлення новизни твору, що є наслідком 

складності у визначенні власного творчого матеріалу науковця чи автора 

твору, а отже і його унікальності та оригінальності. Зокрема, така наукова 

позиція вже лунала сере науковців. Так, наприклад, В.А. Хохлов 

наголошує, на тому, що у  випадках, коли відстоюється ознака новизни як 

необхідної ознаки твору, звичайно посилаються на необхідність через неї 

встановити винятковість, оригінальність, творчу самостійність твору, 

оскільки, на думку даних авторів, наявність новизни якраз і робить його 

винятковим. Така позиція в цілому не знайшла підтримки ні в законі, ні в 

доктрині. При цьому залишається незрозумілим також те, яким саме чином 
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і через які параметри твору можна встановлювати таку ознаку, як новизна 

твору. Визначити пріоритет досить важко і відносно винаходів як технічних 

рішень, а у випадку з авторськими творами, де діапазон творчих моментів і 

підстав для оцінки надзвичайно великий, взагалі маловірогідне. Критерій 

новизни (пріоритету) не здатний застосовуватися сам по собі, він лише 

додатковий [94, с. 47-48]. Ми погоджуємося із наведеною вище позицією та 

також вважаємо, що розуміння «новизни» твору варто  розглядати у 

тісному взаємозв’язку із іншими ознаками авторського твору, такими як 

оригінальність, унікальність, особливість, неповторність  тощо.  

Для більш точного дослідження та визначення видів робіт при 

виконанні яких застосовується інтелектуальна праця пропонуємо 

розглянути характерні види творчості - художню і технічну. Результатом 

художньої творчості є літературні і художні твори. Є.О.Мічурін пропонує 

наступне доктринальне визначення літературного твору: літературний твір 

– це продукт інтелектуальної творчості людини в галузі літератури і науки, 

що у вигляді символів та знаків зафіксований на матеріальному носії [95, 

с.18]. Результатом технічної творчості - винаходи, торговельні марки, 

комерційні таємниці тощо. Характеризуючи результати технічної творчості 

С.О. Мосьондз  зазначає, що техніка – це упредметнені в процесі праці 

знання, тобто вона відображає об’єктивний світ, але в особливій формі. По-

друге, вирізнення технічної творчості як самостійного виду ґрунтується на 

специфіці завдання, що виконують у процесі цієї творчості, а також на 

тому, що об’єктом є техніка. Однак винахідницьку та раціоналізаторську 

діяльність здійснюють, а техніку реконструюють та вдосконалюють не 

тільки на виробництві, а й у науково-дослідних установах, наукових 

підрозділах підприємств, організацій. Слід з’ясувати, чи правомірно таку 

діяльність наукових організацій та їх працівників характеризувати як 

технічну, а не наукову творчість. Винахідницька й інша діяльність зі 

створення й удосконалення техніки, яку здійснюють наукові працівники в 

наукових установах, і будь-яка інша діяльність з розв’язання наукових 
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проблем, що не входить до сфери техніки, є однотипними за змістом 

наявних у їх основі творчих процесів [96, с. 112]. Таким чином, художня 

творчість, створення літературних та художніх творів, технічна діяльність 

беззаперечно є творчим процесом, із застосуванням інтелектуальних 

здібностей людини, який спрямований на створення нової та удосконалення 

існуючої техніки, розроблення нових моделей засобів виробництва тощо. 

Про різнорідний характер творчої діяльності можна впевнено говорити 

проаналізувавши положення Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», а саме статті 8 цього закону, яка надає перелік об'єктів 

авторського права.  

Наступними видами робіт, діяльність яких передбачає здійснення 

інтелектуальної праці є наукова праця науковців. У відповідності до Закону 

України «Про наукову на науково-технічну діяльність» під  науковою 

діяльністю – розуміють інтелектуальну творчу діяльність, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження [16]. 

Важливим видом такої наукової діяльності є робота вчених щодо написання 

дисертації та науково-дослідних робіт у яких досліджуються проблеми 

суспільного та державного життя, порушуються та розглядаються найбільш 

нагальні проблеми та розглядаюсь можливі шляхи для їх вирішення. Одним 

із найбільш яскравих прикладів інтелектуальної (творчої) діяльності є у 

сфері науки є написання дисертації.  Так, дисертація являє собою 

кваліфікаційну наукову роботу у певній галузі науки, що характеризується 

науковими пошуками, єдністю в здійсненні дослідження та містить нові 

наукові положення, які сформульовані безпосередньо науковцем, які 

автором висуваються для прилюдного захисту і свідчать про особливий 

внесок автора в науку і його якостей як вченого. До дисертації 

пред’являються особливі вимоги. Вона повинна бути фундаментальною 

науковою працею, завершеним науковим дослідженням, містити критичний 

огляд з досліджуваної теми, узагальнювати досвід інших, попередніх 
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наукових досліджень, що дає уявлення про ступінь вивченості науково 

проблеми [97, с. 57]. Метою написання дисертації є отримання нового 

інтелектуального продукту шляхом узагальнення та систематизації 

об’єктивних знань про відповідне явище чи діяльність, дослідження 

основних проблем та пошук найбільш ефективних шляхів для їх вирішення. 

Написання дисертації є одним із важливих шляхів для вирішення окремих 

проблем, які виникають у суспільному чи державному житті, шляхом 

впровадження у практику результатів отриманого наукового дослідження.  

Наукові праці спрямовані на здійснення наукових відкриттів, 

розвиток пізнавальної діяльності. Наукові праці вчених є досить 

важливими, оскільки, як вважає, І.М. Пістунов, багато нових видів 

виробництва і технологічні процеси спочатку зароджуються в надрах 

науки, науково-дослідних інститутах. По-друге, скорочуються терміни між 

науковим відкриттям і його упровадженням у виробництво. Раніше, як 

зазначають науковці, з часу наукового відкриття або винаходу проходити 

десятиліття, зараз же з дня відкриття  може пройти лише декілька років. 

По-третє, в самому виробництві успішно розвиваються наукові 

дослідження, росте мережа наукових установ в промисловості і сільському 

господарстві. Розвивається творча співдружність учених з інженерами і 

робітниками. Підприємства переростають в науково-промислові комплекси. 

По-четверте, різко піднявся рівень робітників ІТР, що дозволяє їм широко 

використовувати наукові знання в процесі виробництва. Масовий рух 

винахідників та раціоналізаторів – важлива форма зближення науки з 

виробництвом [98, с. 10-11].  Отже, здійснення наукової діяльності вченими 

та науковцями  є одним із різновидів інтелектуальної (творчої) діяльності, 

здійснення якої передбачає застосування значних розумових здібностей, 

аналітичних можливостей, здатності до аналізу, порівняння тощо.  

Не менш важливим критерієм є наявність у особи здатності до  

творчого мислення. Так, наприклад, характеризуючи наявність творчого 

мислення у майбутнього викладача Л.В. Козак вважає, що таке мислення 
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виявляється в альтернативності мислення (нетрадиційному використанні 

традиційних підходів при вирішенні творчих навчальних завдань); 

дивергентності мислення (швидкості, гнучкості, оригінальності вирішення 

навчальних проблем); пошуково-перетворюючому стилі мислення 

(пошукова активність, схильність до експерименту); критичності мислення 

(перевірка запланованих рішень задач з метою визначення сфери їх 

можливого застосування; співвіднесення своєї практичної діяльності з 

ідеальними планами, нормами та здатності давати оцінку в певному 

контексті та ситуації) [99, с. 84]. Творче мислення зазвичай виражається у 

нестандартних підходах до вирішення певної проблеми чи формування 

окремої мети у творчості, неординарному підході до вирішення певних 

проблем тощо.  

Наступним важливим критерієм визначення видів робіт, виконання 

яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці, на нашу думу, 

є застосування розумової діяльності. Одним із найбільш яскравих 

прикладів розумової діяльності є праця наукових та науково-педагогічних 

працівників та інших наукових працівників навчальних закладів. Це 

пов’язано із тим, що у вищих навчальних закладах не тільки акумулюються 

знання, а в них досить  часто зароджуються основи для подальших 

наукових відкриттів та наукових досліджень [100, с. 104]. Варто погодитися 

із думкою  О.А. Підопригори, який зазначає, що у більшості своїй в 

суспільній свідомості домінує уявлення про ВНЗ як установи, традиційна 

роль яких полягає у здійсненні освітньої діяльності та виконання наукових 

досліджень. Водночас у технологічно розвинених країнах, де формування 

університетських традицій має більш тривалу історію, такі навчальні 

заклади поряд з властивими для них освітньої та науково-дослідної місіями 

все більшою мірою виступають в ролі повноправних суб'єктів ринкових 

відносин та інтегруються в інноваційні процеси. Основний зміст таких 

процесів полягає в генерації нових знань і введення в обіг за допомогою 

цілеспрямованих юридичних і фактичних дій результатів інтелектуальної 
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діяльності у вигляді освітнього товару – наукомісткої продукції, 

педагогічних технологій, інтелектуальних продуктів і послуг  [101, с. 313]. 

У даному випадку мова йде про здатність до виконання наукової роботи, 

яка зазвичай здійснюється науковими та науково-педагогічними 

працівниками, здійсненням наукової роботи.  Працівників, які 

застосовують розумову працю досить часто називають інтелектуальними 

кадрами. Кадри інтелектуальної праці, як особлива група працівників на 

ринку праці, відрізняються інноваційним типом мислення. Як правило, 

кадри інтелектуальної праці зайняті інноваційною діяльністю, тобто 

виконанням науково-технічних, конструкторських, технологічних робіт зі 

створення нової або удосконаленої продукції, нового чи досконалого 

технологічного процесу, застосуванням вдосконаленої технології, 

технологічним переоснащенням виробництва, підготовкою та підвищенням 

кваліфікації виробничого персоналу, зайнятого випуском нової продукції, 

робіт і послуг. Розумова праця притаманна значній кількості працівників,  

Не менш важливим критерієм для визначення видів робіт, виконання 

яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці є можливість 

здійснення навчальної методичної діяльності. Навчальний процес зазвичай 

хоча і здійснюється на основі та на виконання певних навчальних планів 

розроблених Міністерством освіти на науки України такі і керівництвом 

вищих навчальних закладів, проте при виконання цих планів не 

виключенням є застосування нових методів такого навчання. Так нові 

методи навчання можуть розорятися самими працівниками, викладачами, 

науково-педагогічними працівниками, їх об’єднаннями тощо. Важливе 

місце у сфері освітньої та навчальної діяльності відведено інноваціям. І.О. 

Котлярова  розглядає інновацію як явище в сфері освіти, що об’єктивно 

виникає або проектується й характеризується створенням, освоєнням, 

апробацією, впровадженням освітньої новації, що сприяє підвищенню 

якості освіти в широкому змісті (сприятливим для людини змінам у її 

інтелектуальній, емоційній, духовній і фізичній сферах); що виявляється в 
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появі принципових змін у змісті освіти, у протіканні освітніх процесів, у 

освітніх відносинах, у властивостях суб'єктів інновації, в освітніх засобах 

або освітньому просторі [102, с.16]. Інновації у сфері освітньої діяльності 

можуть розроблятися як самими безпосередніми суб’єктами освітньої 

діяльності так і іншими уповноваженими на це особами (державними 

органами) до компетенції яких віднесено реалізацію  освітньої політики у 

державі.  

Необхідним критерієм для визначення видів робіт, виконання яких 

передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці є можливість 

здійснення методичної роботи. Науковці, такі як А.М. Єрмола та 

О.Л.Сидоренко пов’язують зміст методичної роботи з наступними 

пріоритетними напрямами: підвищення методологічного та теоретичного 

рівня викладання; оволодіння окремими методиками навчання і виховання; 

підвищення педагогічної, психологічної та загальнокультурної кваліфікації 

педагогів. Крім того, зазначають автори, зміст методичної роботи має 

включати вивчення основних державних нормативних документів про 

освіту. [103, с. 105; 104, с. 84]. Методична діяльність те є напрямком 

роботи, яка пов’язана із діяльністю педагогів та навчальних закладів. 

Методична робота здійснюється й у всіх державних органах влади, та 

полягає у наданні методичних рекомендацій чи пояснень щодо нормативно-

правових актів, застосування законодавства у діяльності підприємства, 

установи організації, надання роз’яснень стосовно ведення діловодства, 

документування, застосування окремих норм законодавства. Методологічна 

робота торкається й проблеми  застосування інноваційних засобів 

виробництва, введення інноваційних форм та методів у виробничу 

діяльність, проведення наукових досліджень, здійснення моніторингу 

діяльності підприємства, установи. організації, здійснення іншої 

інтелектуальної,творчо та наукової діяльності.  

Таким чином, методичну роботу, які здійснюють працівники 

наукових установ, державних підприємств, установ та організацій також 



90 

варто віднеси до праці, які застосовує інтелектуальні здібності людини та 

спрямована на отримання певного нового продукту – якісної розробки 

засобів виробництва, нових форм та методів виробничої діяльності, аналізі 

назріли проблем в діяльності підприємства, установи, організації та 

надання шляхів для іх вирішення.  

Наступним важливим та необхідним критерієм є здатність до 

дослідницької роботи, оскільки дослідницька робота передбачає 

використання значного інтелектуального потенціалу дослідника, який 

проводить наукові  дослідження. У відповідності до норм Закону України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність» виділяють наступні види 

наукових досліджень, а отже і розумової діяльності дослідника. До таких 

досліджень належать прикладні та фундаментальні дослідження. 

Фундаментальні дослідження як вважає Н.І. Бурау характеризуються: 

1) результати досліджень становлять основу для нових фундаментальних, 

прикладних, пошукових досліджень і розробок; 2) якісно новий рівень 

досліджень; 3) високий внутрішній науковий ефект, який визначає 

виникнення нового напряму в розвитку науки і техніки; 4) високий рівень 

невизначеності на початку досліджень; 5) результати НДР (науково-

дослідницьких робіт) можуть представлятись у вигляді публікацій, 

доповідей, повідомлень; 6) наданий час досліджень – невизначений, за 

звичай такі дослідження є довготривалими; 2.Прикладні (Пошукові) 

дослідження: 1) результати досліджень можуть бути використані в 

подальших прикладних, пошукових дослідженнях і розробках; 2) високий 

рівень новизни досліджень; 3) менший порівняно з фундаментальними НДР 

загальнонауковий ефект; 4) менший порівняно з фундаментальними НДР, 

але відносно високий рівень невизначеності на початку досліджень. 3. 

Прикладні дослідження:1) мають конкретне наукове й технічне 

спрямування, що є основою для розвитку конкретних досліджень; 

2) відносно низький рівень невизначеності на початку досліджень; 

3) результатом роботи є макети, зразки, схеми, методики, алгоритми, тобто 
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є практичний результат, який можна використовувати та вдосконалювати; 

4) час на проведення досліджень чітко визначений [105, с. 11-12]. Такі 

дослідницькі роботи можуть проводитися як працівниками, так і особами, 

які не пов’язані із підприємством, установою, організацію трудовими 

правовідносинами. Варто погодитися із думкою науковців які поряд із 

терміном дослідницька робота, інновації застосовують поняття 

«інтелектуальний потенціал». Зокрема таку позицію наводить 

І.Д. Слептухіна, яка зазначає, що термін «інтелектуальний потенціал» часто 

вживається разом із терміном «інновації». Оскільки інноваційний процес, 

створення і використання нових технологій є однією з форм реалізації 

інтелектуального потенціалу. Інноваційна діяльність спрямована на 

створення та подальший випуск та використання конкурентно-спроможних 

товарів та послуг, а також на комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок. Вона є результатом ефективної роботи 

підприємства та основою посилення його конкурентоспроможності [106, с. 

33].  

Іншим критерієм визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) праці  варто назвати здатність до 

аналізу тих явищ та процесів, які як на сьогодні існують у суспільному 

житті, діяльності відповідного органу, підприємства, установи організації 

чи організації.  Це передбачає здійснення аналітичної діяльність. 

Інформаційно-аналітична діяльність розуміється як така складова 

інформаційної діяльності, яку призначені здійснювати фахівці 

інформаціологи. З іншого боку, ІАД (інформаційно-аналітична діяльність) 

традиційно вважалася соціально організованим різновидом наукової праці, 

яка виконується з метою підвищення ефективності досліджень і розробок 

та полягає в здійсненні таких головних процесів, як: збір, аналітико 

синтетична переробка, зберігання і пошук у документах наукової 

інформації, а також у наданні (або розповсюдженні) цієї інформації вченим 

і фахівцям у відповідний час і в зручній для них формі (в межах 
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інформаційного забезпечення й Вісник ХДАК. Випуск 28. 2009 

інформаційного обслуговування, що здійснюють інформаційні служби або 

підрозділи окремих організацій) [107, с. 3-4]. На думку, Інформаційно-

аналітична робота – це процес, в результаті якого первинна інформація 

(сирі факти) перетворюються у вторинну, нову, аналітичну інформацію, 

довершену продукцію, передбачену для передачі замовнику [108, с. 228]. 

Аналітичну діяльність як певну інтелектуальну діяльність слід розуміти з 

як діяльність  спеціально уповноважених органів чи окремих осіб, які 

здійснюють інтелектуальну працю щодо виявлення проблем діяльності 

підприємства, установи, організації та вирішують їх за допомогою 

аналітичних методів.  

Як висновок зазначимо, що  основним критерієм визначення видів 

робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) 

праці варто віднести сукупність таких критеріїв є  критерій творчості та 

творчої діяльності. Проте, не кожна творча праця є інтелектуальною, а 

тільки та, яка передбачає створення нового інтелектуального продукту, 

нового об’єкту інтелектуальної власності. Творчий характер праці  зазвичай 

притаманний значній кількості працівників проте найбільш часто творчий 

характер діяльності проявляється у роботі наукових та науково-

педагогічних працівників, вчених науковців. Праця таких працівників 

досить тісно пов’язана із такою характерною ознакою творчості як новизна. 

З огляду на наведене вище творча робота працівників зазвичай 

здійснюється у межах вищих навчальних закладах, наукових  та науково-

дослідних установах тощо. До основних видів робіт, які характеризуються 

творчою діяльністю варто назвати творчість письменників, авторів 

наукових досліджень, написання літературних творів, всі види мистецтв 

(архітектура, прикладне мистецтво, Декоративно-прикладна творчість, 

образотворче мистецтво, художня фотографія, скульптура, живопис, 

музика, хореографія, балет, мюзикли, театральне мистецтво. літературні 

твори, кіномистецтво тощо). 
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До інших важливих критеріїв дисертантом віднесено розумову 

діяльність,яка спрямована на створення об’єкту із елементами  новизни; 

критерій науковості; елементи навчальної діяльності; критерій 

дослідницької діяльності;  критерій  аналітичної діяльність тощо.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Під інтелектуальною працею слід розуміти різновид розумової 

діяльності, яка полягає у застосуванні творчих та інтелектуальних 

здібностей працівника, використанням її інтелектуально-творчого 

потенціалу при виконанні покладених на неї обов’язків у виробництві чи 

іншій сфері діяльності із застосуванням притаманних особі інтелектуальних 

умінь, використанням інтелектуальних ресурсів, на основі креативності з 

метою отримання нового інтелектуального продукту, послуги, 

інноваційних ідей, удосконалення чинних товарів чи послуг, технологій, 

комунікацій, соціальних, культурних та політичних зв’язків у суспільстві, 

які неодмінно стають об’єктами інтелектуальної власності, а отже і 

об’єктами охорони права інтелектуальної власності.  

2. Запропоновано ознаки інтелектуальної праці розглядати у двох 

контекстах: загальні ознаки та спеціальні ознаки. Загальні ознаки – це ті 

ознаки, які притаманні всім видам діяльності, всім видам праці та які 

зазвичай передбачені у Кодексі законів про працю. До спеціальних ознак 

варто віднести ті ознаки, які характеризують інтелектуальну працю як 

різновид праці із притаманними виключно їй особливостями. 

3. До загальних ознак інтелектуальної праці дисертантом віднесено:  

1) це трудова діяльність людини чи трудова діяльність певного 

колективу працівників, які мають спільну мету, виконують спільне 

завдання та мають наметі отримання спільного результату від  своєї 

діяльності.  
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2) це свідома, вольова діяльність людини, спрямована на виробництво 

матеріальних і духовних благ, надання різноманітних послуг. 

3) така трудова діяльність регулюється відповідними нормативно-

правовими актами: Кодексом законів про працю, іншими підзаконними 

актами, здійснюється у відповідності до чинного законодавства, є законною 

та правомірною.  

4) підставою правового регулювання праці працівників є трудовий 

договір, цивільного-правовий договір тощо. 

5) трудова діяльність людини спрямована на отримання певного 

результату.  

4. До спеціальних ознак інтелектуальної праці, як складової 

трудового права, як ми вже зазначали варто віднести ті ознаки, які 

характеризують працю як інтелектуальну. До таких ознак ми пропонуємо 

віднести:  

1) це творча креативна діяльність, творча праця. 

2) предметом інтелектуальної праці не є матеріальні речі, а навпаки 

нематеріальні, якими можуть бути проекти, плани ідеї, інформації, думки 

тощо. Тобто при застосуванні інтелектуальної праці працівник працює не з 

матеріальними благами, а з інформацією. Працівник обмінюється 

інформацією, досвідом, знаннями, ідеями, діями тощо.  

3) характерною рисою інтелектуальної праці як виду трудової 

діяльності є те, що при такій праці застосовується не фізична сила та 

фізичні особливості, а такі властивості людського організму як пам’ять, 

увага, мислення, уява тощо.  

4) наявність у особи, яка використовує інтелектуальну працю 

інтелектуальних умінь та навичок.   

5) наявність інтелектуальних ресурсів для виконання поставлених 

перед інтелектуальною діяльністю мети та цілей. 
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6) інтелектуальна праця зазвичай є персоніфікованою працею, вона 

монополізована однією особою  чи певною конкретно визначеною  групою 

людей, які проводять відповідні дослідження. 

7) інтелектуальна праця завжди спрямована на певний результат 

8) інтелектуальна діяльність є об’єктом захисту з боку держави, тобто 

результати інтелектуальної діяльності мають бути захищені на 

законодавчому рівні.  

5. Запропоновано критерії єдності і диференціації поняття 

«інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності  розглядати шляхом визначення їх спільних та 

відмінних рис. 

До спільних рис  розуміння «інтелектуальної праці» як категорії  

трудового права та права інтелектуальної власності віднесено: 

1) спільність мети  інтелектуальної праці як категорії трудового права 

так і як категорії права інтелектуальної власності яка полягає у покращенні 

життя у суспільстві, розвитку науково-технічного процесу, покращення 

практичної та виробничої діяльності людини, спрямовані на удосконалення 

виробничих та пов’язаних із виробництвом процесів, підвищення рівня 

виробництва, полегшення виробничих процесів тощо. 

2) подібність суб’єктів, які здійснюють інтелектуальну працю, 

наявність у них творчого потенціалу, наявність у суб’єкта такої риси як 

креативність.  

3) спільною рисою інтелектуальної праці, інтелектуальної діяльності 

як категорії трудового права та права інтелектуальної власності є 

отримання певного результату, тобто інтелектуальна діяльність завжди 

спрямована на отримання певного результату, як позитивного, так і 

негативного. 

6. До критеріїв диференціації поняття «інтелектуальна праця» як 

категорії трудового права та права інтелектуальної нами віднесено: 
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1) інтелектуальна праця у трудовому праці  розглядається як 

застосування особою (працівником) своєї праці, своїх зусиль на виконання 

передбаченої трудовим чи цивільно-правовим договором своєї трудової 

функції. Інтелектуальна діяльність у розумінні права інтелектуальної 

власності – це  безпосередня інтелектуальна діяльність особи щодо 

створення нею певного об’єкту інтелектуальної власності. Особа, яка 

створює об’єкт інтелектуальної власності у цьому розуміння може як  

перебувати із підприємством, установою організацією  у трудових 

відносинах, так і не перебувати у таких відносинах, створювати об’єкт 

інтелектуальної власності як самостійно чи у співавторстві із іншими 

особами із застосуванням власних ресурсів, сил та засобів. 

2) з точки зору трудового права,  інтелектуальна праця  - це діяльність 

працівника, який виконує свою роботу із певними притаманними 

особливостями щодо такої діяльності. Проте, у загальному вигляді це 

трудова діяльність працівника, а тому способи та форми захисту такої 

трудової діяльності працівника передбачені у спеціалізованому законі, 

яким є кодекс Законів про працю. Інтелектуальна діяльність, як категорія 

права інтелектуальної власності визначена Цивільним кодексом України та 

спеціалізованими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної 

власності. До основних способів захисту прав інтелектуальної діяльності 

віднесено різноманітні способи захисту прав інтелектуальної власності 

поділяються на цивільно-правові, кримінально-правові та адміністративно-

правові. 

3) інтелектуальну працю у трудовому праві та праві інтелектуальної 

власності об’єднують спільні немайнові права, які використовує працівник 

та якими у подальшому наділений творець об’єкту інтелектуальної 

власності 

4) ) відмінність між поняттям «інтелектуальна праця» у трудовому 

праві та праві інтелектуальної  власності є те, що результати 

інтелектуальної діяльності у праві інтелектуальної власності можуть бути 
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виражені у певній матеріальній формі (кресленні, описі, зразку тощо) чи 

нематеріальній формі. Результати інтелектуальної праці як категорії 

трудового права також можуть відображаються в напрямках діяльності 

підприємства, установи чи організації, удосконаленні діяльності його 

підприємства чи його окремих напрямків. 

5) наступною відмінністю між поняттям «інтелектуальна праця» у 

трудовому праві та праві інтелектуальної власності є те, що інтелектуальна 

праця приносить дохід на протязі всього періоду роботи працівника над 

створенням певного об’єкта інтелектуальної власності. Тобто, ми маємо на 

увазі те, що інтелектуальна праця як трудовий процес оплачується. Що 

стосується права інтелектуальної власності, то зазвичай оплата праці 

здійснюється не за сам процес його створення, а тоді коли об’єкт 

виготовлений та може бути використаний чи реалізований. 

6) До основних особливостей  інтелектуальної праці як трудового 

процесу віднесено: 

1) правовою основою діяльності особи, яка здійснює інтелектуальну 

працю є трудовий договір, який укладений між таким працівником та 

роботодавцем.  

2) у трудовому договорі має бути чітко визначено та передбачено, що 

саме використання працівником своїх творчих здібностей та власних 

інтелектуальних знань, умінь та навичок є трудовою функцією працівника.  

3) створення об’єкту права інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою наданих роботодавцем матеріалів, із застосуванням механізмів 

роботодавця, використовуючи працівником техніку, засоби виробництва, 

які належать роботодавцю.  

4) при виконанні трудової функції, пов’язаної із творчою та 

інтелектуальною працею характерним для позначення всієї сукупності 

результатів інтелектуальної праці є використання термінів «знання» і 

«інформація», часто вони використовуються як синоніми, проте в основі 

своїй мають істотні відмінності. Однак, розглядаючи інтелектуальну, 
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творчу працю в контексті трудової функції працівника, важливо, що все 

різноманіття результатів інтелектуальної праці об'єднується саме в 

поняттях «знання» і «інформація». 

5) у процесі створення інтелектуальної діяльності працівник підпадає 

під дію трудового розпорядку та має виконувати його положення, 

дотримуватися встановленого сторонами режиму трудової діяльності.  

6) інтелектуальна, творча діяльність як процес виконання трудової 

функції оплачується у відповідності до встановленого трудового договору 

не за саме результат інтелектуальної діяльності, а в основному за процес 

створення інтелектуального результату.  

7. Під критерієм визначення видів робіт, виконання яких передбачає 

здійснення інтелектуальної (творчої) праці запропоновано розуміти 

сукупність ознак, які характеризують виключно інтелектуальну діяльність, 

на основі яких здійснюється відокремлення інтелектуальної (творчої) 

діяльності від іншої діяльності у суспільстві, а також ті ознаки, які 

характеризують здійснення інтелектуальної діяльності як окремого 

напрямку наукового дослідження. 

8. Основним критерієм визначення видів робіт, виконання яких 

передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці варто віднести 

сукупність таких критеріїв є  критерій творчості та творчої діяльності. 

Проте, не кожна творча діяльність є інтелектуальною, а тільки та, яка 

передбачає створення нового інтелектуального продукту, нового об’єкту 

інтелектуальної власності. Творчий характер діяльності зазвичай 

притаманний значній кількості працівників проте найбільш часто творчий 

характер діяльності проявляється у роботі наукових та науково-

педагогічних працівників, вчених науковців. Праця таких працівників 

досить тісно пов’язана із такою характерною ознакою творчості як новизна. 

З огляду на наведене вище творча робота працівників зазвичай 

здійснюється у межах вищих навчальних закладах, наукових  та науково-

дослідних установах тощо. До основних видів робіт, які характеризуються 
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творчою діяльністю варто назвати творчість письменників, авторів 

наукових досліджень, написання літературних творів, всі види мистецтв 

(архітектура, прикладне мистецтво, Декоративно-прикладна творчість, 

образотворче мистецтво, художня фотографія, скульптура, живопис, 

музика, хореографія, балет, мюзикли, театральне мистецтво. літературні 

твори, кіномистецтво тощо). 

9. До інших важливих критеріїв дисертантом віднесено розумову 

діяльність,яка спрямована на створення об’єкту із елементами  новизни; 

критерій науковості; елементи навчальної діяльності; критерій 

дослідницької діяльності;  критерій  аналітичної діяльність тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЇХ ПРАВ 

 

 

2.1 Особливості визначення правового статусу творчих працівників як 

суб'єктів трудового права 

 

Застосування творчості у процесі праці станом на сьогодні відіграє 

одну із ключових ролей у формуванні правового механізму регулювання 

трудових та пов’язаних з ними відносин. Соціальна форма реалізації 

працівником своєї здатності до праці в Україні впродовж останніх років 

зумовила посилення диференціації трудового законодавства та появу нових, 

творчих професій. Зважаючи на необхідність збереження єдності в 

трудовому праві поряд із диференціацію правового регулювання праці 

різних категорій працівників, питання творчості у трудових відносинах 

потребує свого належного правового обґрунтування. 

Наразі питання врегулювання правового статусу працівників, які в 

процесі праці реалізують своє право на творчість, є одним із найбільш 

дискусійних в силу відсутності в доктрині трудового пава України усталених 

поглядів на участь таких категорій працівників у трудових та пов’язаних з 

ними відносинах. Поява творчих працівників виступила каталізатором 

виникнення нових, нетрадиційних форм зайнятості, які так чи інакше, але 

фактично уже повноцінно існують на ринку праці.  

Актуальність нашого дослідження зумовлена обґрунтуванням 

необхідності диференціації умов праці, встановлення елементів правового 

статусу творчих працівників як особливих суб’єктів трудового права, що 

поряд із правами працівника набувають і певні інтелектуальні права, які 

знаходять своє комплексне правове регулювання в частині застосування 
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творчості у процесі праці. Поряд із цим, дослідження встановлення 

оптимального балансу між трудовими обов'язками працівника і його 

правами як автора службового твору забезпечать захист прав роботодавця і 

працівника в цілому. Однак, зважаючи на те, що працівники при відсутності 

засобів матеріального виробництва все-таки є більш слабкою стороною 

трудового договору, необхідність правового регулювання статусу творчих 

працівників виникає в силу забезпечення захисту трудових прав цих 

суб’єктів. Також інтелектуальні права працівників в силу виконання ними 

трудових обов'язків повинні мати свої межі, а тому потреба в науковому 

обґрунтуванні цих меж зростає разом із появою нових інформаційних 

технологій. Роботодавець станом на сьогодні вимушений застосовувати нові, 

більш творчі методи впливу на ринок товарів і послуг, щоб зберігати свою 

конкурентоспроможність, а творчий працівник з конкретно визначеним 

правовим статусом – це запорука успіху такого роботодавця. 

Разом із цим зауважимо, що єдине комплексне дослідження, що 

пов’язане із правовим статусом творчих працівників в Україні було 

здійснене І.А. Богдан і стосувалося правового забезпечення реалізації 

працівником права на творчість [109, с. 17]. Однак, питанням особливостей 

правового статусу творчих працівників як суб’єктів трудового права 

приділялося уваги недостатньо, про що свідчить обмеженість науково-

дослідної літератури з теми нашого дослідження. Проте, не можна 

применшувати вагомий внесок таких визначних вчених-правників як С.В. 

Арістова, М.Й. Бару, І.Н. Басаргін, В.Я. Буряк, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, 

Н.Д. Гетьманцева, М.І. Іншин, Р.О. Карімова, Г.О. Коршунова, І.В. Лагкуєва, 

І.В. Лагутіна, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Т.В. Парпан, О.Т. Панасюк, 

П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, А.М. Слюсар, Н.М. Хуторян, Г.І. 

Чанишева, І.І. Шамшина, В.І. Щербина, Н.Ю. Щербюк. Зважаючи на 

потребу ефективної реалізації принципу єдності та диференціації правового 

регулювання праці, питанню визначення правового статусу творчих 



102 

працівників як суб’єктів трудового права необхідно присвятити особливу 

увагу. 

Зауважимо, що для цілісності, єдності і послідовності нашого 

дослідження необхідно звернутися до поняття «правовий статус» і 

розглянути його загальнотеоретичні характеристики.  

Зауважимо, що зв’язок між суб’єктами опосередковується 

відносинами, а оскільки статус таких суб’єктів носить правовий характер, то 

відповідно він врегульований нормами права. Н.М. Оніщенко визначає 

правовий статус як систему законодавчо встановлених та гарантованих 

державою прав, свобод та законних інтересів і обов’язків суб’єкта 

суспільних відносин [110, с. 366]. З цього випливає, що правовий статус 

охоплює тільки права, свободи, інтереси та обов’язки. Однак, законні 

інтереси, на нашу думку, не є елементом правового статусу, адже такі 

інтереси властиві не всім суб’єктам у їх найбільш загальній видовій 

класифікації. 

Заслуговує на увагу думка О.Ф. Скакун, щодо визначення поняття 

«правовий статус». Так, на думку вченої, правовий статус особистості — це 

система закріплених у нормативно-правових актах та гарантованих 

державою прав, свобод, обов’язків та відповідальності, відповідно до яких 

індивід як суб’єкт права координує свою поведінку у суспільстві [111, c. 

409]. Так чи інакше, але координувати свою поведінку такий суб’єкт 

повинен з іншими учасниками конкретного виду суспільних відносин, а 

відтак, така координація може здійснюватися в певній системі зв’язків. У 

наведеному загальнотеоретичному визначенні правового статусу розкрито 

його структуру, а саме: права, свободи та обов'язки, відповідальність. Однак, 

на наш погляд, така структура буде неповною без таких обов'язкових 

елементів, як  гарантії тих прав і обов’язків, про які мова буде йти далі. 

Поняття «правосуб’єктність» поглинає такі елементи як права, свободи, 

обов’язки, відповідальність. 
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С.С. Алєксєєв вказує, що правовий статус особи допускає наявність у 

неї правосуб’єктності і певного кола основних прав, що визначають її 

правове становище в суспільстві або у відповідній сфері суспільного життя 

[112, c. 86]. Тобто, у його загальнолінгвістичному значенні «правовий 

статус» означає певний, визначений правовими нормами стан суб’єкта 

визначених правовідносин по відношенню до інших суб’єктів права, що 

включає правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність і деліктоздатність) і 

гарантії здійснення відповідних прав та обов’язків. В межах нашого 

дослідження критерієм для виокремлення кожної особливості буде 

специфіка структурних елементів правового статусу творчих працівників, 

якими він визначається. 

Але більш суттєвим для цілей нашого дослідження, є виокремлення 

особливостей правового статусу працівника як суб’єкта трудового права. 

Зауважимо, що це поняття визначається у доктрині трудового права по-

різному. Однак, особливості правового статусу працівника в цілому є 

загальними особливостями визначення правового статусу творчого 

працівника. 

К.М. Гусов, В.М. Толкунова вказують, що правовий статус працівника 

виникає у громадянина прийнятого на роботу та який уклав трудовий 

договір із конкретним роботодавцем. Правовий статус працівника – це його 

правове становище у цій формі суспільної організації праці, куди він 

прийнятий на роботу [113, c. 63]. Це вказує на те, що фактично конкретний 

працівник набуває властивий тільки йому правовий статус, що носить 

персоніфікований характер. Ми не можемо погодитися з цією позицією, 

адже вона визначає правовий статус працівника як громадянина, а не 

сторони особливих, самостійних трудових відносин. Це означає, що тільки 

вступаючи у трудові відносини громадянин не перетворюється на 

працівника. На нашу думку, особа (не тільки громадянин) набуває такий 

правовий статус із фактичною реалізацією здатності до праці. 
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Більше нам імпонує позиція В.В. Лазора, який вказує на те, що 

правовий статус працівника як суб’єкта трудового права не є єдиним. 

Вчений стоїть на позиції, що суб’єктом трудового права є працівник, 

роботодавець. В.В. Лазор обґрунтовано вважає, що розглядати правові 

категорії «працівник» та «роботодавець» як різновиди правового статусу 

громадян неможливо, адже вони мають свої специфічні особливості і за 

змістом можуть бути протилежними [114, с. 25].  

Ми погоджуємося із думкою В.В. Лазора і вважаємо, що правовий 

статус працівника – це його особливе становище у відносинах з іншими 

суб’єктами трудового права, що вирізняє його з-поміж них (наприклад, 

трудова правосуб’єктність). Разом із цим, працівник пов’язаний своїм місцем 

у суспільній організації праці. 

В цьому контексті доцільно вказує А.М. Слюсар, що трудове право 

всього лише юридично фіксує це положення, робить його легальним. В 

основі фактичного положення працівника повинні знаходитися несамостійна 

(організаційно керована) праця і власність в її різноманітних формах. Саме 

юридичний статус працівника, на думку А.М. Слюсаря, зумовлює характер і 

ступінь участі працівника в суспільних відносинах, що становлять предмет 

трудового права. Паралельно правове положення працівника виступає в ролі 

складової частини методу трудового права. Це один із способів регулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин [115, с. 102]. 

Аналізуючи вище викладене, можемо констатувати, що правовий 

статус працівника служить орієнтиром для встановлення правового статусу 

творчих працівників і характеризується конкретними особливостями.  На 

підставі вище викладеного, можемо визначити правовий статус працівника 

як врегульоване нормами права положення працівника як самостійного 

суб’єкта, який реалізовує найману працю, що визначає його місце у 

суспільній організації праці. 

А.І. Богайчук та І.І. Рурак вказують, що у чинному Кодексі законів про 

працю України [45] конкретно не надано визначення правовому статусу 
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працівника, але з аналізу його норм можна визначити, що це: 1) особливості 

віку, з якого особа може бути прийнята на роботу (загальне правило – з 16 

років, а за згодою батьків у вільний від навчання час – з 14 років); 2) це 

фізична особа, яка уклала трудовий договір добровільно, діючи від власної 

волі і на власний розсуд; 3) це особа, яка реалізовує найману працю [116]. 

До вище викладеного, на основі проаналізованих наукових позицій, 

можемо додати, що особливостями правового статусу працівника є коло 

прав і обов’язків, якими він наділений, трудова функція, відповідальність. 

Отже, з вище викладеного випливають наступні загальні особливості 

правового статусу будь-якого працівника: 1) вікові особливості – 

особливість віку, з якого у особи виникає трудова дієздатність; 2) підстава 

набуття статусу працівника – укладення трудового договору; 3) 

добровільність вступу у трудові відносини; 4) особа реалізує найману 

працю; 5) наявність трудо-правової правосуб'єктності (включає трудові 

правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) – особа наділена визначеними 

законодавством, трудовим договором, посадовою інструкцією, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами 

роботодавця правами та обов’язками, відповідальністю тощо. 

Однак, характеризуючи особливості правового статусу творчого 

працівника, зауважимо, що цих загальних особливостей недостатньо. Як 

правильно вказує І.А. Богдан, у трудовому праві не визначено чіткої межі 

між такими поняттями як «творчий працівник» та «працівник», що досить 

часто є наслідком неправильного та спірного застосування норм 

законодавства по працю та норм цивільного права по відношенню до 

працівників, які є професійними митцями. Відповідно виникає 

«дискримінація» творчих працівників за характером праці [117, с. 53]. 

Для визначення особливостей правового статусу творчих працівників 

як окремої категорії правового статусу працівників – суб’єктів трудового 

права, варто проаналізувати базові категорії в межах нашої теми 

дослідження. 
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Перш за все зауважимо, що до однієї з основних таких особливостей 

належить спеціальні категорії осіб, які визнаються творчими працівниками. 

Для з’ясування цього питання необхідний комплексний аналіз визначення 

«творчого працівника», яке містить доктрина трудового права та чинне 

міжнародне і національне законодавство. 

Р.О. Карімова, Н.М. Салікова вважають, що творчий працівник – це 

працівник, який професійно створює та/або інтерпретує культурні цінності. 

При цьому під працівником в даному випадку розуміються тільки ті особи, 

які вступили у трудові правовідносини з роботодавцем [118, с. 146]. Однак, 

ми вважаємо, що не можна повністю погодитися з цим визначенням через 

його вузький характер. Так, ці вчені вважають, що творчий працівник тільки 

створює та/або інтерпретує культурні цінності. Однак, праця творчих 

працівників не зводиться лише до активних дій, пов’язаних виключно з 

культурними цінностями. Це і праця у сфері науки, техніки, а не тільки 

виключно культури.  

Така думка була справедливо обґрунтована ще представниками 

радянської науки трудового права і залишається актуальною дотепер. Так, 

О.Г. Орлов вказував, що необхідно розрізняти поняття «творче ставлення до 

праці» і «творча праця». Творче ставлення до праці можливе в будь-якій 

сфері діяльності, будь-якій спеціалізації, в тому числі і тоді, коли розробка 

чи створення нових творів, механізмів, машин, технологій і т.п. не є 

кінцевою метою процесу праці. Натомість, творча праця у власному значенні 

цього слова – це перш за все, праця творчих працівників авторів, які 

працюють у різноманітних сферах науки, техніки, культури і мистецтва, 

основна мета якого – створення авторського твору [119, с. 15-16].  

Аналізуючи вище викладене, можемо стверджувати, що Р.О. Карімова 

та Н.М. Салікова вказували не на творчу працю як характеристику творчих 

працівників, а на творче ставлення до праці. Таке формулювання визначення 

поняття «творчий працівник» значно звужує його сутнісний зміст, зводить 
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його лише до сфери культурних цінностей і не пов’язує творчу діяльність 

такого працівника з досягненням конкретних результатів у вигляді твору. 

Вважаємо, що мета твору не завжди співпадає з метою творчого 

працівника. Зокрема, твір, наприклад, виготовляється творчим працівником 

на замовлення роботодавця (службовий  твір). Натомість, працівник зберігає 

за собою всі особисті немайнові права на нього, майнові ж – переходять до 

роботодавця. При чому, мета працівника – це не зробити твір видовищним, а 

отримати плату за свою роботу. А умова «зробити твір видовищним» може 

бути умовою договору між працівником та роботодавцем. 

На наш погляд, поняття «творчий працівник» вказує на зв’язок між 

творчістю і працею (з акцентом на умовах праці), фіксує «творчого 

працівника» як суб'єкта права і трудових правовідносин. Однак, для повноти 

дослідження необхідно розглянути не тільки доктринальні, а й легальні 

позиції з досліджуваного питання. 

Так, в міжнародному праві у п. 1 ч. І «Визначення» Рекомендацій про 

стан творчих працівників, прийнятих Організацією Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) від 27.10.1980 р. (далі – 

Рекомендації ЮНЕСКО) [120] творчим працівником є будь-яка особа, яка 

створює або інтерпретує твори мистецтва, беручи таким чином участь у їх 

відтворенні, яка вважає свою творчу діяльність невід’ємною частиною свого 

життя, яка таким чином сприяє розвитку мистецтва та культури та яка 

визнана або вимагає визнання у якості творчого працівника, незалежно від 

того, пов’язана вона або ні якими-небудь трудовими відносинами та чи є 

вона або ні членом якої-небудь асоціації. Таке ж визначення відтворено у 

Основах законодавства Російської Федерації про культуру №3612-1 [121]. 

Зауважимо, що позиція міжнародного правового регулювання в цій 

частині є справедливою, але з нею не узгоджується підхід національного 

українського законодавця щодо визначення правового статусу творчого 

працівника. Наразі працівником визнається особа, яка працює за трудовим 

договором (або вважається такою, що була прийнята на роботу після 
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допущення до процесу праці). Вважаємо, що підхід, висвітлений у 

Рекомендації ЮНЕСКО є дуже широким, адже охоплює і працівників, і осіб, 

які надають послуги, виконують завдання за цивільно-правовими 

договорами тощо. 

Ще одне визначення досліджуваного поняття міститься в Модельному 

законі про творчих працівників та творчі спілки [122]. Це визначення 

звучить наступним чином: «Творчий працівник – фізична особа, суб’єкт 

авторського суміжного або трудового права, чия професійна творча 

діяльність спрямована на створення або інтерпретацію (переклад) творів 

літератури і мистецтва, яким би способом або в якій би формі вони не були 

виражені» (ст. 3). Істотна відмінність даної дефініції від визначення, що 

міститься в рекомендації ЮНЕСКО, складається лише в одному. Модельний 

закон СНД називає творчим працівником тільки ту особу, яка займається 

творчою діяльністю професійно, що є недоліком, адже професійні творчі 

працівники виступають особливою, але не єдиною категорією творчих 

працівників в цілому. 

Разом із тим, у певних міжнародних актах визначено категорії осіб, на 

яких поширюється правовий статус творчих працівників. Так, згідно з 

Всесвітньою конвенцією  про авторське право [123] визначено, що до таких 

осіб можуть бути віднесені автори літературних, наукових, письмових, 

художніх, музичних, драматичних, кінематографічних творів, творів 

живопису, графіки і скульптури. Натомість, у Бернській конвенції про 

охорону літературних і художніх творів [124] визначено інші категорії таких 

осіб: автори будь-якої продукції в галузі літератури, науки і мистецтва 

незалежно від способу і форми її вираження, включаючи: книги, брошури та 

інші письмові твори; лекції, звернення, проповіді та інші подібного роду 

твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і 

пантоміми та ін. У Римській конвенції про охорону прав артистів-

виконавців, виробників фонограм і працівників органів радіомовлення [125] 
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також творчими працівниками визначено акторів, співаків, музикантів, 

танцюристів та ін.  

Аналізуючи вище викладене, можна стверджувати, що творчими 

працівниками визнається широке коло осіб, які застосовують творчість у 

процесі праці. Однак, на нашу думку, недоцільно вказувати, що «працівник 

вважає творчу діяльність невід’ємною частиною свого життя». Зазначимо, 

що творчий працівник дійсно застосовує творчість, креативність у процесі 

праці. Проте, зазначене не означає, що творчість повинна супроводжувати 

всі дії такої особи поза робочим часом. Тому, вважаємо більш доцільним 

вказувати в цьому контексті, що творчим працівником є особа, для якої 

основним місцем роботи є місце, де він здійснює творчу працю. Крім цього, 

характеристикою досліджуваної особливості є і те, що на ці різні категорії 

осіб, що вважаються творчими працівниками, поширюються норми не тільки 

трудового, а й права інтелектуальної власності (авторські, суміжні права, 

права промислової власності тощо). 

У ч.2 ст. 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» [126] термін «професійний творчий працівник» визначено, як 

особу, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом 

якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, 

публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, 

сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої 

спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і 

мистецтва.  

Дане визначення вказує на те, що поняття «професійний творчий 

працівник» стосується в цілому осіб, які реалізують свою творчу діяльність 

на постійній, професійній, публічній основі. В той же час, поняття «творчий 

працівник» є набагато ширшим і охоплює осіб, які в цілому створюють, 

інтерпретують твір і впродовж процесу праці здійснюють творчу діяльність.  

Не визнаються авторами громадяни, які не внесли особистого творчого 

внеску у створення такого результату інтелектуальної діяльності, а надали 
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лише технічну, консультаційну, організаційну, матеріальну та іншу 

допомогу. 

На підставі вище викладеного, враховуючи особливість правового 

статусу творчих працівників – поширення його на різні категорії осіб, варто 

надати визначення поняттю «творчий працівник» як особи, яка досягла 

встановленого законодавством віку, що застосовує свої творчі здібності в 

межах реалізації здатності до праці на основі трудового договору, 

результатом чого є створення та/або інтерпретація твору у сфері науки, 

культури, мистецтва тощо. Отже, правовий статус творчого працівника 

обумовлений поширенням такого статусу на різні категорії осіб, які 

застосовують свої творчі здібності в процесі праці для досягнення результату 

– створення об’єкта інтелектуальної власності та/або його інтерпретацію 

[127, с. 46] 

Наступною особливістю правового статусу творчих працівників може 

бути визнано диференціацію правового регулювання праці творчих 

працівників. Так, поряд із єдністю як принцип трудового права в цілому 

виокремлюється і диференціація правового регулювання праці. М.Д. Бойко в 

цьому контексті зазначає, що норми трудового права поділяються на дві 

групи: 1) загальні норми, які поширюються на всіх працівників; 2) спеціальні 

норми, які поширюються на окремі категорії працівників (неповнолітніх, 

жінок, інвалідів, працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими й 

небезпечними умовами праці, особи, які працюють у районах з особливими 

природними географічними та геологічними умовами тощо) [128, c. 36-40]. 

Н.Ю. Щербюк зазначає, що диференціація відображає специфіку 

правового регулювання праці окремих категорій працівників із врахуванням 

особливостей, зумовлених об’єктивними і суб’єктивними факторами. 

Здійснюючи диференціацію законодавець враховує важкість, шкідливість, 

небезпеку умов праці працівника, а також фізіологічні особливості його 

організму [129, c. 9]. Зазначимо, що особливе значення це відіграє власне для 

правового статусу творчих працівників, коли специфіка правового 
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регулювання в цій частині будується на характері праці творчих працівників, 

особливостей надання їм відпочинку, оплати праці, робочого часу тощо. 

Найбільше нам імпонує  погляд О.В. Лавріненка, який визначає 

поняття «диференціація правового регулювання трудових відносин» як 

установлені на певних підставах та за допомогою спеціальних трудових 

норм, передбачених законодавчими або прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, відмінності (порівняно із загальними) у 

змісті й обсязі окремих трудових прав, обов’язків та повноважень певних 

категорій учасників соціально-трудових відносин [130, c. 185]. Таке 

визначення, на нашу думку, охоплює численні аспекти, але варто було б 

визначити диференціацію не тільки через відмінності у правах і  обов’язках, 

повноважень учасників соціально-трудових відносин, а і передбачити вплив 

характеру виробництва на зміст диференціації. 

Так, на наш погляд, диференціація правового статусу творчих 

працівників – це встановлені нормативно-правовими актами визначені 

особливості, відмінності у правовому регулюванні становища працівника, 

що застосовує творчі здібності у процесі праці, обумовлені обсягом його 

прав та обов’язків, характером впливу процесу праці, особливими умовами 

праці тощо. 

Диференціація правового статусу творчих працівників виявляється як 

особливість у декількох аспектах. Так, по-перше, мета диференціації 

правового статусу творчих працівників передбачає встановлення особливих 

правил для регулювання застосування їх творчих здібностей. Як правильно 

вказує І.В. Лагкуєва, диференціація праці творчих працівників здійснюється 

з метою компенсувати їм підвищені психофізіологічні навантаження, 

пов'язані з роботою, а також надати додатковий захист, в тому числі захист 

від ризику втрати професійної працездатності внаслідок впливу специфічних 

факторів [131, с. 9]. 

По-друге, диференціація правового статусу творчих працівників 

обумовлена особливою трудовою функцією таких працівників, змістом їх 
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прав та обов’язків, кваліфікацією, посадою тощо. Так, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку посад  професійних творчих 

працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників та   інших 

специфічних театральних професій» [132] затверджено перелік посад 

творчих працівників театрів, однак особливістю правового статусу творчих 

працівників, пов’язаною з диференціацією в трудовому праві, є і те, що на 

законодавчому рівні у зв’язку з творчим характером праці, не визначено 

вичерпного переліку професій і посад такої категорії працівників. 

Праця творчих працівників різноманітна і специфічна, і тому складно 

однозначно оцінити, які відносини припускають найбільш сприятливі умови 

для здійснення ними трудової діяльності. Багато що залежить від 

конкретного виду занять і від цілей самого працівника. 

Отже, диференціація правового статусу творчих працівників 

виражається  у одночасному застосуванні загальних вимог до правового 

регулювання праці і спеціальних норм, що пов’язані із діяльністю творчих 

працівників у процесі праці. Поряд із цим, ключову роль відіграє те, що у 

зв’язку з творчим характером роботи таких працівників, підставою для 

диференціації в цьому випадку виступає характер праці. 

Третьою особливістю визначення правового статусу творчих 

працівників є наслідки диференціації – встановлення вікових, організаційних 

особливостей, відмінностей у регулюванні часу відпочинку, роботи, оплати 

праці, трудової дисципліни тощо. Наразі, тенденції щодо «розмивання» 

вікових обмежень значно поширюються, навіть незважаючи на заборону 

дитячої праці. Так, згідно ч. 5 ст. 20 доопрацьованого проекту Трудового 

кодексу України [133]: «В організаціях кінематографії, театральних, 

концертно-видовищних та інших творчих організаціях дозволяється за 

письмовою згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, приймати на 

роботу осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, для участі в 

концертах, виставах, інших заходах, а також у створенні кінофільмів або 

інших творів мистецтва, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, 
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моральному розвиткові і процесу навчання. Прийняття на роботу в таких 

випадках допускається за наявності дозволу служби у справах дітей за умови 

погодження умов праці та її оплати з цією службою».  

Аналізуючи вище викладене, можемо констатувати, що фактично 

часто діти беруть участь у різноманітних конкурсах, співочих фестивалях, де 

участь номінально не вважається працею, але фактично за своїм характером 

передбачає саме визначення трудової функції. Яскравим прикладом може 

слугувати участь дітей у шоу «Україна має талант», «Голос. Діти» тощо. 

Тому легалізація праці дітей із застосуванням їх творчих здібностей при 

дотриманні всіх гарантій, передбачених у трудовому законодавстві, є 

запорукою підтримки молоді у їх майбутньому розвиткові. 

Умови праці творчих працівників теж визначаються своїми 

особливостями, адже творчі працівники часто мають ненормований робочий 

день, працюють дистанційно або ж робочим часом вважається час, який вони 

провели на сцені, на репетиціях, різноманітних виступах, лекціях, гастролях 

тощо. Зважаючи на власне інтелектуальний, творчий характер їх роботи, для 

творчих працівників може не встановлюватись єдиного режиму роботи, їх 

умови праці залежатимуть від конкретного завдання, яке вони виконують. 

Р.А. Карімова, характеризуючи умови праці творчих працівників у сфері 

ЗМІ, вказує на наступні особливості їх умов праці: 1) об’єктивно жорсткі 

часові рамки виконання роботи; 2) обумовлена гласність результатів праці; 

3) творчий характер, що передбачає постійне створення нового продукту; 4) 

в більшості випадків – роз’їзний характер; 5) обумовлена високим ступенем 

відповідальності підвищена напруженість; 6) як правило, колективний 

характер; 7) викликані особливостями творчо-виробничого процесу, перерви 

в зайнятості [134, с. 138]. 

Аналізуючи наведений приклад, можемо констатувати, що вказані 

умови праці журналістів як творчих працівників, є підставами для висновку 

про поглиблення диференціації правового статусу творчих працівників. А 

відтак, особливі вікові обмеження, умови праці, час роботи та відпочинку є 



114 

наслідками застосування такої диференціації правового регулювання праці 

творчих працівників. 

Четвертою особливістю визначення правового статусу творчих 

працівників є поширення на них одночасно норм трудового і авторського 

права та суміжних прав, що робить відносини творчого працівника і 

роботодавця комплексними. Так, І.В. Лагкуєва вказує, що у зв’язку з 

особливостями творчої діяльності працівників театру і складністю 

об'єктивної оцінки їхньої праці необхідно належним чином оформляти 

авторські відносини з такими працівниками. Необхідними документами є: 1) 

трудовий договір, укладений між працівником і роботодавцем, який діє на 

момент створення результату інтелектуальної діяльності. Створення 

службових творів можливо тільки в рамках існуючих між працівником 

(автором) і іншою особою (роботодавцем) трудових відносин; 2) посадові 

інструкції, в яких закріплюються обов’язки працівника по створенню творів; 

3) службове завдання, з описом створюваного твору, що дозволяє його 

ідентифікувати як унікальне з ряду однорідних; 4) договір про виплату 

роялті [131, с. 15-16].  

Коментуючи зазначене зауважимо, що хоча на творчих працівників 

поширюються і норми авторського права, правові статуси працівника як 

суб’єкта трудових відносин та автора/виконавця не повинні 

ототожнюватися. Справа в тому, що метою автора є створення об’єкта 

інтелектуальної власності, в коло його прав та обов’язків може і не входити 

виконання службових завдань, написання службових творів, а тим більше в 

силу свого статусу він не зобов’язаний передавати виключні майнові права 

на використання твору іншій особі. Натомість працівник, хоч і здійснює 

відповідну творчу діяльність, головною метою вважає виконання своєї 

трудової функції, тобто зобов’язання перед роботодавцем. Разом із цим, 

творчий працівник, створюючи службові твори, як автор зберігає за собою 

особисті немайнові права, але як працівник виключні майнові права передає 

роботодавцю. 
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Зауважимо, що існує тонка межа між дотриманням норм авторського 

права при створення службових творів і виконання творчим працівником 

його трудових обов’язків. Так, якщо у трудовому договорі, посадовій 

інструкції не передбачено такого обов’язку працівника як, наприклад, 

створювати картини-календарі, то і особисті немайнові права, і виключні 

майнові права будуть належати тільки працівникові. Мається на увазі, що 

якщо роботодавець використає такий твір, то він вимушений буде у разі 

звернення працівника до суду і отримання позитивного рішення з даного 

питання, сплатити компенсацію автору за неправомірне використання 

об’єкта інтелектуальної власності.  

Так у п. 5 глави 3 Рекомендації ЮНЕСКО визначено, що без 

обмеження прав, які за ними визнані законодавством про авторське право і 

суміжні права, включаючи збереження прав при перепродажі у випадках, 

коли це не є частиною авторського права, творчим працівникам повинні бути 

забезпечені справедливі умови, і їхня професія повинна бути оточена 

пошаною, якої вони заслуговують. Аналізуючи вище викладене можемо 

констатувати, що роботодавцям при укладенні договорів з творчими 

працівниками у таких договорах варто чітко вказувати межі взаємовідносин 

роботодавця і працівника. Все, що передбачено в рамках трудового договору 

в контексті меж трудових відносин регулюватиметься трудовим правом і 

авторським правом з обмеженнями і гарантіями, передбаченими 

законодавством, а те, що не охоплено власне трудовим договором  дозволить 

працівникові отримати комплекс і майнових, і немайнових прав на 

створений ним об’єкт інтелектуальної власності. При цьому зауважимо, що в 

цьому випадку, якщо між сторонами укладено цивільно-правовий договір, то 

такий твір не вважається службовим і на кожен об’єкт у автора зберігаються 

свої права, якщо це тільки не договір авторського замовлення чи договір 

купівлі-продажу, дарування, інше відчуження виключних майнових прав. 

Отже, комплексність відносин творчого працівника і роботодавця 

підтверджується розподілом їх взаємних зобов’язань і реалізацією їх прав як 
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трудових, так і інтелектуальних. Проте, межі здійснення цих прав та 

виконання обов’язків задля досягнення всебічного компромісу між 

сторонами трудового договору, повинні бути чітко визначені трудовим 

договором, локальними актами на підприємстві, установі, організації та 

договором про виплату роялті працівникові. 

П’ятою особливістю визначення правового статусу творчого 

працівника є поширення на нього особливих правил трудової дисципліни, 

розгляду спорів. Зауважимо, що творчі працівники сьогодні є головним 

ресурсом будь-якої організації і потрібні практично в будь-якій сфері, а не 

тільки в традиційних креативних галузях (дизайн, реклама, маркетинг і т. п.). 

Керувати творчими працівниками непросто, тому так часто говорять про їх 

примхливість, недисциплінованість і некерованість. Однак, це означає, що 

врахувавши суб’єктивний фактор – креативну сторону працівників, 

законодавець може передбачити особливі правила трудової дисципліни для 

них, але оскільки на даний момент це питання не врегульовано, питання 

ставлення правил трудової дисципліни покладається на роботодавця. На 

думку Н.Д. Гетьманцевої, для локальних і централізованих норм є характерним 

не різний ступінь загальності, а різна межа їх дії [135, с. 12].  

До прикладу, у правилах внутрішнього трудового розпорядку 

роботодавець визначає обмеження для творчих працівників стосовно участі 

у виставах інших театрів на час гастролей даного театру, концертів і вистав 

тощо. Наразі творчі працівники несуть дисциплінарну відповідальність з 

урахуванням особливості, зазначеної вище, на загальних підставах. Проте, 

саме для творчих працівників, вважаємо, необхідно на рівні вже оновленого 

Трудового кодексу визначити додаткові підстави для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності.   

Зауважимо, що у розділі Х «Трудова дисципліна» Кодексу законів про 

працю України [45] визначено догану і звільнення як дисциплінарні 

стягнення. Зауважимо, що для творчих працівників такі стягнення, крім 

звільнення, поступово втратили свою актуальність. Зокрема, у відносинах з 
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творчими працівниками вважаємо більш доцільною і обґрунтованою систему 

дисциплінарних штрафів за порушення такої дисципліни. В цьому контексті 

І.В. Лагкуєва пропонує, що можна встановити такі дисциплінарні стягнення 

для працівників театру: обмеження просування по роботі протягом дії 

дисциплінарного стягнення; попередження про можливе звільнення. 

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення саме по собі є засобом 

стимулювання до активної сумлінної праці. Чинне трудове законодавство 

забезпечує роботодавцю широке право користуватися додатковими, крім 

заходів дисциплінарної відповідальності, засобами впливу на позитивну 

поведінку працівників [131, c. 16-17]. 

Крім цього, цікавою є реалізація судового способу захисту такими 

суб’єктами трудових і пов’язаних з ними відносин. Так, відповідно до 

новоприйнятого в цілому проекту Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [136] створюється новий спеціалізований суд як суд першої інстанції 

– Вищий суд з питань інтелектуальної власності України. Зауважимо, що 

очевидно такий суд розглядатиме і спори між працівниками і 

роботодавцями, що стосуються питань здійснення авторських і суміжних 

прав тощо. Більш детально про захист прав творчих працівників ми будемо 

говорити у наступних підрозділах дисертації. Тож, на підставі вище 

викладеного можемо констатувати, що через творчий характер праці, 

працівники повинні дотримуватися більш дієвого внутрішнього трудового 

розпорядку з урахуванням спеціального виду дисциплінарних стягнень – 

штрафу та специфіки розгляду спорів з питань інтелектуальної власності. 

Шостою особливістю визначення правового статусу творчих 

працівників є поширення на них у більшості концепції добровільної 

зайнятості та принципу свободи праці. Як вказує І.В. Лагутіна, незважаючи 

на те, що національним законодавством не врегульовано використання 

дистанційної зайнятості, на практиці ця форма широко використовується на 

ринку надання творчих послуг. Прикладами дистанційної зайнятості в 

Україні можуть бути веб-портали, що спеціалізуються на посередництві у 
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дистанційній роботі для програмістів, перекладачів, копірайтерів, 

редакторів, журналістів [137, c. 104]. 

Зважаючи на концепцію добровільної зайнятості, сьогодні особливістю 

визначення правового статусу творчих працівників є неможливість 

застосування до них типових методів підвищення трудової дисципліни, 

засобів стимулювання тощо. Як не дивно, якщо творчий працівник 

перебуває у взаємовідносинах з роботодавцем на підставі цивільно-

правового, а не трудового договору, то такий стан речей вигідний не 

роботодавцю, а працівникові, який створює об’єкт інтелектуальної власності 

і залишає всі права при собі. 

Проте, з іншого боку, І.І. Моторна зазначає, що формування таких 

відносин дозволяє окремим учасникам відносин отримувати необґрунтовані 

додаткові вигоди та знижує захищеність працівників. Працівники не можуть 

повною мірою реалізовувати свої права, але у повному обсязі повинні 

виконувати покладені на них обов’язки [138, с. 9]. В.В. Коробченко зазначає, 

що сама по собі дистанційна праця обмежує роботодавця в частині 

здійснення своїх повноважень з управління працею. Дистанційна праця  

характеризується значним ступенем самоорганізації і самоуправління зі 

сторони працівника, що певним чином зближує цю форму організації роботи 

з виконанням робіт з договорами цивільно-правового характеру. Так, 

зрозумілим є те, що дистанційний працівник самостійно встановлює для себе 

робочий час і час відпочинку, адже робочий час такого працівника не 

піддається чіткому обліку. Але поряд із цим не виключається право 

роботодавця шляхом електронного документообігу визначати правила 

внутрішнього трудового розпорядку для такого працівника [139, c. 209]. З 

наведеного вище випливає, що права працівника на реалізацію добровільної 

зайнятості з огляду на творчість його трудової діяльності можливе, але 

повинно бути обмежене. Обмеження права на реалізацію добровільної 

зайнятості пов’язано з умовами трудового договору працівника та умовами 

його праці. 
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Крім цього, актуальним як для роботодавців, так і для творчих 

працівників в цьому контексті є трансформація нелегальної зайнятості. Так, 

Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом [140] серед цілей 

взаємної співпраці передбачено зменшення обсягів неформальної економіки 

шляхом трансформації нелегальної зайнятості, що протягом 2014-2017 рр. 

планується втілити завдяки плану заходів, визначених Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Про імплементацію Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [141]. Зауважимо, що фактично найбільша кількість нелегальних 

працівників із дистанційною формою зайнятості з’явилася в категорії 

творчих працівників. 

Таким чином, концепція добровільної зайнятості і свободи праці у 

творчих працівників може виражатися через здійснення ними дистанційної 

праці, вибору форми роботи тощо. Ці особливості регулювання визначення 

правового статусу творчих працівників пов'язані, перш за все, з предметом 

трудових правовідносин - творчою діяльністю, яка передбачає специфічний 

режим роботи, особливі психологічні і соціальні фактори, які впливають на 

творчого працівника.  

Підсумовуючи вище сказане можна констатувати, що визначення 

правового статусу творчих працівників ґрунтується на специфіці елементів 

цього правового статусу: правосуб’єктність (правоздатність та дієздатність, 

деліктоздатність творчих працівників),  гарантії правового статусу (час 

роботи, відпочинку, оплата праці тощо). 

В кожній охарактеризованій нами вище особливості розкритий той, чи 

інший елемент  правового статусу творчих працівників з урахуванням 

специфіки їх творчої трудової діяльності, особливостей умов праці тощо. 

Проте, з вище викладеного випливає, що правовий статус творчих 

працівників як у міжнародному, так і на національному рівні є 

неврегульованим, гарантії, надані таким особам, носять загальний характер, 
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є недостатніми для належного правового захисту працівника як більш 

слабкої сторони трудового договору.  

Систематизувавши особливості визначення правового статусу творчих 

працівників, можемо виділити такі з них: 1) у законодавстві про працю та 

законодавстві у сфері інтелектуальної власності визначено спеціальні 

категорії осіб, які визнаються творчими працівниками, що застосовують свої 

творчі здібності в процесі праці для досягнення результату – створення 

об’єкта інтелектуальної власності та/або його інтерпретацію; 

2) диференціація праці творчих працівників за критерієм характеру їх праці – 

творчий підхід працівника до виконання своєї трудової функції; 3) наслідки 

диференціації – встановлення вікових, організаційних особливостей, 

відмінностей у регулюванні часу відпочинку, роботи, оплати праці, трудової 

дисципліни тощо; 4) поширення на творчих працівників одночасно норм 

трудового і авторського права та суміжних прав, що робить відносини 

творчого працівника і роботодавця комплексними; 5) поширення на нього 

особливих правил трудової дисципліни, розгляду спорів; 6) розповсюдження 

на творчого працівника концепції добровільної зайнятості і свободи праці в 

їх особливих проявах в частині дистанційної, аутсорсингової, 

аутстаффінгової зайнятості. 

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане вважаємо, що правовий 

статус творчих працівників характеризується особливостями елементів цього 

правового статусу у різних формах їх втілення. Так, права і обов’язки 

творчих працівників визначені як їх авторськими/суміжними правами та 

обов'язками, так і правами та обов'язками, які в цілому властиві працівникам. 

Правосуб’єктність творчих працівників характеризується тенденцією до 

встановлення спеціальних вікових особливостей, специфікою власне творчої 

діяльності конкретного працівника. Відповідальність гарантується 

особливостями створення спеціалізованих судів, що розглядатимуть спори 

між роботодавцями та творчими працівниками. Гарантії забезпечення прав 

та обов’язків творчих працівників будуть розкриті нами у наступних 
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підрозділах нашого дисертаційного дослідження, проте в цілому вони 

характеризують особливості встановлення часу роботи, відпочинку, оплати 

праці (включно з роялті – винагородою автору за використання об’єкта 

інтелектуальної власності) тощо. Однак, так чи інакше, всі ці особливості  

мають комплексний характер у силу творчої діяльності працівника. 

 

 

2.2 Теоретичні засади запровадження спеціального порядку 

регулювання нормування праці, часу відпочинку та оплати праці 

найманих творчих працівників 

 

Станом на сьогодні правове регулювання праці категорії творчих 

працівників вимагає більш деталізованого підходу до врахування 

особливостей їх праці, режиму роботи і відпочинку, забезпечення оплати 

такої праці. Встановлення гарантій для працівників є важливим елементом 

механізму забезпечення права на працю. На шляху до євроінтеграції Україна 

взяла на себе зобов’язання у сфері реформування трудо-правової сфери, 

основними тенденціями якої повинно стати підвищення рівня оплати праці, 

забезпечення розширення локального правового регулювання поряд із 

централізованим, створення комфортних і безпечних умов праці тощо. 

Запровадження спеціального порядку регулювання нормування праці, 

часу відпочинку та оплати праці найманих творчих працівників є 

диференціацією правового регулювання їх праці. Саме прояв принципу 

єдності та диференціації у трудовому праві забезпечує врахування 

особливостей правового статусу творчих працівників. Разом із цим, 

спеціальний порядок передбачає дотримання певного рівня правовідносин 

між працівником та роботодавцем, здійснення ними своїх прав та обов’язків 

на взаємній основі. 

Актуальність нашого дослідження виражається у необхідності 

визначення спеціального порядку регулювання нормування праці, часу 
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відпочинку та оплати праці найманих творчих працівників в умовах 

реформування національного українського трудового законодавства в 

частині встановлення принципу єдності та диференціації регулювання праці. 

Формування системи  ключових гарантій в рамках виконання творчим 

працівником своєї трудової функції є одним зі шляхів до стабілізації ситуації 

на ринку праці, підвищення рівня життя таких категорій працівників в 

цілому. 

До питання диференціації регулювання нормування праці, часу 

відпочинку, оплати праці найманих творчих працівників зверталася невелика 

кількість науковців у галузі трудового і суміжних галузей права. Основну 

увагу досліджуваним питанням приділяли І.А. Богдан, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, О.Є. Герасимова, Л.П. Грузінова, В.В. Жернаков, 

С.І. Запара, М.І. Іншин, І.В. Лагутіна, В.В. Лазор, Т.Г. Маркіна, 

П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, А.М. Слюсар, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, а також такими російськими науковцями як 

І.Я. Кисельов, М.В. Лушнікова, Ю.П. Орловський, О.С. Пашков, 

І.О. Снігірьова, В.М. Толкунова та ін. Не применшуючи наукової цінності 

доробку цих вчених зазначимо, що в умовах назрівання процесу 

реформування трудового законодавства, постає необхідність з’ясування 

змісту і значення поняття «єдність та диференціація трудового права» 

відносно творчих працівників в сучасних умовах. 

Для ґрунтовності нашого дослідження варто з’ясувати значення 

«спеціального порядку регулювання» або «диференціації». На наш погляд, 

«спеціальний» в межах нашого дослідження в його загальнолінгвістичному 

розумінні означатиме призначений для регулювання. Диференціація і 

спеціальний порядок регулювання, на наш погляд, є тотожними у галузі 

трудового права. 

Так, в обґрунтування цього зауважимо, що спеціальний порядок 

правового регулювання переважно у науковій літературі з трудового права 

асоціюється із диференціацією умов праці. Так, С.В. Попов вказує, що на базі 
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єдності регулювання здійснюється його диференціація, тобто встановлюються 

особливості регулювання праці для окремих категорій працівників» [142, c. 192]. 

На нашу думку, спеціальний порядок правового регулювання умов праці 

(нормування, часу відпочинку і оплати, що розглядаються в межах нашого 

дослідження) і є диференціацією умов праці працівників.  

Як слушно зауважує Я.А. Карасьов, право не може не враховувати 

об’єктивних обставин, зумовлених специфікою галузей виробництва, 

професійними, статевими, віковими особливостями працівників, 

місцезнаходженням підприємств тощо, які потребують особливого підходу 

до правового забезпечення умов праці. Всі ці обставини є наслідком відходу 

від єдиних правил при застосуванні праці, а отже вимагають спеціальних 

норм, які пристосовують загальні правові приписи до специфічних умов 

праці [143, c. 22].  

З цього випливає, що застосування загальних умов регулювання праці 

до всіх без винятку працівників призведе до необґрунтованої дискримінації, 

примусової праці, знецінення функцій, які працівники і роботодавці 

виконують на ринку праці. Тому встановлення спеціального порядку 

нормування праці, часу відпочинку і оплати праці найманих творчих 

працівників є нічим іншим, як проявом диференціації в трудовому праві.  

Окремої уваги заслуговують науково обґрунтовані позиції М.І. Іншина, 

який наголошує на необхідності (доцільності) уніфікації підходів щодо 

розуміння сутності спеціальних норм у галузевій доктрині трудового права, 

адже такий різнобій у розумінні вченими спеціальних норм не сприяє 

забезпеченню існування єдності і диференціації як самостійного принципу 

трудового права [144, c. 165-166]. На основі цього, варто дослідити зміст 

поняття спеціального регулювання або диференціації як спеціального 

порядку регулювання умов праці працівників. У попередньому підрозділі ми 

лише частково розглядали це питання, однак не надавали йому ґрунтовної 

базової характеристики, проте нами було уже надано власне визначення 

поняттю «диференціація умов праці», однак з врахуванням особливостей 
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досліджуваної теми, варто визначити і поняття диференціації як 

спеціального порядку регулювання нормування праці, часу відпочинку і 

оплати праці найманих творчих працівників, а не як встановлення окремих 

відмінностей. 

В.В. Жернаков у цьому аспекті, досліджуючи питання диференціації 

умов праці працівників, зазначає, що диференціація – це відмінності в 

нормах права, обумовлені суттєвими особливостями умов праці в цій чи 

іншій галузі, значенням її для народного господарства, відмінностями в 

суб’єктах трудових правовідносин, характерних трудових зв’язків, 

кліматичними умовами. В основі диференціації лежать усталені суспільні 

фактори, які визначають відмінності в умовах праці та потребують 

відображення в нормах права. Ці фактори є спільні з категоріями, держава 

враховує їх і надає їм сутнісного значення [145, c. 185]. Однак, ми можемо 

погодитися з цією позицією лише частково. Зокрема, мова йде більше не про 

відмінності, а про особливості, спеціальне призначення, мету конкретних 

правових норм для регулювання суспільних відносин між працівниками та 

роботодавцями. 

Л.А. Сироватська вважає, що диференціація правового регулювання 

праці виражається, зокрема у тому, що спеціальними актами 

конкретизуються загальні норми з урахуванням особливостей виробництва 

(наприклад, норми про оплату і охорону праці, про введення підсумованого 

обліку робочого часу тощо); встановлюються пільги (підвищується рівень 

гарантій) для осіб, що працюють у шкідливих і тяжких умовах праці; для 

деяких категорій жінок, неповнолітніх; для осіб зі зниженою працездатністю 

встановлюються особливі, більш суворі заходи дисциплінарної і 

матеріальної відповідальності і спрощені підстави припинення трудового 

договору (внаслідок або особливих трудових функцій працівника, або 

серйозності наслідків порушення його трудових обов’язків) [146, c. 23]. О.В. 

Лавріненко вказує, що диференціація трудового законодавства випливає із 

принципу рівності і єдності основних прав і обов’язків. Наявність у 
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трудовому законодавстві загальних та спеціальних норм правового 

регулювання не розглядається як порушення принципу рівності, а навпаки  

сприяє встановленню більшої справедливості, тому що спрямоване на 

відповідність норм трудового права характеру праці, її змісту, особливостям 

суб’єктів трудових правовідносин [130, c. 135]. 

Одним із видів диференціації правового регулювання трудових 

відносин є галузева диференціація, яка відображає сутність трудового 

законодавства і здійснюється у нашому випадку за такими критеріями: за 

характером праці, специфікою її організації (наукові працівники, творчі 

працівники, надомники).   

Так, диференціація (встановлення спеціального порядку) правового 

регулювання нормування, часу відпочинку і оплати праці найманих творчих 

працівників – це визначена нормативно-правовими, локальними актами 

система особливостей реалізації, застосування норм права до творчих 

працівників з метою встановлення відповідності характеру творчої 

діяльності працівника особливостям його прав та обов’язків у процесі праці. 

Перш за все, диференціація правового регулювання праці найманих 

творчих працівників виражається у нормуванні їх праці. Так, з урахуванням 

євроінтеграційного курсу України, зауважимо, що нормування праці є одним 

із важелів впливу роботодавця на працівника, в тому числі і творчого 

працівника. Питання удосконалення системи нормування та оплати праці з 

урахуванням стану умов і охорони праці визначено у Директиві 2000/78 / ЄC 

від 27 листопада 2000 про створення загальних стандартів, спрямованих на 

забезпечення рівноправності у сфері праці та зайнятості [147], Директиві 

Ради Європи «Про обов’язки роботодавця інформувати працівників про 

умови, які застосовуються до контракту або трудового договору» [148], де 

визначено основні правила нормування за європейським зразком. 

А.О. Уткін визначає всього два види організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві: нормування праці і соціальне партнерство [149, 

c. 53]. З цього випливає, що так чи інакше, але нормування праці можна 
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віднести до одного з різновидів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Зауважимо, що нормування є важливим елементом 

управління на підприємстві, адже завдяки цьому процесу оптимізуються 

витрати підприємства, створюються основи для підвищення продуктивності 

праці працівників, їх заробітної плати, встановлюється відповідність між 

затратами робочої сили, часом і прибутком. 

О.С. Боднар і Я.С. Ковальська зазначають, що нормування праці є 

засобом визначення як міри праці для виконання тієї або іншої конкретної 

роботи, так і міри винагороди за працю залежно від її кількості і якості [150]. 

З цих позицій можна зробити висновок, що нормування праці – це механізм 

встановлення міри праці, винагороди залежно від кількісних та якісних 

критеріїв, встановлених законодавством та на рівні локальних актів 

нормотворення конкретного підприємства, установи, організації. 

Як першу ключову характеристику зазначимо, що для творчих 

працівників нормування праці, на наш погляд, здійснюється з допомогою 

охоронних норм трудового права. Справа в тому, що як правильно вказує 

Г.О. Коршунова, нормування творчої праці, наприклад, в театральних 

колективах проводиться встановленням для артистів, режисерів місячних 

охоронних норм виступів у виставах. Чинні сьогодні охоронні норми не 

відповідають сучасним завданням матеріального стимулювання творчої 

праці в сфері театрального мистецтва. Вони враховують тільки кількість 

зіграних вистав. Робота актора під час репетицій в ході підготовки вистави 

не враховується. Для художньо-керівного персоналу - режисерів, художників 

- встановлені річні охоронні норми постановки нових вистав. Всі охоронні 

норми обмежують верхню межу завантаженості артистичного та художньо-

керівного персоналу театру. При цьому нижня межа норми праці ніяк не 

регламентована [151, с. 12]. 

Аналізуючи вище викладене зауважимо, що охоронні норми 

визначають певні межі, гарантії, засоби примусу, завантаження і 

використання роботодавцем праці творчих працівників. Охоронні норми 
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забезпечують надійне регулювання залучення творчих працівників до 

інтелектуальної (творчої) праці і розподіл обов’язків у групі таких 

працівників. Тобто, охоронні норми трудового права дозволяють визначити 

для таких працівників норми виробітку, чисельності тощо.  

Водночас, В.І. Щербина зауважує, що у рамках охоронних 

правовідносин реалізуються примусові заходи і заходи, що не пов’язані з 

притягненням до юридичної відповідальності. У свою чергу, примусові 

заходи дозволяють захищати трудові права і виконувати покладені на 

суб’єктів обов’язки [152, с. 85]. Тобто, аналізуючи вище викладене, можна 

стверджувати, що охоронні норми не пов’язуються виключно з примусом, а і 

встановлюють кількісні і якісні показники для оптимального забезпечення 

управління процесом праці. 

Аналізуючи процес нормування праці у творчих працівників 

телебачення і радіомовлення, С.В. Арістова вказує, що творчі працівники 

при виконанні ними своєї трудових функції наділені такими якостями як 

виконання завдання із підвищеною оперативністю, пошуком узагальнення, 

нових документальних даних, вимог достовірності інформації, передачею її 

одночасно з тим, що відбувається подією і іншими обставинами, що свідчать 

про неординарність виконуваних функцій, які вимагають особливого 

підходу до регулювання праці цих працівників [153, с. 8].  

Такий «особливий підхід» в межах українського законодавства про 

працю втілюється у довідниках кваліфікаційних характеристик. Так, у 

 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців») [154], розроблено кваліфікаційну характеристику 

професії «Художник-конструктор (дизайнер). Саме у довідниках 

визначаються норми обслуговування, виробітку, завдання тощо. 

Ще однією ключовою характеристикою нормування праці є 

необхідність встановлення норми чисельності творчих працівників на 
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підприємстві, виходячи з переліку таких працівників та методики 

розрахунку норми чисельності. Так, на національному рівні Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження переліку посад 

професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) 

працівників інших специфічних театральних професій» [132]. Зауважимо, що 

цей перелік не є вичерпним і носить відкритий характер, що безумовно є 

його позитивною складовою. Однак, наразі до нього фактично немає 

відсилок у національному законодавстві про працю. Цю ситуацію було 

фактично виправлено розробниками проекту Трудового кодексу України 

[133], де у ст. 60 йдеться про те, що трудовий договір на визначений строк 

укладається з творчими працівниками засобів масової інформації, 

організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, 

цирків та іншими особами, які беруть участь у створенні та/або виконанні 

творів, професійними спортсменами відповідно до переліку професій, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Наразі такий перелік існує 

щодо театрів, а от уніфікованого переліку ще не прийнято. 

З урахуванням Методики розрахунку чисельності окремих категорій 

працівників на основі норм з праці [155] визначається норма чисельності і 

творчих працівників загалом. Зауважимо, що даний перелік прийнятий на 

виконання положень Закону України «Про театри і театральну справу» [156] 

і поширюється тільки на професійних творчих працівників. Таким чином, 

встановлення норми чисельності творчих працівників на підставі переліку 

посад є заходом нормування праці зі встановлення чисельності творчих 

працівників відповідно до переліку посад та кваліфікаційних характеристик. 

Ще однією характерною особливістю нормування праці творчих 

працівників є те, що воно переважно здійснюється на рівні локальних актів 

правового регулювання праці творчих працівників. О.Я. Лаврів в цьому 

контексті зазначає, що у сучасних умовах наявна тенденція до значного 

розширення сфери застосування праці і самостійності юридичних осіб, що 

привело до зростання ролі локального регулювання [157, c. 125-126]. На наш 
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погляд, така ситуація є цілком логічною і виправданою, адже законодавство 

не встигає за розвитком технологій, суспільних відносин в цілому і 

відповідно не може належним чином захистити роботодавця і працівника від 

нерегульованих ситуацій. А оскільки працівник і роботодавець знають 

ситуацію «зсередини», логічним є надання своєрідних повноважень 

законодавця роботодавцю. 

Так, як правильно вказує Р.А. Карімова, Кодекс закріплює особливості 

регулювання творчої праці лише в найзагальнішому вигляді. Відповідні його 

статті носять бланкетний характер: для їх реалізації необхідно, щоб зазначені 

особливості знайшли своє відображення в колективних договорах, 

локальних нормативних актах, трудових договорах. Таким чином, держава 

стимулює працівників і роботодавців до здійснення індивідуального 

регулювання творчої праці, що найбільш відповідає різноманітності і 

специфіці творчої діяльності. У той же час в ряді випадків це явно знижує 

нормативно встановлений рівень гарантій прав творчих працівників [158, с. 

9]. 

Особливе значення закріплення особливостей правового регулювання 

праці має саме для творчих працівників. Зауважимо, що питання зайнятості, 

часу роботи і відпочинку для таких осіб вимагає особливого та 

індивідуального підходу, адже застосування праці такої категорії 

працівників не тільки створює для роботодавця переваги, а й покладає певні 

правові та моральні зобов'язання з надання такому працівнику можливості 

реалізації свого права на творчість. 

Зазначимо, що в Кодексі законів про працю України [45] про творчу 

працю згадується тільки у двох статтях – у преамбулі, де йдеться про те, що 

кодекс регулює реалізацію громадянами права «розпоряджатися своїми 

здібностями до продуктивної і творчої праці», у абз. 2 ст. 21 – йдеться про 

те, що «працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і 

творчої праці шляхом укладення трудового договору…». Вважаємо, що така 

ситуація свідчить про незадовільний  стан правового регулювання 
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нормування праці творчих працівників і взагалі правового регулювання 

праці цих осіб в цілому, що породжує необхідність заповнювати таку 

прогалину шляхом здійснення локального правового регулювання. 

Крім цього, як правильно зазначає В.Я. Бурак, диференціація 

правового регулювання праці досягається завдяки, зокрема, прийняттю 

локальних норм з тих питань, які взагалі не врегульовані в централізованому 

порядку [159, c. 8]. Хотілося б доповнити дані шляхи ще такими, як 

:прийняття спеціальних нормативно-правових актів, які відносяться лише до 

категорії творчих працівників, а також виключення можливості застосування  

певних  загальних  норм  законодавства  про  працю  до  цих категорій 

працівників, наприклад стосовно вікових особливостей. 

Таким чином, здійснення нормування праці найманих творчих 

працівників на локальному рівні забезпечує врахування особливостей праці 

творчих працівників окремих професій і встановлює оптимальний зв’язок 

поєднання інтересів працівника і роботодавця, їх взаємодію тощо. Також 

важливе значення саме для творчих працівників є відображення повного 

кола їх прав та обов’язків у посадових інструкціях. Це пояснюється тим, що 

твір,  який створений працівником в рамках трудових відносин, але 

створення якого не передбачене посадовою інструкцією, може не вважатися 

службовим. 

Отже підсумовуючи сказане, можна констатувати, що правове 

регулювання нормування праці найманих творчих працівників 

обумовлюється встановленням оптимального балансу у співвідношенні прав 

та обов’язків таких працівників, визначення для них норм виробітку, 

чисельності. Крім цього, особливе значення належить локальному рівню 

встановлення такого нормування праці. Систематизувавши ключові 

характеристики нормування праці найманих творчих працівників можна 

виокремити такі з них: 1) для творчих працівників нормування праці 

здійснюється з допомогою охоронних норм трудового права; 2) нормування 

здійснюється переважно на рівні локального правового регулювання, що 
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свідчить про недостатність законодавчого правового регулювання праці 

найманих творчих працівників [160, с. 54-55].  

Регулювання часу відпочинку найманих творчих працівників займає 

особливе місце з-поміж гарантій визначення правового статусу такої 

категорії осіб. Так, необхідно з’ясувати, що входить до часу відпочинку за 

теоретико-правовими підходами у науці і практиці трудового права. 

А.В. Гусєв зазначає, що виходячи з соціально-економічного поняття вільного 

часу як частини позаробочого часу, призначеного для відпочинку, 

громадської діяльності, виховання дітей, задоволення різних соціальних 

(культурних, пізнавальних, творчих) потреб особистості, до вільного слід 

відносити не тільки час відпочинку і час відпусток, але також і час відпусток 

по догляду за дитиною, творчих відпусток, відпустки, що надаються 

працівникам у зв'язку з професійним навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації (перекваліфікацією) з відривом від виробництва, 

час для участі в діяльності державних і громадських органів [161, с. 7]. 

Т.В. Жолоб вказує, що ключовими характеристиками часу відпочинку є: 

1) звільнення працівника на час відпочинку повністю від виконання своїх 

трудових обов’язків, 2) можливість працівника використовувати наданий 

йому час відпочинку на власний розсуд; 3) законодавче регулювання часу 

відпочинку (на рівні законів України) [162]. М.І. Гордієнко вважає, що під 

часом відпочинку варто розуміти встановлений законом, колективним і 

трудовим договором проміжок часу, протягом якого працівник звільняється 

від виконання своєї трудової функції та який він може використовувати на 

власний розсуд із метою відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, 

народження й виховання дітей, задоволення власних життєвих потреб та 

інтересів, а також всебічного розвитку особистості [163, с. 71]. 

Аналізуючи вище викладене, можемо стверджувати, що час 

відпочинку працівника – це не є  припинення виконання ним своїх трудових 

обов’язків. Справа в тому, що наразі поширені нетрадиційні форми 

зайнятості (особливо у сфері IT-технологій) і працівник може не бути 
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прив’язаний до робочого місця, а роботодавець – не може облікувати час, 

який такий працівник проводить за роботою. Це логічна ситуація, адже для 

працівника – головне виконати завдання роботодавця, а для роботодавця – 

побачити кінцевий результат. Останньому взагалі не принципово, скільки 

часу працівник потратить на виконання завдання, головне – це завершити 

таке завдання якісно в строк. 

Більш обґрунтоване визначення часу відпочинку надає М.І. Іншин. 

Вчений вказує, що час відпочинку – це конституційне право працівника, яке 

надане для тимчасового призупинення виконання трудових обов’язків і 

спрямування вільного часу для відновлення трудових ресурсів (трудової 

енергії) [164, с. 311]. Однак, це не тільки конституційне право, це і період у 

часі, і засіб соціалізації працівника, і спосіб для підвищення продуктивності 

праці. 

На підставі вище викладеного, можна надати власне визначення часу 

відпочинку творчих працівників як визначеного трудовим законодавством, 

локальними актами правового регулювання праці, трудовим договором 

право працівника на відновлення трудових ресурсів, соціалізацію, а також 

період у часі, який дозволяє відновити трудову енергію і забезпечити  

підвищення продуктивності праці творчого працівника. 

Крім цього, необхідно врахувати і те, що не всякий вільний від роботи 

час є часом відпочинку. З цього приводу В.Д. Авескулов та О.М. Ярошенко 

зазначають, що існують два проблемні моменти в питаннях визначення 

категорії «час відпочинку»: 1) не всі види часу відпочинку мають на увазі 

відпочинок в його звичайному розумінні; 2) існуюча на сьогодні система 

часу відпочинку дозволяє віднести до нього, крім визнаних видів, й інші 

випадки звільнення працівника від виконання трудових обов’язків, які, по 

суті, часом відпочинку не є. У зв'язку з цим виникає необхідність у розробці 

нової системи часу відпочинку працівника, яка б включала в себе всі 

тимчасові проміжки, які мають місце під час існування трудових 

правовідносин. Науковці пропонують ділити весь час працівника на робочий 



133 

і позаробочий. Така термінологія, на переконання вчених, найкращим чином 

відображає полярність даних явищ [165, с. 60].  

З цього приводу в європейському трудовому праві якраз прямо 

зафіксовано, що під робочим часом мається на увазі той період, протягом 

якого працівник виконує роботу за вказівкою роботодавця з урахуванням 

вимог національного законодавства [166]. Про час відпочинку сказано, що це 

той час, який не належить до робочого. Показовим цьому плані є рішення 

Суду справедливості ЄС, де встановлено, що дорога до роботи включається 

до робочого часу, а не позаробочого чи часу відпочинку [167]. Отже, 

проводячи розмежування між поняттями «робочий час», «час відпочинку», 

«позаробочий час», на наш погляд, до часу відпочинку варто віднести 

вихідні і святкові дні, час перебування у відпустках, перерву на роботі, 

перерва на/між змінами тощо.  

Правове регулювання часу відпочинку саме творчих працівників, як і 

нормування їх праці, має певні ключові характеристики. Так, встановлення 

особливого режиму праці творчих працівників кореспондує праву на 

відпочинок. Про особливості регулювання праці та відпочинку творчих 

працівників в Кодексі законів про працю України йдеться не так вже й 

багато. Основне положення, яке стосується діяльності творчих працівників і 

випливає з Кодексу, – це те, що всі особливості трудової діяльності, що 

стосуються регулювання робочого часу і часу відпочинку (в тому числі 

перерв технологічного та (або) організаційного характеру, тривалості 

щоденної роботи (зміни), роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі 

дні), робочого часу, і часу відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) 

можуть встановлюватися колективними договорами, угодами, локальними 

нормативними актами та трудовими договорами. 

Так, до першої ключової характеристики часу відпочинку найманих 

творчих працівників можна віднести особливості встановлення вихідних і 

святкових днів. Так, відповідно до ст. 69 Кодексу законів про працю України 

[45] на підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути 
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перервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю 

обслуговування населення (магазини, підприємства побутового 

обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються місцевими 

радами. Тобто, мова йде про рішення органів місцевого самоврядування. 

Так, наприклад, деякі з цих питань висвітлені у Рішенні Київської міської 

ради «Про визначення порядку організації та проведення у Києві 

недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-

просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру» [168]. 

І.А. Вєтухова, аналізуючи особливості часу відпочинку творчих 

працівників театрів, вказує на особливості встановлення таких вихідних днів 

у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Так, згідно Правил 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського театру 

музичної комедії під час репетицій та підготовчої роботи надаються перерви 

для відпочинку, що зараховуються в робочий час: артистам – вокалістам, 

артистам балету та хору 20 хвилин після кожного часу роботи; артистам 

оркестру – 15 хвилин після кожного часу роботи. При двох викликах на 

роботу в день працівникам надаються перерви для відпочинку між 

вранішньою і вечірньою працею не менше 2,5 годин, а в період шкільних та 

студентських канікул, а також у вихідні та святкові дні – не менше 2-х годин 

[169, с. 143]. 

У ст. 158 доопрацьованого проекту Трудового кодексу України 

висвітлено також питання вихідних днів для творчих працівників, чому 

наразі не приділено достатньої уваги у чинному кодифікованому акті про 

працю. Так, допускається залучення до роботи в загальний вихідний день 

професійних творчих працівників організацій кінематографії, теле- і 

відеознімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, 

цирків, засобів масової інформації, професійних спортсменів тощо за умови 

надання працівникові можливості реалізувати право на щотижневий 

безперервний відпочинок в інші дні тижня відповідно до графіка виходу на 

роботу. Така позиція є прогресивною, але недосконалою. Зокрема, якщо 
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прив’язуватися до графіку виходу на роботу, то працівник може взагалі не 

реалізувати своє право на відпочинок за відсутності такого графіка на 

підприємстві. Бажано було б надати такому творчому  працівнику безумовне 

право на відпочинок, якщо його залучають у вихідний день. 

Також у ст. 161 проекту Трудового кодексу передбачено, що 

допускається залучення до роботи в дні державних і релігійних свят 

професійних творчих працівників організацій кінематографії, теле- і 

відеознімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, 

цирків, засобів масової інформації, професійних спортсменів. Однак, ніде не 

передбачено порядок такого залучення, чи потрібна на це обов’язкова згода 

працівника тощо. Тому пропонуємо внести зміни у ч. 4 ст. 11 проекту 

Трудового кодексу України і передбачити обов’язкову попередню згоду 

працівника на його залучення до роботи в дні державних і релігійних свят. 

Наступною ключовою характеристикою правового регулювання часу 

відпочинку творчих працівників є залучення їх до роботи в нічний час. 

Загалом творчі працівники, наприклад при підготовці до гастролей, або при 

вечірніх концертах після 22 год. 00 хв. Залучаються до роботи в нічний час. 

Відповідно до ст. 54 Кодексу законів про працю України [45] при роботі у 

нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну 

годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже 

передбачено скорочення робочого часу (п.2 ч.1, ч.3  ст. 51 Кодексу). 

У такому випадку вираз «порядок роботи в нічний час» означає лише 

послідовність виконання тих чи інших трудових обов’язків творчим 

працівником  у період з 22 до 6 год., яку кодифікований законодавчий акт 

про працю ніяк не регламентує. Вважаємо, що слід закріпити обов’язок 

роботодавця на локальному рівні приймати положення про порядок роботи в 

нічний час і оплати праці творчих працівників, які залучаються до такої 

роботи. Позитивним вважаємо те, що у ч. 4 ст. 139 проекту Трудового 

кодексу України передбачено встановлення порядку роботи у нічний час 

визначених категорій творчих працівників у колективному або трудовому 
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договорі. Проте, по-перше, ця норма поширюється не на всіх творчих 

працівників, а по-друге, вона дозволяє маніпулювати роботодавцю 

календарним періодом, протягом якого працівник залучатиметься до роботи 

в нічний час, підписавши з працівником лише загальні положення такої 

роботи без графіку, який визначається зазвичай на розсуд роботодавця. 

Ще однією ключовою характеристикою є надання творчим 

працівникам особливих видів відпусток. Згідно ст. 10 Закону України «Про 

відпустки» [170] працівникам художньо-постановочної частини і творчим 

працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній 

період у кінці театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на 

роботу. Зауважимо, що характер надання такої відпустки встановлює 

виняток із загального правила про шестимісячний строк безперервної роботи 

перед наданням відпустки. Проте, зауважимо, що якщо до  творчих 

працівників включати працівників, які пишуть дисертаційні роботи, то в 

такому випадку можуть надаватися саме цій категорії працівників і творчі 

відпустки.  

Крім цього, науково-педагогічні працівники, які можуть бути віднесені 

до творчих, мають право на основну оплачувану щорічну відпустку у період 

до 56 календарних днів, що регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки 

тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних 

закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) 

інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам 

та науковим працівникам» [171].  

Також окремим працівникам, зокрема у сфері телебачення та 

радіомовлення, драматичного мистецтва надається додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю до 35 календарних днів  згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, 

професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
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особливий характер праці» [172]. Однак, цей список занадто застарів, 

оскільки з 1997 року з’явилося безліч нових творчих професій, які не 

передбачені у цьому списку, хоча за характером праці повинні бути там. 

Водночас, як відомо, робота творчих працівників носить ненормований 

характер, що і обумовлює, у свою чергу, необхідність надання їм відпусток. 

Вважаємо позитивним положення ч. 3 ст. 153 проекту Трудового кодексу 

України, де вказано, що за роботу на умовах ненормованого робочого часу 

працівникам надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і 

встановлюється підвищений розмір оплати праці. Недоліком цієї норми 

вважаємо лиш певну неоднозначність у словосполученні «чи/і». На нашу 

думку, такий працівник має право і на підвищену оплату праці, і на 

додаткову відпустку, оскільки працює понаднормово і потребує більше часу 

на відновлення своєї працездатності. 

Поряд із цим, відповідно до ст. 19 Закону України «Про театри та 

театральну діяльність» театральним працівникам необхідно надавати 

відпустку на час проведення фестивалів конкурсів, рішення про що приймає 

художній директор або генеральний директор театру. Однак, у трудовому 

законодавстві така відпустка не закріплена як окремий вид, а тому можуть 

виникнути питання із оформленням такої відпустки. Тому, пропонуємо 

закріпити цей вид відпустки у чинному Законі України «Про відпустки» як 

додаткову відпустку на час проведення фестивалів, конкурсів творчим 

працівникам. 

Отже, на підставі вище викладеного правового регулювання часу 

відпочинку творчих працівників можна виокремити такі загальні 

характеристики, що в силу встановлення спеціального порядку регулювання  

часу відпочинку властиві найманим творчим працівникам: 1) особливості 

встановлення вихідних і святкових днів (можуть залучатися до праці у 

вихідний день, порядок залучення визначається місцевою радою); 

2) особливості залучення творчих працівників до понаднормової роботи та 

роботи в нічний час; 3) особливості надання окремих видів відпусток 
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творчим працівника (відпустки для конкурсів фестивалів, науково-

педагогічним працівникам – до 56 днів щорічної основної відпустки, 

додаткова відпустка до 35 днів працівникам телебачення, радіомовлення і 

драматичного мистецтва тощо). 

Таким чином, встановлення диференціації правового регулювання часу 

відпочинку найманих творчих працівників дозволяє забезпечити справедливі 

умови праці для професійних творчих працівників і творчих працівників-

аматорів. Проте, тільки реальне локальне правове регулювання може 

створити надійні умови для реалізації творчим працівником своїх прав та 

інтересів. 

Не менш важливим питанням встановлення диференціації правового 

регулювання праці творчих працівників є питання оплати праці. Зауважимо, 

що правове регулювання даного питання охоплює встановлення основних 

умов виплати таким працівникам заробітної плати, компенсацій та надбавок 

тощо. 

Зауважимо, що питання оплати праці творчих працівників в Україні 

має подвійну правову природу. Така правова природа криється у тому, що 

оплати праці професійних творчих працівників театрів, державних та 

комунальних установ регулюється Законом України «Про оплату праці» 

[173], Законом України «Про театри та театральну справу» [156] та на рівні 

окремих постанов Кабінету Міністрів України (наприклад, Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [174], «Про 

порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну 

працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим 

працівникам театрів державної та комунальної форми власності» [175]). 

Разом із тим, очевидно, що нормативно-правове забезпечення оплати праці 

творчих працівників не встигає за реаліями розвитку суспільних відносин, а 
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відтак локальне регулювання на рівні положень про оплату праці у 

підприємстві, установі, організації покликане усунути цю прогалину. Тобто, 

саме у сфері оплати праці творчих працівників першою ключовою 

характеристикою можна назвати подвійний характер правового 

регулювання, що залежить від категорій власне творчих працівників. 

Р.А. Карімова обґрунтовано зауважує, що систему оплати праці 

творчих працівників складають наступні елементи: 1) заробітна плата, 

нарахована працівнику за тарифними ставками, окладами за відпрацьований 

час; 2) заробітна плата, нарахована працівнику за виконану роботу за 

відрядними розцінками; 3) заробітна плата, нарахована працівнику за 

виконану роботу у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання 

робіт, надання послуг), або комісійна винагорода; 4) нараховані в редакціях 

засобів масової інформації та організаціях мистецтва гонорар працівників, 

які перебувають в обліковому складі цих редакцій і організацій, і (або) 

оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської 

(постановочної) винагороди; 5) надбавки і доплати; 6) премії і винагороди, 

передбачені системою оплати праці; 7) інші види виплат по заробітній платі, 

що застосовуються у відповідного роботодавця [158, с. 17-18]. 

Однак, даний перелік є дещо неповним, адже не передбачає серед 

оплати праці творчих працівників роялті. Зауважимо, що питання 

виокремлення роялті у складі оплати праці працівника є дискусійним, адже 

згідно  пп. 14.1.225 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України [176], роялті – 

це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за 

надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а 

саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи 

комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного 

мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних 

творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані 

торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної 
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власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права 

інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного 

або наукового досвіду (ноу-хау).  

Такі платежі передбачені як умова оплатності ліцензійного договору, 

договору на виготовлення твору на замовлення, але поряд із цим, це може 

бути і умова трудового договору, де роботодавець та працівник можуть 

визначити, які твори, що продукує працівник, є службовими, а які до таких 

не відносяться. Проте, виплата роялті – це, на наш погляд, одна із ключових 

характеристик диференціації оплати праці найманих творчих працівників, 

яка є своєрідною «точкою дотику» між трудовим та авторським правом, що 

визначає комплексність відносин між працівником та роботодавцем. 

Ще однією ключовою особливістю встановлення спеціального порядку 

оплати праці найманих творчих працівників є зв’язок вартості оплати праці 

із періодичністю, кількістю, якістю і характером творчої діяльності 

працівника. Мається на увазі, що оплата праці артистів залежить від 

проведених ними концертів; оплата праці авторів комп’ютерних програм – 

від написаних ними таких програм; дизайнерів – від обсягів роботи із 

дизайну конкретного приміщення. Тобто, фактично найчастіше, якщо такі 

творчі працівники є найманими  особами, а не працюючими власниками, 

вони отримують відсоток від результатів здійснюваної ними творчої 

діяльності. 

Однак, така система оплати праці творчих працівників, що 

вирізняється з-поміж інших систем, має і певні недоліки. Так, відсутність 

натхнення у працівника, що безумовно необхідно задля виконання 

працівником своєї трудової функції, не може вважатися простоєм, а 

відповідно – не оплачується. На нашу думку, якщо дані працівники протягом 

будь-якого часу не беруть участь у створенні та/або виконанні 

(експонуванні) творів, то відповідний час простоєм не є і може оплачуватися 

в розмірі та порядку, що встановлюються колективним договором, 

локальним нормативним актом, трудовим договором.  
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Р.А. Карімова вказує на прикладі творчих працівників засобів масової 

інформації, що певної спрямованості друкованого видання, передачі (теле- 

чи радіо), спеціалізації співробітника, якийсь нетривалий час він може не 

брати участь у творчій діяльності, тобто його робота припиняється. 

Призупинення роботи може бути обумовлене і тим, що конкретний творчий 

працівник уже виконав роботу (наприклад, підготував статтю) і тепер 

настала черга працювати іншим працівникам (зокрема, головному 

редактору) [158, с. 12]. 

Аналізуючи вище вказане можемо констатувати, що такий час 

призупинення творчої діяльності працівників повинен бути оплачений зі 

сторони роботодавця, адже останнього цікавить робота з таким працівником 

у довгостроковій перспективі. 

Таким чином, до ключових характеристик встановлення спеціального 

порядку регулювання оплати праці найманих творчих працівників 

відносяться наступні: 1) поєднання централізованого правового регулювання 

(зокрема, для творчих працівників бюджетної сфери) та локального 

правового регулювання праці (для творчих працівників, які не передбачені у 

, Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад  

професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) 

працівників та   інших специфічних театральних професій» [132]); 2) поряд 

із класичними складовими оплати праці працівникам виплачується роялті; 3) 

є зв’язок вартості оплати праці із періодичністю, кількістю, якістю і 

характером творчої діяльності працівника. 

Отже, підсумовуючи все вище зазначене можемо констатувати, що 

правове регулювання праці найманих творчих працівників обґрунтовано 

потребує поглиблення диференціації. Проблема полягає в тому, що на 

національному рівні практично не врегульовано порядок оплати праці в 

загальному творчих працівників без посилання на перелік професій, ні 

правовий статус творчих працівників. Вважаємо, що необхідно розширювати 
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застосування на території України міжнародного законодавства – 

відповідної Рекомендації ЮНЕСКО. 

Разом із цим, питання нормування, часу відпочинку та оплати праці 

найманих працівників є  класичної тріадою, яка формує систему гарантій 

правового статусу трудових прав працівників. Проте, тільки врахування 

комплексного характеру відносин між творчим працівником і роботодавцем 

дозволяє встановити кореляційну взаємодію між нормами трудового права 

та права інтелектуальної власності. 

 

 

2.3 Зміст особистих немайнових та майнових прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин 

 

Творчі працівники, виконуючи свою трудову функцію, одночасно 

здійснюють  і творчу діяльність, що породжує бажаний для роботодавця 

результат – об’єкт інтелектуально власності. Однак, права автора на твір, 

права роботодавця на результати праці працівника, права власне 

працівника на об’єкт його інтелектуальної (творчої) праці вступають між 

собою у певні протиріччя, вирішити які може тільки ґрунтовне і  

комплексне наукове дослідження. 

Однак, комплексний характер трудових відносин творчого працівника 

і роботодавця породжує особливості у встановленні змісту трудових прав і 

обов’язків сторін трудового договору, а також змісту особистих 

немайнових і майнових прав на результати інтелектуальної (творчої) праці 

суб’єктів трудових правовідносин. Суттєве розмежування і формування 

системи прав і обов’язків працівника і роботодавця відносно об’єкта 

інтелектуальної (творчої) праці є гарантією забезпечення оптимального 

балансу інтересів суб’єктів трудових правовідносин. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена зростанням ролі 

творчих працівників у діяльності підприємств, установ, організацій, які 
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пов’язані із застосуванням у своїй діяльності об’єктів інтелектуальної 

власності. Зауважимо, що станом на сьогодні важливим є визначення меж 

поширення прав роботодавця на службові твори, захист обох сторін 

трудового договору від зловживання правами іншої сторони, створення 

міцного підґрунтя для творчої діяльності працівника як автора/виконавця 

твору. Зміст особистих немайнових та майнових прав творчих працівників є 

важливим для визначення співвідношення його інтелектуальної 

правосуб'єктності як автора і як трудової правосуб'єктності як працівника. 

Законодавство про працю, про авторські та суміжні права тощо потребує 

свого аналізу з огляду на зобов’язання України у трудо-правовій сфері в 

рамках процесу євроінтеграції. 

До питання впливу змісту особистих немайнових та майнових прав на 

результати інтелектуальної  (творчої) праці при реалізації здібностей 

людини до творчої праці зверталися такі вчені-правники як галузі 

трудового права, так і представники підгалузі права інтелектуальної 

власності:  М.Й. Бару, І.А. Богдан, С.Ю. Бурлаков, М.К. Галянтич, 

О.В. Жилінкова,  С.О. Іванов, М.І. Іншин, Д.В. Журавльов, О.Я. Лаврів, 

Р.З. Лівшиць, С.С. Лукаш, О.П. Орлюк, О.М. Піцан, С.М. Прилипко, Л.О. 

Сироватська, Р.О. Стефанчук, Н.М. Хуторян, Н.Ф. Чубоха, Н.Ф. Чубоха, 

О.М. Ярошенко та інші. Однак, незважаючи на наявність небагатьох 

досліджень, що опосередковано стосувалися досліджуваного питання, 

питання співвідношення трудо-правових та цивільно-правових елементів у 

трудових відносинах працівника і роботодавця є дискусійним. 

О.Ф. Скакун вказує, що зміст правовідносин – це права та обов’язки, 

а зміст прав та обов’язків – це власне їх суть  [177, c. 137]. М.М. Марченко 

вказує, що суб'єктивне право - це завжди право, яке вже наявне у 

конкретної особи (організації, держави) і що виникло з конкретної правової 

підстави. Такою є позитивно-правова концепція юридичних суб'єктивних 

прав і обов'язків, в основі якої лежить зв'язок прав і обов'язків з правовими 

нормами, а також обумовленість ними [178, c. 37].  
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З наведеного випливає, що зміст суб’єктивних прав – це їх внутрішня 

характеристика, що впливає на обсяг правомочностей відповідної особи і її 

взаємовідносини з іншими учасниками суспільних відносин. Проте, зміст 

прав не є абсолютною категорією і прив'язується до характеру зв'язків між 

учасниками відповідного комплексу правовідносин, залежить від їх рішень, 

волі та підлягає трансформації. 

Аналізуючи вище викладене можемо стверджувати, що зміст прав – 

це суть кожної юридично гарантованої можливості. Але це характеристика 

суб’єктивного права в розумінні нашого дослідження. Проте, В.В. Лазарєв 

вказує, що зміст права – це єдність усіх складових його елементів, 

властивостей, їх взаємодія між собою і регульованими суспільними 

відносинами. Таким чином, зміст права тісно взаємопов’язаний з його 

сутністю і соціальним призначенням. Так як сутність права багатоаспектна, 

то логічно стверджувати, що і зміст його носить багаторівневий характер 

[179, c. 224-225].  З наведеного випливає, що зміст права не зводиться 

власне до характеристики суті такого права. Справа в тому, що зміст як 

єдина категорія складається із багатьох внутрішніх зв’язків, які поряд із 

суттю права утворюють його зміст. 

На думку М.В. Цвіка,  у змісті права виділяють три рівні: а) 

спеціально-юридичний; б) вольовий інтелектуальний; в) соціально-

політичний [180, c. 169-170]. Однак, так як кожен цей рівень стосується 

більше об’єктивного права,  то в межах нашого дослідження  зміст 

особистих немайнових та майнових прав суб’єктів трудових правовідносин 

на результати інтелектуальної (творчої) праці розкриватимуться на двох 

рівнях: спеціально-юридичному та вольовому інтелектуальному. Отже, 

підсумовуючи сказане, змістом права можна визначити сутнісну 

характеристику його елементів у їх органічному зв’язку і поєднанні та 

вплив на врегульовані нормами права суспільні відносини, в рамках яких і 

існує це право. 
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У цивільному праві наявний класичний поділ виключних прав у сфері 

інтелектуальної власності на особисті немайнові та майнові. Зокрема, такої 

позиції притримуються чи не всі науковці у рамках підгалузі «право 

інтелектуальної власності» (наприклад, О.П. Сергєєв,Ю.К. Тостой [181, c. 

56], М.В. Гордон [182, c. 74-75], Ю.М. Капіца [183, c. 45]). Однак, разом з 

цим у науковій літературі висловлюється слушна думка про умовний 

характер такого поділу, адже особисті немайнові права можуть бути тісно 

пов’язані з майновими, не маючи при цьому економічного змісту і не 

залежачи від таких прав [184, c. 194]. Водночас, в рамках нашої роботи ми 

будемо дотримуватися саме такого поділу для характеристики змісту таких 

прав у трудо-правовій сфері, адже його притримувався і М.Й. Бару, який 

здійснив особливий внесок у розвиток теорії особистих немайнових прав в 

трудовому праві своєю роботою «Охорона трудової честі за радянським 

законодавством» [185]. 

Як правильно вказує Н.Є. Яркіна, критерієм виокремлення у 

самостійну групу прав особистих немайнових прав є немайновий інтерес 

творця об’єкта інтелектуальної власності [186, с. 51].  Натомість ст. 423 

Цивільного кодексу України [38] до особистих немайнових прав відносить: 

1) право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності, 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню, здатному завдати шкоди 

його честі чи репутації, а також 3) інші немайнові права, встановлені 

законом. Стаття 271 цього ж Кодексу встановлює вплив змісту особистого 

немайнового права - можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд 

визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. 

Зауважимо, що І. В. Лагутіна особисті немайнові трудові права 

працівників визначає як суб’єктивні трудові права, що є їх певними 

можливостями забезпечувати особисту цілісність, фізичну та психічну 

недоторканність, індивідуалізацію особистості та автономію у сфері 

трудових відносин у межах, передбачених чинним законодавством [187, c. 

6]. Це визначення не враховує абсолютний, невідчужуваний і безстроковий 
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характер особистих немайнових прав, хоча ми погоджуємося, що це права, 

які забезпечують автономізацію, індивідуалізацію особи. 

Разом із цим, особисті немайнові права сторін трудових відносин 

визначаються також і як можливості та гарантії, які дають змогу в повній 

мірі певному індивіду, який є учасником трудових відносин реалізовувати 

своє право на працю, а також індивідуалізувати особу, яка виступає 

суб’єктом трудових відносин у процесі реалізації нею своєї трудової 

функції [188, c. 92]. Сумнівним є віднесення до прав як елементу гарантій, 

адже останні покликані забезпечувати реалізацію прав, а не входити до їх 

змісту. 

Аналізуючи вище викладене, ми вважаємо, що особисті немайнові 

права суб’єктів трудових правовідносин – це юридично забезпечені 

можливості суб’єкта трудових правовідносин індивідуалізовувати себе, 

здійснюючи свою трудову функцію, які характеризуються абсолютним, 

безстроковим, невідчужуваним характером і пов’язані з особою, яка 

створила об’єкт інтелектуальної (творчої) праці та/або інтерпретувала його 

[189, с. 51]. 

У трудо-правовій сфері виокремлюється більш розширений перелік 

особистих немайнових прав, що стосуються створення результату 

інтелектуальної (творчої) діяльності суб’єктів трудових правовідносин. У 

чинному трудовому законодавстві можна бачити приклади закріплення 

особистих немайнових прав, проте самостійної статті або глави, 

присвяченій системі таких прав, ні в Кодексі законів про працю [45], ні в 

інших нормативних правових актах немає. 

Проте, шляхом аналізу таких норм, С.С. Матвієвський виокремив 

наступний перелік особистих немайнових прав суб’єктів трудових та 

пов’язаних з ними відносин (безвідносно до результатів інтелектуальної 

(творчої) діяльності): 1) право на працю; 2) право на свободу вибору 

застосування форми праці; 3) право на здорові умови праці; 4) право на 

професійну підготовку і підвищення кваліфікації; 5) право на просування 
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по службі; 5) право на захист  честі і гідності у сфері праці та захист ділової 

репутації; 6) право на захист персональних даних; 7) право на 

недоторканність приватного життя на час виконання трудової функції 

[190]. 

Разом із цим, І.М. Басаргін виокремлює також серед переліку таких 

особистих немайнових прав у трудових правовідносинах право на рівне 

ставлення і заборону дискримінації [191, с. 147]. Зазначимо, що таке право 

визначається змістом принципу заборони дискримінації у сфері праці. 

Також, виходячи із змісту положень цивільного законодавства, яке 

застосовується до регулювання трудових відносин, варто виокремити серед 

особистих немайнових прав працівника: 1) право на авторство (вказувати 

своє ім’я як ім’я автора або зберігати анонімність), 2) право на захист честі, 

гідності, репутації автора, 3) право на захист недоторканності твору, його 

цілісності тощо. Не усі з перерахованих вище прав мають пряме 

відношення до досліджуваного питання, оскільки є загальними правами 

працівників не тільки у інтелектуальній (творчій) сфері. Так, у ст. 1 

Цивільного кодексу України [38] визначено, що цей Кодекс регулює 

відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників. Однак, у трудовому праві такі 

відносини між працівником і роботодавцем не ґрунтуються ні на рівності 

(по причині прояву роботодавцем господарської волі), ні на майновій 

самостійності (роботодавець виплачує працівнику заробітну плату). А тому, 

на нашу погляд, особисті немайнові права, які сформульовані у цивільному 

законодавстві не можна зі всією однозначністю поширювати у трудо-

правовій сфері. А відтак особисті немайнові права творчих працівників не 

можуть ототожнюватися із особистими немайновими правами автора 

(творця) чи виконавця (володільця суміжних прав). Основна різниця, на 

наш погляд, між особистими немайновими правами як суб’єктивними 

правами учасника цивільних правовідносин і суб’єктів трудових 
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правовідносин полягає у особливості застосування праці та характеру 

взаємодії роботодавця і працівника як сторін трудового договору.  

Водночас, потрібно дотримуватися і вимог ст. 9 Цивільного кодексу 

України, де зазначається, що цей Кодекс регулює і трудові відносини, якщо 

тільки такі не врегульовані іншими актами законодавства. А у чинному 

Кодексі законів про працю України [45], як ми уже зазначали, не визначено 

чітко особистих немайнових і майнових прав суб’єктів трудових 

правовідносин на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці. Проте, у проекті 

Трудового кодексу України [133] вже приділено увагу визначенню 

особистих немайнових та майнових прав на такі твори працівника та 

роботодавця. Так, у п. 8 ч.1 ст. 22 проекту серед основних обов’язків 

працівника визначено повагу честі, гідності та інших особистих 

немайнових прав роботодавця. 

Водночас, не тільки працівнику як автору чи виконавцю належать 

особисті немайнові права у рамках трудових правовідносин. Ключовими 

підставами виникнення прав у працівника і роботодавця на результат 

інтелектуальної (творчої) праці – є  трудовий договір та договір на 

замовлення службового твору або застереження про умови створення 

службових творів у трудовому договорі.  

Ст. 429 Цивільного кодексу України передбачає особливості 

правового регулювання створення службових творів. Так, виключні 

майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору, належить спільно працівникові, який 

створив даний об’єкт, і юридичній або фізичній особі, де або в якої він 

працює. Разом із цим, особисті немайнові права належать авторові, 

оскільки вони є невідчужуваними. При будь-якому використанні об'єкта 

авторського права, створеного за договором найму, роботодавець вправі 

зазначати своє найменування або вимагати цього.  Водночас, як що твір не 

відповідає очікуванням роботодавця, останній може і забороняти 

використовувати своє найменування при використанні такого твору. 
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Зауважимо, що у науковій літературі та чинному цивільному  

законодавстві  (ч. 3 ст. 423 Цивільного кодексу України [38]) акцентується 

увага на невідчужуваності особистих немайнових прав автора, їх 

пов’язаність із особою автора, безстроковість [192, с. 43 ; 154, с. 194;  193, 

с. 641]. Однак, трудові правовідносини між творчими працівниками і 

роботодавцем є винятком для загальної концепції особистих немайнових 

прав. Очевидно, що деякі особисті немайнові права працівника в силу 

створення ним службового твору можуть все-таки передаватися 

роботодавцю. Підтвердженням цієї позиції є науково-теоретичне 

обґрунтування, запропоноване Н.Є. Яркіною, яка зазначає, що ч. 2 ст. 423 

Цивільного кодексу визначає, що за загальним правилом особисті майнові 

права автора – це невідчужувані права, крім випадків, передбаченими 

законодавством. Натомість, ні Цивільним кодексом, ні Законом України 

«Про авторське право і суміжні права» [64] не передбачено таких винятків. 

Проте, правові підстави ч.1 ст. 429 Цивільного кодексу дозволяють 

стверджувати про те, що роботодавець все ж таки може мати немайнові 

права  на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору [186, 

с. 55-56].  

Ми приєднуємося до цієї позиції, вважаємо її обґрунтованою і для 

подальшої аргументації стверджуємо, що встановлення чіткої норми про 

можливість передачі особистих немайнових прав від працівника до 

роботодавця на підставі створення службового твору є логічною, адже 

наприклад, спотворення твору може завдати значної шкоди його діловій 

репутації, або збереження цілісності такого твору може призвести до 

значних матеріальних збитків (наприклад, у ситуації, якщо об’єктом 

інтелектуальної (творчої) праці виступає програмне забезпечення, а 

необхідно встановити клієнту одну програму). 

Також у досліджуваному акті цивільного законодавства визначається 

таке особисте немайнове право роботодавця як право на захист честі, 

гідності і ділової репутації. Існування особистих немайнових прав 
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роботодавця вважаємо обґрунтованим, адже останній надає працівнику 

простір, конструкції, матеріали і механізми для створення службового 

твору, забезпечує працівника відповідними умовами праці. Як приклад 

такого роботодавця, який постійно залучає працівників із наданням 

останнім всього необхідного, є компанія «Apple Inc», де працівники 

займаються проектуванням, програмуванням, розробленням побутової 

електроніки, онлайн-сервісів та програмного забезпечення. 

Для того, щоб вийти із такого «замкнутого кута» пропонуємо 

передбачити у проекті Трудового кодексу України положення з переліком 

особистих немайнових прав працівника і роботодавця. До особистих 

немайнових прав працівника, що стосуються створення об’єкта його 

інтелектуальної (творчої) праці вважаємо, що слід віднести: 1) право 

називатися автором твору або зберігати анонімність; 2) право на захист  

честі і гідності, репутації працівника як автора у сфері праці; 3) право 

дозволяти оприлюднення об’єкта інтелектуальної (творчої) праці; 4) право 

захищати недоторканність твору та його цілісність; 5) право передавати 

свої особисті немайнові права на службовий твір правонаступникам. Даний 

перелік прав працівника як творця об’єкта інтелектуальної (творчої) праці 

не можна назвати вичерпним через високий рівень варіативності 

суспільних відносин, їх постійне видозмінення і розвиток. 

Натомість, до особистих немайнових прав роботодавця, на нашу 

думку, слід віднести: 1) право зазначати своє найменування або 

вимагати/забороняти зазначення такого найменування у разі використання 

об'єкта інтелектуальної (творчої) праці; 2) право на захист ділової 

репутації; 3) право на недоторканність службового твору від дій, що 

можуть порушити його цілісність, спотворити, перекрутити, унеможливити 

використання за призначенням, погіршити чи знищити його; 4) право на 

здійснення дій з оприлюднення твору з дозволу працівника або за наявності 

договору з ним; 5) право передавати ці особисті немайнові права своїм 

правонаступникам. 
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 Право називатися автором твору або зберігати анонімність. Автор 

твору вправі зазначати своє ім’я, прізвище і по-батькові на самому творі і 

роботодавець не має права перешкоджати такому зазначенню.  

А.В. Сумська, характеризуючи зміст цього особистого немайнового 

права вказує, що роботодавець не має права змінити автора твору, навіть 

якщо працівник на це дає свою згоду, але  може використовувати твір без 

зазначення імені працівника (анонімно), якщо з ним досягнута відповідна 

домовленість [194, c. 15].  

Відповідно до статті 6 bis Бернської конвенції [124] передбачено, що 

незалежно від майнових прав автора і навіть після уступки прав  він  має  

право  вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому 

перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні цього твору, а також будь-

якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або 

репутації автора. Зазначені права,  визнані  за  автором,  зберігають силу 

після його смерті принаймні до припинення майнових   прав   і   

здійснюються   особами    або    установами, уповноваженими  на  це  

законодавством країни,  в якій вимагається охорона.   

Цьому праву кореспондує і право роботодавця зазначати своє 

найменування на об’єкті інтелектуальної (творчої) праці працівника або 

вимагати такого зазначення чи заперечувати проти цього. При цьому 

працівник не має права перешкоджати реалізації такого права 

роботодавцем, і у разі якщо працівник протидіє реалізації такого права 

роботодавцем, останній вправі звернутися до суду за захистом своїх прав і 

використати всі можливі способи захисту. 

Так, наприклад, кожен аспірант, що вступає до вищого навчального 

закладу підписує договір, за яким він зобов’язується написати і захистити у 

цьому вищому закладі власне, самостійне дисертаційне дослідження. 

Проте, у творі завжди зазначається найменування університету, де була 

виконана ця дисертація, що  на наш погляд, є прикладом реалізації права 
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аспіранта на авторство, адже за українським законодавством відомості про 

навчання в аспірантурі зараховуються до трудового стажу. 

Таким чином, закон, встановлюючи дане правило, наділяє його 

властивістю диспозитивності: роботодавець і працівник можуть 

домовитися про щось інше і зафіксувати цю домовленість в трудовому 

договорі (контракті). Л.Ю. Грудцина, коментуючи зміст права працівника 

на авторство вказує, що більшості спорів між працівником і роботодавцем 

можна уникнути шляхом надання роботодавцем службового завдання в 

письмовому вигляді під підпис працівника (з обов'язковим зазначенням, що 

працівник це завдання повинен виконати особисто) [195, с. 106].  

Аналізуючи вище викладене зазначимо, що дуже важливим є 

виконання такого службового завдання (створення твору) працівником 

особисто. На практиці трапляються випадки, за яких працівник створює 

службовий твір, а потім заявляє роботодавцю, що цей службовий твір 

написаний ним у співавторстві з іншою особою, а цей факт 

підтверджується їх спільною нотаріальною заявою. При цьому, якщо 

працівнику роботодавець зобов’язаний виплачувати винагороду у порядку, 

визначеному договором, то співавтор може вимагати від роботодавця 

здійснити оплату вартості його роботи. Для недопущення такої ситуації 

пропонуємо роботодавцям у трудових договорах визначати, що працівник 

повинен особисто створити такий службовий твір. 

Право на захист честі, гідності та/або ділової репутації працівника та 

роботодавця є рівноцінним. Вченими-правниками в понятті «честь» 

виділяються три сторони: 1) характеристика власне особистості ( «якості 

особи»); 2) супроводжується позитивною оцінкою суспільства 

відображення якостей особи в суспільній свідомості (ця сторона береться 

до уваги стосовно правових документів); 3) громадська оцінка, прийнята 

самою особистістю, здатність людини оцінювати свої вчинки, придушувати 

в собі егоїстичні, аморальні прагнення і наміри, діяти в моральному житті 

відповідно до прийнятих в цьому суспільстві моральних норм, правил та 
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вимог [196, c. 22-23; 197, с. 3-4]. З цього випливає, що працівник і 

роботодавець можуть захищати свою честь як від один одного, так і від 

третіх осіб. Сумнівним є те, чи можуть вони реалізовувати таке право 

спільно, адже кожна особа самостійно захищає свої порушені,  невизнані і 

оспорювані права і крім цього, право на захист честі у роботодавця та 

працівника мають різний зміст. 

Право на трудову честь як одне з основних трудових прав визнавав і 

Р.З. Лівшиць. До правомочностей, що входять в зміст цього права, він 

відносив правомочності щодо дій з приводу оцінки трудової честі: 1) дії, 

якими високо оцінюється трудова честь у вигляді заохочень працівника, по 

роботі просування, надання пільг; 2) дії, якими принижується трудова честь 

у вигляді притягнення до відповідальності (дисциплінарної та 

матеріальної), звільнення за порушення трудової дисципліни [198, с. 48].  

Аналізуючи вище викладене зауважимо, що захист трудової честі, як і 

гідності та ділової репутації є морально-етичною категорією, яка одночасно 

є і особистим немайновим правом, а також самостійним об’єктом судового 

захисту відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України 

«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної 

особи, а також ділової репутації  фізичної та юридичної особи» [199]. 

У роботодавця як у юридичної особи може захищатися тільки ділова 

репутація, бо честь і гідність – це властивості фізичної особи. Фактично, 

правила захисту честі працівника поширюються на роботодавця, якщо він 

виступає фізичною особою, однак на наш погляд, сама суть права 

роботодавця на захист його честі і ділової репутації є іншою. Мається на 

увазі, що фактично у законодавстві з цього приводу встановлюється 

правова фікція – оскільки роботодавець-юридичн особа – це не людина, то і 

честі і гідності у неї немає. Однак, нам така позиція видається дещо 

штучною.  

Під гідністю в літературі розуміється супроводжується відображення 

якостей особи у власній свідомості, що супроводжується позитивною 
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оцінкою особи; самооцінка особистості, що ґрунтується на її оцінці 

суспільством; усвідомлення самою людиною і оточуючими її  людьми 

факту володіння цією особою високими моральними та інтелектуальними 

якостями [200, c. 55]. 

Зауважимо, що гідністю є внутрішнє ставлення людини до себе. Під 

час створення  об’єкта інтелектуальної (творчої) праці, а потім – його 

оприлюднення, через видозміну твору, може буде завдана шкода гідності 

працівника, його морально-соціальним принципам тощо. 

Право на захист ділової репутації поширюється як на роботодавця, 

так і на працівника. Зокрема, І.В. Саприкіна зазначає, що право на захист 

репутації автора, роботодавця – це право на захист твору, включаючи його 

назву від будь-якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати 

шкоди честі та гідності автора, роботодавця. Змістом цього права становить 

заборона без згоди автора, роботодавця вносити будь-які зміни як в самий 

твір, так і в його назву. Також порушенням даного права будуть інші 

посягання на твори, наприклад, недозволене автором, його роботодавцем 

додавання до твору передмов, післямов, коментарів, ілюстрацій, 

спотворення кольору при виготовленні репродукції і т. п. Право на захист 

репутації має свої межі. Не є порушенням права на захист репутації автора 

створення пародій і стилізацій, а також критика твору [201, с. 8-9]. 

Оскільки у трудо-правовій доктрині вже наявне поняття «трудова 

честь», то за логікою вибудовування теоретичних конструкцій ми 

пропонуємо запровадити поняття «трудова репутація». Звісно, 

найпоширенішим випадком є завдання шкоди діловій репутації автора 

шляхом порушення недоторканності його твору.  

Н.В. Можаровська вказує, що захист репутації, якщо останню 

вважати категорією, що відбиває всебічне сприйняття людини іншими 

людьми, охоплює ряд правових засобів, що забезпечують об’єктивність 

такого сприйняття (захист честі і гідності), невтручання в особисте життя 

(охорона особистого життя), належну персоніфікацію (охорона права на 
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ім'я) і недоторканність зовнішнього вигляду громадянина (охорона права на 

власне зображення) [202, c. 51]. Проте, так як найменування роботодавця 

також може зазначатися на об’єкті інтелектуальної (творчої) праці 

працівника, роботодавець фінансує створення такого об’єкта, створює всі 

умови для цього працівнику, то відповідно на роботодавця теж прямо 

пропорційно впливатиме порушення цілісності і недоторканності такого 

твору. 

Переходячи до характеристики права роботодавця і працівника на 

недоторканність службового твору від дій, що можуть порушити його 

цілісність, спотворити, перекрутити, унеможливити використання за 

призначенням, погіршити чи знищити його. Таке право властиве і для 

працівника, і для роботодавця в силу необхідності протидіяти порушенню 

цілісності твору, що може завдати шкоди діловій репутації сторін трудових 

правовідносин.  Про право на недоторканність твору як особисте немайнове 

право йдеться у п. 4 ч. 1 ст. 438 ЦК України. Натомість, від якості 

цілісності твору, його самобутності залежить конкурентноспроможність 

роботодавця на ринку  і ставлення до творчих працівників як до 

спеціалістів. Однак, фактично станом на сьогодні, роботодавець 

законодавчо не може захищати своє право на недоторканність твору у суді, 

оскільки не є належним позивачем. В той же час, таку ситуацію можна 

виправити, зазначивши про необхідні зміни у договорі на замовлення 

службового твору. 

В цьому контексті Н.Є. Яркіна вказує, що псування інтелектуального 

продукту (умисне чи випадкове) може стати дієвим інструментом у 

конкурентній боротьбі й суттєво вплинути на репутацію юридичної особи, 

зусиллями й ресурсами якої створено певний твір [186, с. 57]. 

Тому на підставі вище викладеного, пропонуємо закріпити у ст. 438 

Цивільного кодексу України норму, якою передбачити, що право на захист 

недоторканності та цілісності твору може бути передане роботодавцю у 

разі,  якщо твір є службовим. 
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Право на здійснення дій з оприлюднення твору з дозволу працівника 

або за наявності договору з ним властиве для роботодавця і важливе тим, 

що дії з тиражування. Опублікування, сповіщення об’єкту інтелектуальної 

(творчої) праці працівника повинні бути безпосередньо з ним узгоджені. 

П.П. Баттахов вважає, що змістом цього права є взаємна згода працівника і 

роботодавця щодо використання продукту праці. Таке використання 

повинно бути детально обумовлене в трудовому договорі та договорі на 

замовлення службового твору, іншого не поіменованого трудового 

договору [203, c. 25-26]. 

Аналізуючи вище викладене вважаємо, що оприлюднення власне є 

немайновим правом, адже опублікування результатів саме по собі 

економічного змісту немає доти, допоки визначена особа – суб’єкт 

трудових правовідносин не отримала з цього дохід. Але разом із цим 

пропонуємо закріпити у ст. 438 Цивільного кодексу України можливість 

працівнику передати роботодавцю особисте немайнове право на 

розповсюдження його твору без попередньої його згоди, але за умови 

передбачення такої згоди у трудовому договорі, договорі на замовлення 

службового твору. 

Право передання особистих немайнових прав своїм 

правонаступникам уже фактично втілене у національному законодавстві 

щодо фізичних осіб (правонаступниками вважаються спадкоємці, у 

юридичних осіб – нові юридичні особи, що утворилися на підставі 

реорганізації, ліквідації, перетворення тощо). Зазначимо, що передаватися 

від працівника до роботодавця загальнотеоретично можуть не всі права, 

зокрема не може передаватися право захисту ділової репутації, адже воно 

неодмінно пов’язане з особами, що здобували таку репутацію. Натомість 

право на авторство, на забезпечення недоторканності і цілісності твору, 

право на оприлюднення твору повинно передаватися до правонаступників  

роботодавців – юридичних осіб. 
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На наш погляд, передача таких особистих немайнових прав жодним 

чином не означає, що вони припиняються у автора, а навпаки – відтак 

працівник і роботодавець матимуть однакові права щодо реалізації 

відповідних повноважень.  

Таким чином, , вплив  особистих немайнових прав суб’єктів трудових 

правовідносин на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці є 

кореспонденційним, адже через те, що такий об’єкт створюється за 

сприяння роботодавця, фактично останній також отримує ряд особистих 

немайнових прав щодо такого об’єкта. Комплексна проблема в цьому 

аспекті полягає в тому, що не завжди роботодавець через нечіткість, 

непослідовність і нелогічність національного законодавства може ці права 

реалізувати. 

Не менш важливим для сторін трудових правовідносин є виключні 

майнові права на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці. Так, майнові права 

інтелектуальної власності розглядаються в науковій юридичній літературі 

під різним кутом зору. Ми вже вказували про критерій інтересу як керівний 

у визначенні, яке право є майновим, а яке немайновим. 

 Зауважимо, що майнові права інтелектуальної власності 

розглядаються як суб’єктивні права інтелектуальної власності, які 

породжені майновим інтересом учасника правовідносин [204, с. 31]. В.В. 

Микитин вважає, що майновими правами є права учасників цивільних 

правовідносин, пов’язані з матеріальною основою об’єкта інтелектуальної 

власності [205, c. 69]. Але у цих визначеннях не йде мова про 

відчужуваний, економічний, відносний характер таких прав. Ми ж 

проаналізувавши підходи  у науковій літературі схиляємося до власного 

визначення, що майнові права на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці 

суб’єктів трудових відносин – це суб’єктивні, юридично забезпечені 

можливості працівника та роботодавця використовувати, розпоряджатися 

для задоволення майнового інтересу об’єктами інтелектуальної (творчої) 
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праці, стовореними/інтерпретованими на підставі трудового договору, що 

мають відносний, матеріальний, відчужуваний характер [206, с. 145].  

Перш за все, зауважимо, що у чинному законодавстві наявна колізія 

застосування ст. 429 Цивільного кодексу України [38] та ч.1 ст. 16 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» [64]. Мова йде про те, що за 

нормою ст. 429 Цивільного кодексу України, майнові права на службові 

об’єкти інтелектуальної власності належать автору і роботодавцю спільно, 

якщо інше не встановлено договором. У ст. 16 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» висвітлена діаметрально протилежна 

позиція – виключне майнове право на службовий твір належить 

роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) 

та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.  

Звісно ж, краще питання передачі виключних майнових прав на 

службовий твір зазначати в договорі. Потрібно звернути увагу на те, що 

Закон «Про авторське право і суміжні права» набрав чинності раніше, ніж 

Цивільний кодекс, а тому за темпоральним принципом дана колізія 

вирішується на користь Цивільного кодексу України. 

Фактично за ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» та Цивільного кодексу України визначено такі основоположні 

майнові права автора: 1) виключне право на використання твору; 2) 

виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими 

особами; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке 

використання. На наш погляд, варто також виокремити такий вид 

майнового права працівника як право отримувати доходи і від створення 

об’єкта інтелектуальної (творчої) праці (авторська винагорода), і від його 

використання (роялті) поряд з оплатою праці. 

Відтворення твору, його переробка, публічне сповіщення, 

розповсюдження тощо є лише елементами права на використання твору і 

становлять його зміст. Проте, майнові права суб’єктів трудових відносин, 
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як ми уже зазначали, не можуть бути тотожними майновим правам 

учасників цивільних відносин і відрізняються за своїм внутрішнім змістом 

від останніх. Так, як останній підрозділ цього розділу нашого 

магістерського дослідження стосується власне використанню об’єктів 

інтелектуальної праці суб’єктів трудових правовідносин. Ми розкриємо 

лише ключові аспекти, що мають значення в цьому контексті для нашого 

подальшого дослідження. 

Зміст майнових прав працівника і роботодавця на об’єкт 

інтелектуальної праці є поліваріантним, що означає врегулювання їх суті на 

рівні закону і окремо в двох договорах – трудовому і цивільно-правовому.  

Охарактеризуємо оглядово зміст кожного з цих прав. 

Майнове право на використання службового твору за загальним 

правилом, визначеним цивільним законодавством, у разі відсутності 

відповідної домовленості сторін звісно ж належить автору твору – 

працівникові. Тому для роботодавця вкрай важливо визначити основні 

положення використання твору у трудовому договорі з працівником. 

Використання твору може здійснюватися найрізноманітнішими способами: 

відтворення, публічне сповіщення, розповсюдження тощо. Однак, змістом 

використання об’єкта інтелектуальної праці ми вважаємо є саме 

застосування його властивостей з метою отримання прибутку чи 

досягнення соціального та/або економічного результату. 

А.О. Кодинець зазначає, що з метою забезпечення правомірного 

використання об’єкта інтелектуальної власності роботодавець має 

здійснити певні підготовчі дії: 1) укласти з працівником трудовий договір; 

2) договір на замовлення службового твору; 3) видати наказ на 

підприємстві про прийняття працівника на роботу; 4) укласти договір про 

розподіл майнових прав інтелектуальної власності або відчуження прав 

інтелектуальної власності на об’єкт [207, с. 36-38].  

Аналізуючи вище викладене, можемо констатувати, що забезпечення 

переходу майнових прав на використання твору від працівника до 
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роботодавця є успішним елементом ведення бізнесу для останнього. На 

практиці зазвичай працівник відчужує всі майнові права, крім права на 

переробку твору або ж таке право здійснюється працівником і 

роботодавцем спільно. Умова «якщо інше не встановлено договором» дає 

змогу сторонам трудових відносин за взаємною згодою визначити у такому 

договорі умови розподілу майнових прав на об’єкт інтелектуальної праці на 

власний  розсуд. 

Натомість, Н.А. Іваницька та В.В. Соловйова ствержують, що при 

спільному здійсненні працівником і роботодавцем прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, на відносини цих сторін не поширюються 

положення про спільну сумісну власність (глава 26 Цивільного кодексу 

України). Вчені акцентують увагу на тому, що положення глави 26 

Цивільного кодексу України не здатні належним чином врегулювати 

здійснення майнових прав інтелектуальної власності особами, яким такі 

права належать спільно [208, с. 33-35; 209, с. 111-114]. 

Погоджуючись із цією позицією зауважимо, що право 

інтелектуальної власності – це не тотожне поняття праву власності. 

Цивільне законодавство чітко регламентує, що ці права є незалежними 

один від одного. Відтак, неможливо застосовувати до відносин спільного 

використання майнових прав норми про спільну сумісну, а тим більше – 

спільну часткову власність. 

Ще одне право – виключне право дозволяти/забороняти використання 

об’єкта інтелектуальної праці в первинному вигляді властиве працівнику, 

якщо інше не визначено договором. Проте, часто складається така ситуація, 

коли працівник забороняє роботодавцю використовувати цей об’єкт. 

Роботодавець же може себе захистити лише шляхом встановлення 

відповідних положень у договорі або укласти з працівником ліцензійний 

договір. 

В умовах здорової конкуренції в сфері інтелектуальної власності 

кожен замовник і роботодавець зацікавлений в зміцненні своїх позицій 
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шляхом заборони автору «працювати» на конкурентів. Однак частина 7 

статті 33 Закону «Про авторське право і суміжні права» [64] визначає, що 

умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх 

творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній сфері, є недійсними. 

Отже, подібні умови в договорі, навіть у разі встановлення для автора 

певних санкцій за їх порушення, є радше спробою психологічного впливу 

на автора, ніж правовим механізмом. 

Не менш цікавим є і право перешкоджати неправомірному 

використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі 

забороняти таке використання. Таким правом найчастіше в силу положень 

договору наділяється і працівник, і роботодавець. Проблемні питання в 

даному аспекті можуть з’являтися на стадії захисту таких прав у суді. Дане 

майнове право є механізмом для забезпечення особистого немайнового 

права – забезпечення недоторканності та цілісності твору.  

Проте, на стадії звернення до суду роботодавець може зустрітися з 

правовою проблемою – він не є належним позивачем у таких справах. 

Мається на увазі ситуація, коли у договорі про розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності не визначається права роботодавця звертатися із 

захистом майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. Тому ми 

пропонуємо передбачати у договорах про розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності, у ліцензійному, трудовому договорі, договорі 

про замовлення службового твору умову, за якою роботодавець має право 

звернутися до суду за захистом майнових прав  на результат 

інтелектуальної (творчої) праці. 

Ще одне важливе право – право отримувати доходи і від створення 

об’єкта інтелектуальної (творчої) праці (авторська винагорода). Ч. 3 ст. 16 

Закону «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що за створення 

і використання службового твору автору (працівнику) належить авторська 

винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюється трудовим 
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договором (контрактом) та / або цивільно-правовим договором між автором 

і роботодавцем. 

У науковій літературі існує думка, що роботодавець зобов’язаний 

сплатити працівнику авторську винагороду за конкретний службовий твір, 

а не заробітну плату. Така точка зору підтверджується листом Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 

2389 від 21 квітня 2003 року [210]. Виходячи з положень статті 16 Закону, 

роботодавець отримує виключні майнові права, однак зобов'язаний 

сплатити авторську винагороду за створення і використання твору. 

Хоча законодавство прямо не передбачає того, що невиплата 

авторської винагороди впливає на передачу авторських прав на твір, для 

мінімізації ризиків слід виплачувати авторську винагороду і при цьому 

підтверджувати вчинення відповідних платежів. 

Частина 2 статті 33 встановлює, що авторська винагорода може бути 

визначена договором у вигляді відсотків від доходу, отриманого від 

використання твору, або у вигляді фіксованої суми або іншим способом. 

При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за 

мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Такі ставки 

визначені в постановах КМУ № 71 [211] і № 72 [212] від 18 січня 2003 року 

і виражені у відсотках від доходу, отриманого від використання певного 

твору в певному виді діяльності. 

Оскільки існують законодавчі вимоги до оплати авторської 

винагороди, необхідно підтверджувати здійснення виплат авторської 

винагороди працівникові від роботодавця.  Найбільш дієвим способом, на 

наш погляд, є оплата шляхом грошового банківського переказу на 

картковий рахунок працівника з визначенням призначення платежу: оплата 

авторської винагороди за договором №*. Іншим законним способом є 

виплата винагороди готівкою через касу підприємства роботодавця. 

Таким чином, підсумовуючи все вище зазначене зауважимо, що і 

особисті немайнові, і майнові права на результати інтелектуальної (творчої) 
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праці суб’єктів трудових правовідносин є важливими в умовах сьогодення, 

оскільки забезпечують використання різного роду об’єктів (програмного 

забезпечення, творів мистецтва, літератури, наукових джерел тощо). Проте, 

для забезпечення юридичної правильності, правомірності використання 

об’єктів інтелектуальної власності необхідно укласти з працівником одразу 

декілька договорів з метою надійності відносин із ним. 

Враховуючи вище викладене можемо підсумувати, що тягар 

забезпечення дійсності договорів, не зважаючи на те, що працівник є 

слабшою стороною трудових правовідносин, покладається на роботодавця. 

Вважаємо, що на законодавчому ріні слід передбачити більш дієві 

механізми взаємодії творчих працівників із роботодавцями, адже від 

інтелектуальних творчих відносин працівника і роботодавця залежить 

стабільність цивільного обігу учасників трудових  і пов’язаних з ними 

відносин. 

 

 

2.4 Загальні засади використання об’єктів інтелектуальної власності, 

створення яких пов’язане із перебуванням у трудових правовідносинах 

 

Розвиток ринку праці зумовлює постійний пошук інноваційних 

методів управління персоналом, залучення додаткових засобів для 

стимулювання зростання прибутку і підвищення рівня 

конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг. Роботодавці, 

залучаючи нових працівників до формування власної системи 

підприємницької чи іншої економічної діяльності, очікують вкладень від 

працівників у вигляді капіталу досвіду, навичок та знань. Винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, твори літератури, науки та мистецтва, 

фонограми, відеограми тощо – це своєрідні інвестиції у майбутній успіх 

роботодавця у конкретній сфері. 
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Використання об’єктів інтелектуальної власності роботодавцем 

призводить як до додаткових витрат з його сторони, так і до значних 

прибутків. Роботодавець маючи необхідні фінансові, інформаційні, технічні 

та інші матеріальні ресурси для створення об’єкта інтелектуальної 

власності часто самостійно не  змозі створити такий об’єкт і тому 

об’єктивно потребує кваліфікованих осіб для виконання цієї функції, 

реалізації ідеї на практиці. Правове регулювання залучення творчих 

працівників до процесу створення об’єктів інтелектуальної власності не 

настільки ускладнене, як процедура використання таких об’єктів. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю 

з’ясування оптимальних, правомірних варіантів поведінки як роботодавців, 

так і працівників з метою забезпечення консенсусу і уникнення трудових 

спорів під час реалізації майнового права використання об’єкта 

інтелектуальної власності. При  цьому необхідно визначити межі, за яких 

відбувається розмежування між особистими немайновими та майновими 

правами інтелектуальної власності на об’єкти, що створені працівником під 

час перебування у трудових відносинах з роботодавцем. 

Питанню визначення загальних засад використання об’єктів 

інтелектуальної власності, що створені в результаті творчої, 

інтелектуальної трудової діяльності працівників присвячували свою увагу 

визначні вчені-правники, зокрема такі як Андріїв В.М., Баттахов П.П., 

Богдан І.А., Болотіна Н.Б., Вишновецька С.В., Іваницька Н.А., І.В. 

Лагутіна, В.В. Лазор, Т.Г. Маркіна, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

Сергєєв О.П., Сумська А.В., Яркіна Н.Є., Якубівський І.В. та інші. Проте, 

зважаючи на комплексність відносин, що складаються у сфері 

використання об’єктів інтелектуальної власності, питання використання 

таких об’єктів досліджувалося або з позицій тільки права інтелектуальної 

власності, або з позицій вузького підходу – загальної характеристики 

виключних прав інтелектуальної власності. Наразі існує невідкладна 

потреба у визначенні загальних засад використання об’єктів 
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інтелектуальної власності, створення яких пов’язане із перебуванням у 

трудових правовідносинах, з позицій трудового права. 

У попередньому підрозділі нашого дисертаційного дослідження нами 

було розкрито частково питання використання результату інтелектуальної 

(творчої) праці суб’єктами трудових правовідносин, однак загальні засади 

такого використання не знайшли відображення,  тому потребують свого 

обґрунтованого дослідження. 

Зауважимо, що першою загальною засадою використання об’єктів 

інтелектуальної власності, створення яких пов’язане із перебуванням у 

трудових правовідносинах стало трудо-правове та цивільно-правове 

договірне регулювання виключних майнових прав на використання твору. 

Так, ст. 1107 Цивільного кодексу України [38] визначає, що розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі 

таких договорів: 1) Ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності; 2) Ліцензійного договору; 3) Договору про створення за 

замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) 

Договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної 

власності; 5) Іншого договору щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Однак зауважимо, що одного договору на розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності для забезпечення правомірності 

використання об’єктів, що створені в результаті вступу в трудові 

правовідносини, не достатньо. Справа в тому, що захистити свої права в 

цьому випадку потрібно в першу чергу роботодавцю, адже так чи інакше 

зрозуміло, що працівник повинен отримати оплату за такий вид своєї 

роботи, водночас неправильне оформлення відносин зі створення 

службового твору роботодавцем може створити для нього загрозу 

неможливості використання об’єкту інтелектуальної власності. 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 986 від 28 грудня 

2004 року [213] затверджено зразки (типові форми) договорів про розподіл 
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майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності, створених  при   

виконанні   службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця 

та інші форми таких договорів. 

Разом із цим, очевидно роботодавцю необхідно підтвердити: 1) факт 

перебування працівника у трудових відносинах з роботодавцем; 2) факт 

передачі виключних майнових прав від працівника до роботодавця; 3) факт 

виплати працівнику авторської винагороди та роялті.  

Перший факт очевидно повинен підтверджуватися трудовим 

договором. Трудовим договором є угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором та угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про працю України 

[45]). 

У науковій літературі дискусійним є питання щодо можливості 

включення до трудового договору питання розподілу майнових прав на 

службовий твір  між сторонами трудових правовідносин та питання 

виплати працівнику авторської винагороди та роялті. Так, О.Л. Маковський 

вказує, що головне, що мова йде про твір, створений працівником на 

виконання трудових обов’язків. З цього випливає і можливість вирішення 

питання про те, кому належить виключне майнове право на такий твір 

також в трудовому договорі. І коли закон надалі встановлює, що розмір 

винагороди за службові твори, порядок її виплати визначаються договором 

роботодавця з працівником, він теж має на увазі в першу чергу трудовий 

договір (хоча і не тільки його) [214, с. 11]. Натомість, Н.П. Корчагіна  

вказує, що розмір авторської винагороди і порядок її виплати визначаються 
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між сторонами в авторському договорі [215]. О.Г. Белькова у свою чергу 

зазначає, що оскільки законодавець не визначає, в якому саме договорі 

мають бути обумовлені ці умови, тому вони можуть визначатися і в 

трудовому, і в цивільно-правовому договорі. 

Однак, здійснивши комплексний аналіз цих позицій та чинного 

законодавства, ми  вимушені констатувати, що не погоджуємося з 

висловленими поглядами. Справа в тому, що ч. 3 статті 33 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» [64] визначає, що предметом 

договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, 

яких не було на момент укладання договору. Таким чином, укладення 

договору про передачу майнових авторських прав можливо тільки після 

створення об’єкта, що не завжди прийнятно для службових творів. Тобто, 

оскільки розподіл майнових прав інтелектуальної власності по-суті тягне за 

собою передачу таких прав, то фактично укладення такого договору до ще 

не існуючих прав може потягнути визнання недійсним такого договору. 

Разом із тим, оскільки закон забороняє ділити «шкуру невбитого ведмедя», 

передбачати у трудовому договорі ці умови також не варто, адже на момент 

укладення цього договору майнових прав на об’єкт інтелектуальної 

власності ще не існує, бо сам об’єкт по факту не створений. 

Р.О. Гурський вважає, що для документального підтвердження 

безспірності факту належності організаціям, зокрема науково-дослідним 

установам та вищим навчальним закладам, прав на службовий твір, 

створений їх працівником, необхідно: 1) щоб в трудовому договорі або в 

додатку до нього був зафіксований факт приналежності прав на створювані 

твори роботодавцю, в нього ж можуть бути включені вказівки про 

наявність у працівника відповідних трудових обов’язків, хоча б у загальній 

формі; 2) наявність акту здачі-приймання твори для конкретизації правових 

наслідків щодо конкретного створеного твору [216, с. 35]. 

Таким чином, в трудовому договорі повинні бути такі обов’язки 

працівника, які безпосередньо можна пов’язати зі створеним твором. Тобто 
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програма для Apple Store, створена розробником програм для Apple Store, 

має всі ознаки службового твору. Якщо ж цю програму розробив менеджер 

з продажу - він має всі виключні права на цей програмний продукт. Крім 

того, обов’язки працівника, пов’язані зі створенням службового твору, 

можуть бути прописані в посадовій інструкції, вказані в наказах, службових 

записках і іншим локальним документам організації. 

Крім цього, деякі юристи-практики вказують на можливість 

обумовлення переходу майнових прав інтелектуальної власності на 

відповідний об’єкт, що створюється як службовий твір, у додатку до 

трудового договору. Юристи-практик вказують, що договір про розподіл 

майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір укладається з 

працівником перед тим, як він приступить до роботи, в якості додатку до 

трудового договору і передбачає розподіл прав на всі об'єкти, які будуть 

створені працівником у процесі виконання ним службових обов'язків [217]. 

На наш погляд, оскільки додаток до договору є його невід’ємною 

частиною, майнових прав на такий об’єкт у працівника ще не існує на 

момент укладення трудового договору, відповідно такий договір може бути 

визнаний недійним. Крім цього, варто укладати трудовий договір для інших 

цілей – перш за все, щоб твір, який був створений таким працівником 

вважався б службовим, і по-друге, розробити посадову інструкцію для 

працівника. де визначити конкретно коло його прав та обов’язків. 

Водночас, говорячи про особливості використання такого договору 

ми вважаємо, що повинні бути укладені не менше двох, а то і три цивільно-

правові договори про використання об’єкта інтелектуальної власності між 

роботодавцем і працівником. Перший – це договір про замовлення 

службового твору або ж альтернативний метод – не укладати такий договір, 

а у трудовому договорі передбачити, що працівник створює службові твори 

за завданням роботодавця, що вручається працівнику під розписку. Другий 

– це договір про використання об’єкта інтелектуальної власності 

(наприклад, ліцензійний договір) або договір про розподіл прав на об’єкт 
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інтелектуальної власності, що створений в результаті перебування у 

трудових правовідносинах. Третій  - це договір про авторську винагороду 

за створення та використання об’єкту інтелектуальної власності, що 

створений в результаті перебування у трудових правовідносинах. Причому 

таку авторську винагороду за створення можна як альтернативний варіант 

передбачити у договорі на  замовлення службового твору. 

Як правило, умовами договору неможливо визначити всі об’єкти, які 

будуть створені співробітником в рамках виконання службових обов’язків. 

Тому на практиці, в договорі вказується, що розподілу підлягають майнові 

права на всі об’єкти, створені співробітником в рамках своїх службових 

обов’язків. 

Докладне роз'яснення щодо цього дає пункт 24 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р «Про застосування судами 

норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних 

прав» [218] в якому вказується, що якщо в трудовому або цивільно-

правовому договорі між працівником і роботодавцем (юридичною або 

фізичною особою, де або в якої він працює) не передбачений інший 

порядок здійснення майнових прав на створений об'єкт, то вони мають 

загальні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права 

на твір, так і на використання такого об'єкта. Порядок здійснення майнових 

прав на такий об'єкт може бути врегульовано цивільно-правовим 

договором. 

У разі передачі (відчуження) працівником роботодавцю всіх 

майнових прав на твір, створений ним в порядку виконання трудового 

договору, працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих 

немайнових прав. Тобто, замість ліцензійного договору чи іншого договору 

про використання об’єкта інтелектуальної власності працівник може 

укласти з роботодавцем договір про відчуження виключних майнових прав 

на службовий твір тощо. 
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В цьому контексті О.В. Дзера та Н.С. Кузнецова вказують, що 

законодавець вказує, що перехід права власності на матеріальний об’єкт з 

втіленим в ньому твором не означає перехід майнових прав на цей твір. 

Тому матеріальний об'єкт, в якому автору вдалося створити твір 

(рукописний оригінал або примірник твору), може бути окремим об'єктом 

договору купівлі-продажу (ст. 177, ч. 1 ст. 178 ЦК України). Правда, в 

цьому випадку з автором може укладатися змішаний договір, другою 

складовою якого будуть умови ліцензійного договору або договору про 

передачу виключних майнових прав [219, с. 658]. 

Цікава практика з приводу договірного регулювання відносин, що 

складаються стосовно об’єктів інтелектуальної власності, створених в 

результаті перебування у трудових відносинах, висвітлена у Постанові 

Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання 

практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності» [220], де у п. 35 зазначено, що об’єкти інтелектуальної 

власності, які створені поза межами службового твору чи перебування 

працівника у трудових відносинах з роботодавцем не вважаються 

службовими творами. Як приклад, у постанові наведено ситуацію з 

ілюстраціями – якщо працівник написав книгу, що передбачено службовим 

завданням, і зробив до неї ілюстрації, що окремо не було передбачено у 

такому завданні, то ілюстрації не вважаються службовим твором і автор 

має право отримати за них винагороду, якщо доведе, що роботодавець 

прийняв від нього твір у повному обсязі без зауважень. Проте, якщо 

роботодавець відмовився приймати твір у такому вигляді і працівник 

вимагає оплати, то він може отримати таку тільки, якщо доведе, що 

роботодавець замовляв у нього виготовлення конкретного службового 

твору. Серед засобів доказування в цьому випадку ключову роль відіграють 

локальні акти роботодавця – посадова інструкція,  з якою під розписку був 

ознайомлений працівник, накази, розпорядження, службові записки тощо. 
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Так, О.В. Бичков пропонує роботодавцям розробляти локальні акти, 

що регулюють порядок юридичного закріплення прав на службові твори. 

Цими актами повинен забезпечуватися контроль за створенням службового 

твору, порядок оформлення прав на службові твори, документальне 

оформлення переходу прав, контроль за строком дії виключного права, 

облік службових творів. Крім того, багато юристів є прихильниками того, 

щоб укладати договори цивільно-правового характеру, що гарантують 

юридичне закріплення виключних прав на службові твори за роботодавцем 

[221, c. 1]. 

На практиці також виникають ситуації, коли договору про замовлення 

твору між працівником і роботодавцем взагалі немає, але роботодавець 

використовує такий твір як службовий. В такому випадку для роботодавця, 

на наш погляд, існує два варіанти: 1) або укласти договір про створення 

об’єкта інтелектуальної власності працівником, договір про використання 

службового твору чи про купівлю-продаж виключних майнових прав на 

об’єкт інтелектуальної власності, створений під час перебування у 

трудових правовідносинах; 2) або вирішувати питання про приналежність 

прав у судовому порядку. Також можливим є під кожен службовий твір 

виписування службового завдання, проте не завжди це належним чином 

оптимізує роботу підприємства, установи, організації. В частині судового 

порядку захисту прав зауважимо, що в такій ситуації працівнику простіше 

довести факт неправомірного використання твору роботодавцем, ніж 

роботодавцю довести факт того, що твір, створений працівником, є 

службовим. 

А.О. Кодинець вказує, що для мінімізації ризику неотримання 

роботодавцем будь-якої частини майнових прав на твір необхідно 

максимально детально прописувати завдання на створення такого твору, а 

також в акті виконаних робіт (якщо такий акт оформляється) необхідно в 

повній мірі описувати створений працівником службовий твір, що 
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передається. Для більшої впевненості необхідно додати копію створеного 

твору до такого акту виконаних робіт на відповідному носії [51, c. 20]. 

Отже, з вище викладеного випливає, що варто запропонувати 

наступний алгоритм дій для працівника та роботодавця з оформлення 

відносин у сфері створення та використання службового твору: 1) 

укладення трудового договору, де визначити, який конкретно твір (з 

технічними, оціночними характеристиками) має створити працівник; 2) 

наказом по підприємству призначити такого працівника і під розписку 

ознайомити його з посадовою інструкцією творчого працівника (визначити 

в ній конкретні його права та обов’язки); 3) укласти з працівником договір 

про замовлення службового твору (інший альтернативний непоіменований 

договір) або у трудовому договорі передбачити, що працівник створює 

службовий твір за завданнями роботодавця (такі завдання видаються 

працівнику під розписку); 4) укладення з працівником договору про 

використання об’єкта інтелектуальної власності (наприклад, ліцензійний 

договір) або договору про розподіл прав на об’єкт інтелектуальної 

власності, що створений в результаті перебування у трудових 

правовідносинах; 5) укладення договору про авторську винагороду за 

створення та використання об’єкта інтелектуальної власності або замість 4 і 

5 пункту нашого алгоритму роботодавець може укласти з працівником 

договір про відчуження майнових прав інтелектуальної власності, що в 

цілому в певних ситуаціях може зекономити для роботодавця його витрати 

[223, с. 30-31].  

Ще однією загальною засадою використання об’єктів інтелектуальної 

власності, що створені в результаті перебування у трудових відносинах є 

особливості розподілу майнових прав на об’єкти інтелектуальної (творчої) 

діяльності працівника. За загальним правилом, яке ми аналізували вище, 

особисті немайнові права – залишаються у працівника, а виключні майнові 

– за договором можуть бути передані роботодавцю. Якщо такого договору 
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немає – виключними майновими правами працівник і роботодавець 

володіють спільно. 

Проте, О. В. Новолаєва вказує, що договір про розподіл майнових 

прав на службовий твір може бути укладений одноразово і розподіляти 

права як  процентному відношенні, так і визначати конкретний обсяг прав 

за роботодавцем та працівником [224]. Проте, на наш погляд, майнові 

права, хоч і носять економічний зміст, не можна розподіляти у 

процентному співвідношенні. Наприклад, працівник передав роботодавцю 

30 % права на використання твору шляхом його опублікування. В цьому 

випадку не зрозуміло, що має робити роботодавець – опубліковувати 30 % 

тиражу, чи 30 % всього твору. Вважаємо, що для ясності стану переходу 

майнових прав від працівника до роботодавця слід конкретизувати, які саме 

виключні майнові права на службовий твір, в якому обсязі, з обмеженнями 

чи без таких передаються за договором про розподіл майнових прав. 

Так, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності 

Академії правових наук України було розроблено  типову форму договору 

про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків [225, с. 52]. У цій типовій формі 

враховано основні положення чинного законодавства, що стосуються 

забезпечення належного переходу виключних майнових прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, що створений працівником під час перебування 

у трудових відносинах з роботодавцем. Тому, ми рекомендуємо саме цю 

форму договору для укладання суб’єктами господарювання із своїми 

працівниками в частині реалізації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  

Ключовою засадою використання об’єктів інтелектуальної власності, 

створення яких пов’язане із перебуванням у трудових правовідносинах, 

також є питання реалізації співавторства в частині забезпечення балансу 

прав працівника і роботодавця в такому випадку. Зокрема, мається на увазі, 
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що оформлення передачі виключних майнових прав роботодавець повинен 

здійснювати з усіма співавторами.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» [64] співавторами визнаються особи, які спільною творчою роботою 

створили твір. 

Як правильно вказує А.О. Котляр, технічні працівники, які 

допомагали створювати твір (збирання матеріалів, креслення графіків і 

схем і т.п.) до авторів не зараховуються [226, с. 94]. Аналізуючи викладене, 

можемо констатувати, що співавторами вважаються ті, хто створював чи 

інтерпретував твір. Разом із тим, роботодавець може укласти з усіма 

співавторами один цивільно-правовий договір на виготовлення твору та 

один на його використання. А от, що стосується трудового договору, то 

такий договір повинен укладатися з кожним працівником окремо, службове 

завдання на кожну окрему частину твору таким співавторам також повинно 

надаватися окремо. Остання дія роботодавця дозволить визначити з 

високою долею ймовірності частку вкладу кожної особи в твір. Це створить 

правові засади для встановлення роботодавцем відповідної винагороди за 

створення та використання службового твору. 

У одній із своїх праць Н.Є. Яркіна вказує, що не менш актуальним 

питанням в умовах сьогодення є укладення ліцензійного договору одним із 

право володільців, якщо інші співавтори не давали свою згоду на таке 

укладення. Вчена вважає, що в Цивільному кодексі України слід закріпити 

положення про нікчемність договорів про передачу прав інтелектуальної 

власності, що були укладені одним із співавторів без згоди інших, якщо 

повноваження на його укладання не були йому надані і не випливають з 

договору про спільне здійснення прав [227, c. 256-257]. 

Однак, станом на сьогодні на практиці склалася позиція, за якої суди 

відмовляють у стягненні компенсації за відчуження майнових прав 

інтелектуальної власності на службовий твір у випадках, коли такий 

продаж здійснювався без згоди співавторів. Так, у постанові Вищого 
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господарського суду України у справі № 20/194 [228] були висвітлені 

питання щодо необхідності визнання недійним такого договору. Зокрема, 

суд касаційної інстанції розглядав дану справу за позовом ПП «Українське    

музичне    видавництво»   до  Представництва  про стягнення 135300 грн.  

компенсації за порушення виключних майнових авторських  прав  позивача  

на  музичний   твір   «Мишка,   гадкий мальчишка»  (автори  музики  

Кукоба Б.В.,  Ясинський М.Є.;  автори тексту Лобода С.С., Ясинський 

М.Є.).  

Як бачимо у цій справі є декілька співавторів, один з яких продав 

виключні майнові права на використання пісні іншим особам без згоди 

співавторів. Вищий господарський суд, скасовуючи рішення першої та 

апеляційної інстанції про задоволення позову вказав, що з огляду на 

встановлений загальний порядок використання творів (з дозволу автора  та 

зі сплатою авторської  винагороди)  та відсутність  відомостей  щодо  

визнання недійсними у встановленому порядку договорів про передачу 

майнових прав не відбулося порушення у порядку передачі прав 

інтелектуальної власності на пісню. 

Проаналізувавши цю правову позицію вважаємо за необхідне 

стверджувати, що дійсно, згідно ст. 428, 436 Цивільного кодексу України ці 

договори є недійсними, однак у законодавстві встановлена презумпція 

дійсності правочинів. А відтак, позивачі неправильно сформулювали 

позовні вимоги. Їм варто було просити суд не тільки стягнути компенсацію, 

а і визнати такі договори недійсними. Позивачами цього зроблено не було, 

а тому суд правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог. 

Тому, враховуючи вище викладене, ми підтримуємо пропозицію Н.Є. 

Яркіної щодо встановлення в законі положення, за яким відсутність згоди 

всіх співавторів на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності на твір спричиняє нікчемність таких договорів. А це означає, що 

для визнання такого договору недійсним не потрібно окремо звертатися з 

позовом до суду. 
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Таким чином, для забезпечення правомірності встановлення між 

працівниками відносин співавторства і їх обов’язків перед роботодавцями 

необхідно: 1) окремо укладати трудові договори з кожним з таки 

працівників, де обумовлювати особливості реалізації ними своїх обов’язків 

і прав щодо частини твору; 2) роботодавцю надавати кожному співавтору 

окремо службове завдання; 3) передбачити у Цивільному кодексі 

положення, за яким визнавати нікчемним договір про використання, 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на 

службовий твір, якщо такий укладений без належно оформленої згоди всіх 

співавторів; 4) визначати винагороду за створення та використання об’єкта 

інтелектуальної власності, що створений під час перебування працівника у 

трудових відносинах для кожного співавтора окремо. 

Не менш важливою загальною засадою використання об’єктів 

інтелектуальної власності, створення яких пов’язане із перебуванням у 

трудових правовідносинах, є питання використання таких об’єктів згідно 

службових обов’язків працівника. Зауважимо, що поняття «службові 

обов’язки»  належним чином не сформульоване в законодавстві. Проте, 

певне недосконале визначення міститься у ст. 1  Закону України «Про 

охорону прав на винаходи та корисні моделі» [229], де під службовими 

обов’язками розуміються зафіксовані в трудових договорах (контрактах), 

посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що 

передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу 

(корисної моделі). Однак, такі обов’язки, на наш погляд, можуть носити не 

тільки функціональний, а й організаційний характер. 

 В цьому контексті Р.О. Денисова обґрунтовує існування поняття 

«службові обов’язки» та «службове завдання» як таких, що мають 

кваліфікуюче значення для кваліфікації певних творів як службових. Так, 

вчена вказує, що до службових обов’язків працівника. який створює чи 

інтерпретує твір входить відповідний обов'язок створювати чи 

інтерпретувати об'єкти авторського права відповідного виду [230, c. 54]. 
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Однак, певні службові обов’язки повинні відповідати посаді, кваліфікації і 

професії особи-працівника. 

Аналізуючи вище викладене можемо констатувати, що службові 

обов’язки працівника, що створює та/або інтерпретує службові твори – це 

передбачені нормативно-правовими актами, трудовим договором та 

локальними актами роботодавця організаційні та функціональні міри 

належної поведінки, що відповідають кваліфікації, посаді і професії 

працівника щодо створення та/або інтерпретації об’єктів інтелектуальної 

власності під час перебування у трудових правовідносинах. 

Разом із цим, зауважимо, що створення службового твору буде 

вважатися таким, що відповідає відповідним правовідносинам роботодавця 

і працівника за умови, якщо виконання такої роботи входило до його 

службових обов’язків і за наявності відповідного службового завдання, що 

може бути виражене як у самому договорі, так і в окремій службовій 

записці. При цьому, очевидно, що в кваліфікації певного твору як 

службового перевага надається не централізованому, а локальному 

правовому регулюванню. 

У разі якщо з характеру службових обов'язків не можна зробити 

висновок про обов’язок створення конкретного твору, необхідно службове 

завдання роботодавця або уповноваженої ним особи, в якому 

характеризується твір, до створення якого повинен приступити працівник 

[231, с. 63]. 

На думку Л.І. Антонової, до локального правового регулювання, яке 

завжди є нормативним, відносяться форми трудового права, створені на 

підприємстві, установі, організації: колективні договори, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, акти, які 

приймаються безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях 

роботодавцем самостійно, за погодженням з органом професійної спілки, 

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом чи 

самостійно трудовим колективом. В основі такого локального регулювання 
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лежать вимоги, заборони, дозволи загального характеру, правила 

поведінки, які виступають еталоном, прикладом, якому має відповідати 

діяльність відповідних суб’єктів [232, c. 10-11]. На думку Н.А. Тимонова, 

посадові інструкції повинні доповнювати правила внутрішнього трудового 

розпорядку [233, с. 24]. При цьому, недостатня розробленість посадових 

інструкцій тягне за собою ускладнення правовідносин між працівником та 

роботодавцем.  

П.Д. Пилипенко, критикуючи позицію локального правового 

регулювання праці вважає, що наявність нормативно-правових актів, які 

обумовлені ступенем диференціації  залежно від умов суспільного 

виробництва, кліматичних умов, суб’єктних ознак і соціальних груп 

працівників є однією з особливостей трудо-правового регулювання праці 

[234, c. 87-88]. 

Аналізуючи все вище викладене, можемо стверджувати, що категорія 

службових обов’язків і визначення її змісту передусім у посадових 

інструкціях створить для роботодавця реальну і змістовну доказову базу 

для підтвердження своїх виключних майнових прав на об’єкт 

інтелектуальної власності. Поряд із цим, зважаючи на тенденцію до 

розширення значення правового регулювання на локальному рівні, не варто 

применшувати значення договірного регулювання використання об’єктів 

інтелектуальної власності, що створюються працівником в рамках 

перебування його у трудових правовідносинах з роботодавцем. 

Отже, для забезпечення використання службових творів необхідно, 

щоб створення та/або інтерпретація відповідних об’єктів інтелектуальної 

власності, було закріплено як службовий обов’язок працівника у трудовому 

договорі, посадовій інструкції. А за відсутності таких положень, такими 

службовими обов’язками працівника слід наділяти шляхом вручення йому 

під розписку службових завдань. 

Наступною загальною засадою використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створення яких пов’язане із перебуванням у трудових 
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правовідносинах, є регулювання права використання службового твору 

шляхом оприлюднення. Справа в тому, що після створення об’єкта 

інтелектуальної власності, оформлення його як службового твору, постає 

питання про публічне оприлюднення такого твору для отримання з цього 

прибутку. Звісно ж, в першу чергу таким питанням зацікавлений 

роботодавець, адже саме він вклав кошти у створення службового твору, 

його підтримку, сплачував авторську винагороду працівнику та 

співавторам, а відтак бажає отримати і відповідний прибуток. У межах 

нашого дослідження право на оприлюднення твору розкривалося з-поміж 

інших особистих немайнових прав, хоча варто зазначити, що саме це право 

чи не найтісніше пов’язано з майновими правами роботодавця. 

Зауважимо, що на дискусійність віднесення цього права до 

немайнових прав неодноразово вказувалося у науковій літературі. Ми ж 

відносимо оприлюднення до найбільш загальних засад використання 

службових творів, адже саме завдяки обнародуванню досягається ціль 

створення службових творів для роботодавця – отримання прибутку. На 

думку М.О. Клюєва, за автором службового твору зберігається право на 

оприлюднення: роботодавець без його згоди не вправі вирішити питання 

про готовність службового твору і обнародувати його [231, с. 62-63]. Але на 

думку О.В. Бахтіної, авторські права на службовий твір належать автору, за 

винятком виключного права на використання службового твору, а також 

права на оприлюднення [235, с. 23]. 

Зауважимо, що безумовно, сам факт відсутності в особи виключного 

права, але збереження за нею особистих немайнових прав не є 

протиправним чи недопустимим. Однак право на оприлюднення, як уже 

зазначалося, має особливу важливість для самого правоволодільця, який 

виступає замовником службового твору. 

Погоджуємося з позицією О.Г. Белькової про те, що у відношенні 

службового твору вирішує переважно не працівник, а роботодавець. Автор 

зобов’язаний передати роботодавцю створений в порядку виконання 
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службового завдання твір. Роботодавець приймає рішення про те, 

оприлюднювати твір, зберегти його в таємниці чи не використовувати 

взагалі [236, с. 123]. 

Підсумовуючи вище викладене зауважимо, що ми вважаємо 

обґрунтованим те, що пріоритет права на оприлюднення повинен 

надаватися роботодавцю. Однак, зважаючи на те, що працівник повинен 

спочатку передати це право, сумнівним є питання, чи може роботодавець 

оприлюднювати службовий твір без згоди працівника. Проте, сам акт 

оприлюднення не можна назвати правочином, а відтак факт оприлюднення 

не можна визнати недійсним. 

Більш того, за загальними правилами правового регулювання 

працівник-автор має про відмовитися від раніше прийнятого рішення про 

оприлюднення твору за умови відшкодування збитків особі, якій відчужено 

виключне право на відтворення чи надано право використання твору. 

Проте, фактично, таке правило діє тільки у договірній практиці. В чинному 

українському законодавстві не відображено права працівника на відзив 

свого твору. 

Отже, пропонуємо закріпити право оприлюднення службового твору 

за роботодавцем, адже останній повинен мати реальні гарантії закріплення 

за ним виключних майнових прав, які прямо пропорційно залежать від 

факту оприлюднення твору. 

Крім цього, ще однією загальною засадою використання об’єкта 

інтелектуальної власності є судовий захист прав сторін трудових 

правовідносин при створенні і використанні такого об’єкта інтелектуальної 

власності, створеного під час перебування у трудових правовідносинах. У 

складній системі взаємодії працівників і роботодавців з приводу 

використання, охорони і захисту результатів інтелектуальної діяльності 

працівників, а саме створюваних ними в процесі виконання трудової 

функції найрізноманітніших службових творів, конфліктні ситуації між 

двома ключовими фігурами трудової діяльності (працівником і 
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роботодавцем) на сьогоднішній день складають значний відсоток у 

загальній кількості всіх спорів, що виникають у сфері інтелектуальної 

власності.  

Як слушно зауважує Г.О. Лаптєв, спірні питання, пов’язані із 

захистом прав автора та роботодавця, повинні розглядатися в суді. При 

цьому авторське право передбачає також можливість судового захисту 

роботодавцем прав на створений працівником службовий твір, оскільки 

особи, які отримали виключні права на законних підставах, стають 

правовласниками і отримують можливість захищати свої права [237, с. 37]. 

В.П. Грибанов вказував: «Суб’єктивне право, яке було надане особі, але не 

захищене від його порушення необхідними засобами, є лише 

декларативним правом» [238, c. 96].  

З наведеного випливає, що всі права, які надані працівнику і 

роботодавцю в частині створення/інтерпретації і використання службових 

творів були б ілюзорними за відсутності дієвих механізмів їх захисту. 

Цивільним процесуальним кодексом України, а саме статтею 3 передбачено 

право  особи на захист своїх прав та інтересів у суді [239]. Так, як стороною 

у справі про захист прав, що випливає з відносин щодо службового твору, є 

часто працівник, то відповідно найчастіше такі спори розглядаються в  

судах загальної юрисдикції за позовами цих же працівників. Проте, у ст. 16 

Господарського процесуального кодексу України [240] встановлюється 

виключна підсудність справ про порушення майнових прав інтелектуальної 

власності – за місцем вчинення порушення.  

І.В. Лагутіна визначає судовий захист прав працівників загалом як 

форму захисту трудових прав, що носить юрисдикційний характер [241, c. 

9]. Проте, судовий захист працівників як слабшої сторони цих 

правовідносин, де змішалося право інтелектуальної власності і трудове 

право, як показує практика, є більш дієвим, ніж відповідні права на захист, 

які має роботодавець. В розмежуванні підсудності таких спорів велику роль 

відіграють листи, рішення суду касаційної інстанції, Верховного суду 
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України. Так, своє вирішення ці питання знайшли у постанові Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

01.03.2013 року №3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та 

визначення підсудності цивільних справ» [242]. 

Роботодавець теж наділений правом на судовий захист від таких дій 

працівника як порушення умов договору, у разі продажу виключних прав 

без згоди роботодавця третім особам, у разі використання об’єкту 

інтелектуальної власності в особистих цілях. 

Отже, першочерговим завданням законодавця є визначення кола 

способів захисту роботодавцями своїх трудових прав, меж їх захисту. 

Зауважимо,що вирішення цього завдання можливе лише в результаті 

встановлення прийнятного по соціально-економічних міркуваннях балансу, 

з одного боку, прав роботодавця, а з іншого - прийнятих законодавцем до 

уваги інтересів працівників, що в даному випадку виступають в якості 

правопорушників. 

На підставі вище викладеного, можемо стверджувати, що до 

загальних засад використання об’єктів інтелектуальної власності, 

створених під час перебування у трудових відносинах, належать наступні: 

1) трудо-правове та цивільно-правове договірне регулювання виключних 

майнових прав на використання твору; 2) особливості розподілу майнових 

прав на об’єкти інтелектуальної (творчої) діяльності працівника; 3) 

реалізація співавторства в частині забезпечення балансу прав працівника і 

роботодавця в такому випадку; 4) використання таких об’єктів 

інтелектуальної власності, що створені під час перебування в трудових 

правовідносинах, повинно здійснюватися згідно службових обов’язків 

працівника; 5) регулювання права використання службового твору шляхом 

оприлюднення; 6) судовий захист прав сторін трудових правовідносин при 

створенні і використанні такого об’єкта інтелектуальної власності, 

створеного під час перебування у трудових правовідносинах. 
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Отже, встановлення чітких загальних засад використання об’єктів 

інтелектуальної (творчої) діяльності працівників у трудових відносинах з 

роботодавцем повинні враховувати передовсім принцип єдності та 

диференціації трудового прав, щоб попередити дискримінацію правового 

регулювання праці і забезпечити оптимальний баланс інтересів працівників 

та роботодавців. Використання об’єктів інтелектуальної власності під час 

перебування у трудових відносинах є тим механізмом, де поєднуються 

цивільні та трудові елементи єдиної системи права. А відтак, забезпечення 

балансу між забезпеченням права на працю та правом на творчість і є 

критерієм правомірності діяльності сторін трудових правовідносин у цьому 

випадку. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Таким чином, на підставі вище викладеного, можемо виокремити 

наступні положення, що є результатами системного аналізу положень 

чинного законодавства та науково-дослідних джерел: 

1. Особливостями визначення правового статусу творчих 

працівників є такі: 1) у законодавстві про працю та законодавстві у сфері 

інтелектуальної власності визначено спеціальні категорії осіб, які 

визнаються творчими працівниками, що застосовують свої творчі здібності в 

процесі праці для досягнення результату – створення об’єкта інтелектуальної 

власності та/або його інтерпретацію; 2) диференціація праці творчих 

працівників за критерієм характеру їх праці – застосування власних творчих 

здібностей; 3) наслідки диференціації – встановлення вікових, 

організаційних особливостей, відмінностей у регулюванні часу відпочинку, 

роботи, оплати праці, трудової дисципліни тощо; 4) поширення на творчих 

працівників одночасно норм трудового і авторського права та суміжних 

прав, що робить відносини творчого працівника і роботодавця 



184 

комплексними; 5) поширення на нього особливих правил трудової 

дисципліни, розгляду спорів; 6) розповсюдження на творчого працівника 

концепції добровільної зайнятості і свободи праці в їх особливих проявах в 

частині дистанційної, аутсорсингової, аутстаффінгової зайнятості. 

2. Диференціація (встановлення спеціального порядку) правового 

регулювання нормування, часу відпочинку і оплати праці найманих творчих 

працівників – це визначена нормативно-правовими, локальними актами 

система особливостей реалізації, застосування норм права до творчих 

працівників з метою встановлення відповідності характеру творчої 

діяльності працівника особливостям його прав та обов’язків у процесі праці. 

3. До ключових характеристик нормування праці найманих творчих 

працівників належать такі: 1) для творчих працівників нормування праці 

здійснюється з допомогою охоронних норм трудового права; 2) нормування 

здійснюється переважно на рівні локального правового регулювання, що 

свідчить про недостатність законодавчого правового регулювання праці 

найманих творчих працівників. 

4. Виокремлено загальні характеристики, що в силу встановлення 

спеціального порядку регулювання часу відпочинку властиві найманим 

творчим працівникам: 1) особливості встановлення вихідних і святкових 

днів (можуть залучатися до праці у вихідний день, порядок залучення 

визначається місцевою радою); 2)  особливості залучення творчих 

працівників до понаднормової роботи та роботи в нічний час; 3) особливості 

надання окремих видів відпусток творчим працівника (відпустки для 

конкурсів фестивалів, науково-педагогічним працівникам – до 56 днів 

щорічної основної відпустки, додаткова відпустка до 35 днів працівникам 

телебачення, радіомовлення і драматичного мистецтва тощо). 

5. До ключових характеристик встановлення спеціального порядку 

регулювання оплати праці найманих творчих працівників відносяться 

наступні: 1) поєднання централізованого правового регулювання (зокрема, 

для творчих працівників бюджетної сфери) та локального правового 
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регулювання праці (для творчих працівників, які не передбачені у Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад  професійних 

творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників та   інших 

специфічних театральних професій» ); 2) поряд із класичними складовими 

оплати праці працівникам виплачується роялті; 3) є зв’язок вартості оплати 

праці із періодичністю, кількістю, якістю і характером творчої діяльності 

працівника. 

6. Запропоновано передбачити у проекті Трудового кодексу 

України положення з переліком особистих немайнових прав працівника і 

роботодавця. До особистих немайнових прав працівника, що стосуються 

створення об’єкта його інтелектуальної (творчої) праці слід віднести: 1) 

право називатися автором твору або зберігати анонімність; 2) право на 

захист  честі і гідності, репутації працівника як автора у сфері праці; 3) право 

дозволяти оприлюднення об’єкта інтелектуальної (творчої) праці; 4) право 

захищати недоторканність твору та його цілісність; 5) право передавати свої 

особисті немайнові права на службовий твір правонаступникам.  

7. До особистих немайнових прав роботодавця слід віднести: 1) 

право зазначати своє найменування або вимагати/забороняти зазначення 

такого найменування у разі використання об'єкта інтелектуальної (творчої) 

праці; 2) право на захист ділової репутації; 3) право на недоторканність 

службового твору від дій, що можуть порушити його цілісність, спотворити, 

перекрутити, унеможливити використання за призначенням, погіршити чи 

знищити його; 4) право на здійснення дій з оприлюднення твору з дозволу 

працівника або за наявності договору з ним; 5) право передавати ці особисті 

немайнові права своїм правонаступникам. 

8. Запропоновано закріпити у ст. 438 Цивільного кодексу України 

норму, якою передбачити, що право на захист недоторканності та цілісності 

твору може бути передане роботодавцю у разі,  якщо твір є службовим. 

9. Запропоновано передбачати у договорах про розподіл майнових 

прав інтелектуальної власності, у ліцензійному, трудовому договорі, 
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договорі про замовлення службового твору умову, за якою роботодавець має 

право звернутися до суду за захистом майнових прав  на результат 

інтелектуальної (творчої) праці. 

10. До загальних засад використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створених під час перебування у трудових відносинах, 

відносяться наступні: 1) трудо-правове та цивільно-правове договірне 

регулювання виключних майнових прав на використання твору; 2) 

особливості розподілу майнових прав на об’єкти інтелектуальної (творчої) 

діяльності працівника; 3) реалізація співавторства в частині забезпечення 

балансу прав працівника і роботодавця в такому випадку; 4) використання 

таких об’єктів інтелектуальної власності, що створені під час перебування в 

трудових правовідносинах, повинно здійснюватися згідно службових 

обов’язків працівника; 5) регулювання права використання службового 

твору шляхом оприлюднення; 6) судовий захист прав сторін трудових 

правовідносин при створенні і використанні такого об’єкта інтелектуальної 

власності, створеного під час перебування у трудових правовідносинах. 

11. Запропоновано алгоритм дій для працівника та роботодавця з 

оформлення відносин у сфері створення та використання службового твору, 

а саме: 1) укладення трудового договору, де визначити, який конкретно твір 

(з технічними, оціночними характеристиками) має створити працівник; 2) 

наказом по підприємству призначити такого працівника і під розписку 

ознайомити його з посадовою інструкцією творчого працівника (визначити в 

ній конкретні його права та обов’язки); 3) укласти з працівником договір про 

замовлення службового твору (інший альтернативний непоіменований 

договір) або у трудовому договорі передбачити, що працівник створює 

службовий твір за завданнями роботодавця (такі завдання видаються 

працівнику під розписку); 4) укладення з працівником договору про 

використання об’єкта інтелектуальної власності (наприклад, ліцензійний 

договір) або договору про розподіл прав на об’єкт інтелектуальної власності, 

що створений в результаті перебування у трудових правовідносинах; 5) 
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укладення договору про авторську винагороду за створення та використання 

об’єкта інтелектуальної власності або замість 4 і 5 пункту нашого алгоритму 

роботодавець може укласти з працівником договір про відчуження майнових 

прав інтелектуальної власності, що в цілому в певних ситуаціях може 

зекономити для роботодавця його витрати. 



188 

РОЗДІЛ 3 

ПОРЯДОК ТА ПРАКТИКА ДОГОВІРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ 

НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ТВОРЧОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

3.1 Поняття службового твору та практика договірного 

врегулювання розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності 

 

Розвиток інтелектуального суспільства та  інтелектуального прогресу є 

перспективним напрямком нашої держави та політики вищих органів 

державної влади. Важливе значення, на сьогодні, набуває впровадження 

інтелектуальних надбань у суспільне та державне життя з метою підвищення 

ефективності виробництва, впровадження нових технологій, раціонального 

використання виробничих ресурсів тощо. Важливим напрямком у розвитку 

інтелектуального потенціалу особистості є залучення її до створення 

об’єктів інтелектуальної власності, які у подальшому можна активно 

використовувати для підвищення рівня виробництва та подальшого розвитку 

інноваційних технологій на окремому підприємстві, установі, організації. 

Досить активного розвитку в останні роки набуває тенденція залучення 

працівників підприємства до створення об’єктів інтелектуальної власності, а 

тому все частіше між окремими працівниками та роботодавцями виникають 

правовідносини із створення об’єктів інтелектуальної власності, які мають 

назву службові твори. 

Зазначимо, що, на сьогодні, у науковій літературі досить 

обговорюваною проблемою залишається проблема визначення поняття 

службового твору, дослідження його основних ознак, нормативно-правового 

регулювання та розподілення прав не результати інтелектуальної  творчої 

діяльності. Проблема правового регулювання ускладнюється тим, що у 
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нормах як цивільного так і трудового права чітко не  проведена паралель між  

правовим регулюванням права власності на службовий твір.  

Отже, для більш чіткого дослідження розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності необхідним є дослідження розуміння 

поняття «службовий твір». Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду 

поняття та характерних ознак службового твору досить коротко розглянемо 

розуміння поняття твору. У Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови під поняттям твір розуміється те, що зроблене, створене  

ким-небудь  і реально існує в тій чи іншій формі; вибір, витвір … продукт 

творчої діяльності людини…Наслідок літературної, наукової, музичної 

творчості людини [243, с. 829]. Таким чином, твором визнається певний 

продукт творчої діяльності, який створений конкретною особою у 

відповідній формі та містить певні відомості чи  інформацію.  

У науковій літературі досить стисло підходять до розуміння поняття 

«службовий твір», чітко не визначаючи його основні риси та особливості. 

Так, досліджуючи розуміння поняття «службовий твір», О.П. Попова  

зазначає, що у юридичній літературі під службовим твором розуміється 

такий твір, який створюється в межах встановлених для автора трудових 

обов'язків. Іншими словами, на думку науковця, службовий твір - це твір 

науки, літератури, мистецтва, яке було створено в результаті трудової 

діяльності автора. Відповідно, правове становище авторів подібних об'єктів 

авторських прав, таких як службові твори, матиме ряд особливостей і 

специфічних рис [244, с. 46]. Так, аналізуючи наведене твердження, можна 

зробити висновок, що науковцем розуміння службового твору пов’язується  

виключно із трудовими правовідносинами та виконанням трудової функції 

чи трудової діяльності працівника. Цікавим твердженням щодо розуміння 

поняття «службовий твір» є позиція, висловлена О.О. Штефан, який 

зазначає, що, якщо виходити з суто буквального тлумачення норми закону, 

то можна зробити висновок, що «службовий» твір створює не автор своєю 

творчої працею, а працівник, виконуючи унормовану роботу згідно із 
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службовими завданнями, тобто зникає такий суб’єкт авторського права, як 

«автор» службового твору, а з’являється «працівник», у якого відсутні будь-

які авторські права на службовий твір, оскільки законодавством України про 

авторське право не передбачено, що авторські права належать «працівнику» 

[65, с. 106]. Проте, на нашу думку, така позиція є досить спірною, оскільки 

важко погодитися із тим, що працівник, який створив об’єкт права 

інтелектуальної власності не може вважатися його автором та претендувати 

на передбачені законодавством гарантії захисту прав інтелектуальної 

власності, оскільки саме автор, використовуючи свої інтелектуальні 

здібності та розумові властивості створив відповідний об’єкт 

інтелектуальної власності. Було б несправедливо позбавляти таку особу 

права на такий твір та можливості його подальшого використання. Тобто, у 

цьому випадку розуміння працівника та автора розмежовується.  Проте, з 

іншої точки зору, створенню об’єкту права інтелектуальної власності 

передувало укладення трудового договору, яким обумовлювалося створення 

такого об’єкту. З огляду  на це, дослідження розуміння «службового твору» 

та практики його регулювання є досить обговорюваною у науковій 

літературі проблемою, яка, на сьогодні, достеменно не вивчена та потребує 

подальших наукових пошуків.  

Розуміння «службового твору», закріплюється й на законодавчому 

рівні. Так, у Законі України «Про авторське право та суміжні права» від 

23.12.1993 № 3792-XII, під службовим твором розуміють твір,  створений 

автором у порядку виконання службових   обов'язків   відповідно   до  

службового  завдання  чи трудового договору (контракту) між ним і 

роботодавцем [64]. У іншому законі – Законі України «Про охорону прав та 

винаходи та корисні моделі» надано подібне визначення поняття 

«службовий винахід» (корисна  модель)   -   винахід   (корисна модель), 

створений працівником: 1) у зв'язку  з  виконанням  службових  обов'язків чи 

дорученням роботодавця  за  умови,  що  трудовим  договором  (контрактом)  

не передбачене інше; 2) з використанням    досвіду,    виробничих   знань,   
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секретів  виробництва і обладнання роботодавця [245]. Ці два поняття є 

досить схожими між собою та визначають службовий твір як  певну трудову 

діяльність, яка передбачена у трудовому договорі та пов’язана із виконанням 

службових обов’язків.  

Проте,  одним із недоліків у термінологічному розумінні поняття 

«службовий твір» є відсутність його законодавчого закріплення у 

Цивільному кодексі України. Зазначимо, що у Цивільному кодексі України 

замість поняття «службовий твір», вживається словосполучення об’єкт 

інтелектуальної власності створений у зв’язку із виконанням трудового 

договору. Необхідність законодавчого закріплення поняття «службовий 

твір» саме у Цивільному кодексі України обумовлене наступними 

причинами. По-перше, на сьогодні відсутній єдиний нормативно-правовий 

акт, який би закріплював основні правові засади здійснення інтелектуальної 

діяльності, визначав основні майнові та немайнові права у сфері права 

інтелектуальної власності. Так, у науковій літературі досить обговорюваним 

є доцільність прийняття спеціалізованого акту у сфері інтелектуальної 

власності – Інтелектуального кодексу України, проте реальних кроків для 

прийняття цього правового акту ще не було здійснено. З огляду на це, 

найвищим нормативно-правовим актом, у якому визначено основні засади 

здійснення інтелектуальної діяльності, визначено способи захисту прав 

інтелектуальної діяльності є саме  Цивільний кодекс України. Щодо нас, то 

відсутність розуміння поняття «службового твору» саме у Цивільному 

кодексі України, є досить негативним явищем, оскільки Цивільний кодекс, 

на сьогодні, є ключовим правовим актом у сфері правового регулювання 

особистих майнових та немайнових прав у сфері інтелектуальної діяльності. 

Закони України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав 

та винаходи та корисні моделі» є спеціальними законами,основи діяльності 

яких мають відповідати тим нормам, які передбачені у Цивільному кодексі 

України. Не виключенням є і розуміння поняття «службового твору», а тому 

ви вважаємо за доцільне у Цивільному кодексі України закріпити поняття 
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«службового твору» з метою правильного та однозначного розуміння цього 

поняття. Таким чином,  пропонуємо доповнити статтю 429 пунктом такого 

змісту: «Під службовим твором варто розуміти твір, який створений автором 

– працівником із застосуванням власних інтелектуальних здібностей, у 

межах виконання службового завдання, у строки та час,  які чітко 

передбачені у трудовому, цивільно-правовому чи іншому договорі, який 

укладений між працівником та роботодавцем із можливим застосуванням 

знарядь та засобів роботодавця».  Ми, не даремно при визначенні поняття 

«Службового твору» застосовуємо термін автор, який також є й працівником 

підприємства, установи, організації, який у відповідності до покладеного на 

нього завдання виконує замовлення зі створення об’єкта права 

інтелектуальної власності – службового твору. Ми ж вважаємо, що суб’єкта 

створення службового твору варто називати спочатку як автор, а вже потім 

як працівник, що, на нашу думку, обумовлено нормами Цивільного кодексу, 

які закріплюють особисті немайнові права такого працівника на створений 

ним об’єкт.  

Дослідження будь-якого поняття включає в себе дослідження та аналіз 

характерних ознак та рис, які і характеризують дане поняття. Не 

виключенням є і розуміння «службового твору», якому притаманні 

характерні тільки йому ознаки. Зазначимо, що на законодавчому рівні не 

визначено конкретних ознак, які характеризують твір як службовий. Лише 

проаналізувавши п.п. 2.1, 2.2 Рекомендацій Державної служби 

інтелектуальної власності щодо правового режиму службових творів, можна 

виділити наступні ознаки службового твору: 1) твір має бути створений 

автором у порядку виконання службових обов’язків; 2) твір має бути 

створений відповідно до службового завдання чи трудового договору 

(контракту) між автором і роботодавцем; 3) виконання роботи може бути 

здійснено як протягом робочого часу, так й у позаробочий час, незалежно від 

місця створення службового твору; як із застосуванням засобів і матеріалів, 

що належать роботодавцю, так і без застосування таких засобів та матеріалів 
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[61]. У науковій літературі окремими науковцями розглядаються як ознаки, 

так і умови, при наявності яких твір визнається службовим. Так, наприклад, 

О.О. Штефан до таких умов відносить: 1) перебування автора у трудових 

відносинах з роботодавцем на підставі договору трудового найму; 2) 

трудовим договором (або посадовою інструкцією) окреслено коло 

службових обов'язків працівника, до яких входить обов'язок створювати 

об'єкти авторського права відповідного виду; 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 зазначеного об'єкта. Характеризуючи  законодавче закріплення 

розуміння поняття «службового твору» науковець вважає, що безпосередньо 

законодавець пов’язує створення (виникнення) службового твору із двома 

фактами: 1) службовий твір повинен бути створеним протягом певного 

періоду часу, тобто в межах строку дії належним чином оформленого 

трудового договору; 2) результат інтелектуальної, творчої діяльності 

безпосередньо має бути пов’язаним із виконанням трудових функцій 

(трудових обов’язків) працівника. Слід зазначити, що інші факти, з якими 

законодавець пов’язує створення службового твору, у ЦК України відсутні 

[65, с. 106-107]. Іншим науковцем, М.П. Баб’юком, більш чіткіше виділено 

основні ознаки службового твору. На думку науковця, у спеціальному 

законодавстві детально розглянуто вказані положення, згідно з якими: твір 

вважається службовим, якщо він створений автором у порядку виконання 

службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового 

договору (контракту) між ним і роботодавцем (ст. 1 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»), а винахід, корисна модель належать до 

службових, якщо вони створені працівником у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків чи дорученням роботодавця, або з використанням 

досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця 

(ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») 

[246, с. 5-7]. Ці дві позиції науковців щодо виділення основних ознак 
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службового твору є досить подібними між собою, проте ми вважаємо, що 

виділення виключно таких ознак є недостатніми для належного розгляду та 

подальшої характеристики твору як службового. А тому ми пропонуємо 

дещо розширити перелік ознак, які наведені вище науковцями, про які ми 

будемо говорити нижче.  

Про окремі ознаки службового твору наведено і у  постанові Пленуму 

Верховного Суду України від  04.06.2010  № 5 «Про застосування судами 

норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних 

прав». Зазначено, що якщо твір створено у порядку  виконання працівником 

трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при 

виконанні службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то 

особисті немайнові права автора твору належать працівникові; вони є 

невідчужуваними. Майнові права на об'єкт авторського права і (або) 

суміжних прав, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 

належать працівникові, який створив цей об'єкт,  та юридичній або фізичній 

особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 

договором (частина друга статті 429 ЦК). 

Досліджуючи розуміння поняття «службового твору» зазначимо, що 

створення службового твору деякими науковцями пов’язується не тільки 

виключно із трудовими правовідносинами, а й з виконанням завдань у межах 

вищих навчальних закладах. До таких  науковців відноситься 

Т.В. Ярошевська, яка у  своєму дисертаційному дослідженні детально 

досліджує поняття службового винаходу та досліджує питання за яких умов 

винахід, сточений педагогічними та науково-педагогічними працівниками 

вищих навчальних закладів, можна віднести до категорії службових [247, с. 

80-84]. Подібна думка висловлена і А.М. Гужвою, яка зазначає, що 

насамперед, об’єкти авторського права, які створюються у ВНЗ (підручники, 

навчальні посібники), є службовими творами. Тобто написання наукових 

статей, методичних розробок, розділів у підручниках є функціональним 

обов’язком викладача. Така робота, як правило, входить у навантаження 



195 

викладача, що відображується у його індивідуальному плані роботи за 

поточний рік і передбачається при нарахуванні йому заробітної плати. Проте 

ж майнових прав на вказані твори ВНЗ набуває лише у тому разі, якщо ця 

умова передбачена у трудовому договорі з викладачем, або відносно цього є 

окрема угода між ВНЗ та науково-педагогічним працівником. У 

протилежному випадку майнові права на службові твори будуть належати 

ВНЗ і науково-педагогічному працівнику спільно, як це закріплено у ст. 429 

ЦК України [248, с. 58]. Таким чином, розуміння «службового твору», 

створеного у межах вищого навчального закладу та правовий режим 

використання такий творів також потребує подальшого регулювання. 

Детально про правове регулювання використання таких видів службових 

творів ми будемо говорити нижче.  

Отже, дослідивши наукові позиції вчених щодо розуміння поняття 

«службового твору» пропонуємо до основних ознак службового твору 

віднести:  

1) наявність укладеного між працівником та роботодавцем укладеного 

трудового договору. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю під 

трудовим договором розуміється угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін [45]. Укладення трудового договору між 

роботодавцям та працівником, є однією із найважливіших умов для 

визначення об’єму прав як працівника так і роботодавця по відношенню до 

твору, який обумовлений у ньому та має бути створений. 
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У науковій літературі проблема укладення трудового договору із 

працівником, який створює службовий твір вже неодноразово піднімалась. 

Зазначимо, що у таких правовідносинах не потрібно допускати будь-яких 

помилок як при оформлення так і при подальшому використанні трудового 

договору.  Так, наприклад, варто погодитися із думкою О.О. Вікуліна, який 

та тому, що помилки та неточності при оформленні трудового договору 

можуть привести до того, що судом договір буде визнаний не трудовим, а 

цивільно-правовим (наприклад, договором підряду або договором надання 

послуг). Крім того науковець також зазначає, що при виникненні суперечок 

про розмежування договорів значення мають також наступні обставини: чи 

був автор твору включений в трудовий колектив, чи слідував правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, які трудові права і пільги за ним 

закріплені, чи отримував щомісячну винагороду за виконану роботу. У 

зв'язку з цим стає важливим і правильне оформлення іншої документації, 

відсутність письмового трудового договору - прекрасний спосіб для 

працівника оскаржити факт наявності трудових відносин і, відповідно, прав 

роботодавця на створене ним твір.  Навіть в разі рішення суду на користь 

роботодавця це – витрачені час, сили і нерви [249, с. 29]. 

Таким чином, основним критерієм для віднесення твору до категорії 

службових є наявність укладеного між працівником та роботодавцем 

трудового договору, який передбачає  виконання працівником відповідних 

функцій. Саме виконуючі передбачені трудовим договором функції 

працівник створює об’єкт права інтелектуальної власності. Крім того, 

окремо наголосимо на тому, що якщо виконання службового твору не 

віднесено до службових обов’язків працівника та його виконання не 

передбачене у трудовому договорі, вважити такий твір службовим ми не 

маємо права, а всі права щодо нього належать виключно автору цього твору.   

2) виконання службового твору здійснюється у межах виконання 

працівником своєї трудової функції та службових обов’язків. Під 

службовими обов’язками працівника як наголошує Н. Рязанова, розуміється  
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його функціональні обов’язки, зафіксовані у трудових договорах 

(контрактах), посадових інструкціях, які можуть призвести до створення 

винаходу (корисної моделі). А під дорученням роботодавця  науковець 

розуміє видане працівнику в письмовій формі завдання, що має безпосереднє 

відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності 

роботодавця й здатне призвести до створення винаходу (корисної моделі) 

[250, с. 107]. Як досить вдало зазначає К.О. Афанасьєва підтвердженням 

існування службового завдання в межах службових обов’язків може 

вважатися, наприклад: − штатний розклад із зазначенням посади працівника 

та посадова інструкція, в якій чітко окреслені його службові обов’язки 

(зокрема, написання статей певної тематики); − графік редактора, що 

підтверджує розподіл тем для написання матеріалів у номер (випуск) між 

штатними й позаштатними працівниками редакції; − задокументовані та 

затверджені печатками відрядження; − розклади використання камер і 

транспорту (для телекомпаній) тощо [251, с.  87]. Щодо нас, то ми вважаємо 

наявність трудового завдання слід вважати однією із найбільших умов для 

визнання твору службовим, оскільки саме виконання певного, конкретно 

визначеного у трудовому договорі завдання, яке випливає із наданої 

працівнику трудової функції та колом його службових повноважень. Отже, 

виконання службового твору прямо пов’язане із виконанням трудової 

функції працівником, а завдання виконується відповідно до тих 

повноважень, які передбачені у трудовому чи цивільно-правовому договорі. 

Зазначимо, що інколи, виконання службового твору може виходити за межі 

службового завдання, проте, це також слід вважати службовим твором, у 

випадку, коли  створення не виходить за межі трудових функцій працівника.  

3) створення службового твору пов’язане із виконанням службового 

завдання, яке надане працівнику роботодавцем. Ця ознака є досить близькою 

із попередньою та обумовлена нею.  Під службовим завданням Е.П. 

Гаврилов розуміє чітке визначення дослідницької мети (зафіксованої,  як 

правило, в плані наукової організації і в індивідуальному плані науковця). 
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Розглянуті категорії -"службове завдання" і "службові обов'язки" 

взаємопов'язані і взаємозалежні: твір вважається службовим, навіть якщо 

воно вийшло за рамки конкретного службового завдання, але лежить в 

межах службових обов'язків працівника. З протилежною стороною, 

"завдання, дане працівникові, не може вважатися службовим, якщо воно 

виходить за рамки службових обов'язків або за межі норм праці "[252, с. 57]. 

Крім того, завдання, яке надається працівнику для виконання має бути 

визначено та надано саме роботодавцем у межах його компетенції та не 

виходити за межі умов трудового договору. Тобто, мова йде про конкретне 

завдання, яке надається працівнику від роботодавця.  

4) виконання службового твору здійснюється у межах часу, який 

встановлений трудовим договором, тобто, виконуючи замовлення 

роботодавця, працівник виконує його у встановлений трудовим договором 

час  із дотриманням умов трудового договору. Кодексом законів про працю 

України визначено, що робочий час – це час, протягом якого працівник 

зобов’язаний виконати передбачену трудовим договором роботу. Тобто, 

виконання службового твору передбачає неупереджене слідування нормам 

трудового договору, виконання роботи у чітко передбачений трудовим 

договором час [45]. Виконання роботи ж у час, який не передбачений 

трудовим договором може здійснюватися тоді, коли працівник самостійно та 

свідомо виконує свою трудову функцію.  

5) створення службового твору зазвичай здійснюється із 

використанням матеріалів  та засобів, які належать роботодавцю. Це означає, 

що роботодавець надає працівнику необхідні матеріали для створення 

службового твору, забезпечує необхідними засобами для виконання 

конкретного завдання.  

6) наступною характерною ознакою, яка характеризує виконання 

службового трудового договору є наявність передбаченої трудовим 

договором оплати праці працівника. Більш детально про оплату праці 

працівників, який виконав службовий твір ми будемо говорити нижче, 
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оскільки вважаємо, що оплата праці таких працівників відноситься до 

договірного регулювання розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності.  

Таким  чином, проаналізувавши найбільш характерні ознаки, які 

притаманні службовому твору зазначимо, що тільки у сукупності цих ознак 

твір, створений працівником можна назвати як службовий. Відсутність хоча 

б однієї із цих ознак є підставою для не визнання такого твору службовим, а 

отже і можливості закріплення виключного права власності за особою, яка 

його створила, при цьому позбавляючи будь-якого матеріального права 

роботодавця за рахунок чи з матеріалів якої було виготовлено даний об’єкт 

інтелектуальної власності [253, с. 45]. 

Досліджуючи службові твори досить важко зрозуміти механізм 

правового регулювання використання та подальшого набуття прав власності 

на ці твори, оскільки цей механізм ще не точно визначений та не достатньо 

закріплений на законодавчому рівні. Перш ніж розпочати безпосереднє 

дослідження  механізму правового регулювання використання службового 

твору варто окремо дослідити практику регулювання розподілення права 

власності на службові твори. Зазначимо, що у праві інтелектуальної 

власності спостерігається тенденція до існування договірного регулювання 

розподілення прав та результати інтелектуальної діяльності. Досить часто 

договірне врегулювання розподілення прав застосовується саме при 

правовому регулюванні службових творів, оскільки  на законодавчому рівні 

існують певні правові колізії при здійсненні розподілення права власності на 

службові твори. Варто погодитися із думкою О.А. Кульбашиної, яка 

наголошує на проблемі правового регулювання службового твору з точки 

зору трудового та цивільного права. Так, автор зазначає, що проблеми, 

пов’язані із розподілом прав на службові об’єкти, виникають у зв’язку із 

протилежними підходами цивільного та трудового права. Для цивільного 

права, як наголошує науковець, головне – результат (створений службовий 

об’єкт), а у центрі уваги трудового права перебуває власне створення об’єкту 
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права інтелектуальної власності за завданням або дорученням  роботодавця. 

Саме розуміння предмету правового регулювання вказаних галузей права 

призводить до конфліктів у яких працівник вважає, що за створення 

службового об’єкту роботодавець повинен заплатити додатково, а останній 

переконаний, що він уже розрахувався із творцем заробітною платою. З 

одного боку, творцем службового об’єкту, безумовно, є працівник і в цьому 

статусі він має на нього неспростовні права як автор. З другого, службовий 

твір створено в робочий час, оплачений роботодавцем і, як продукт праці, 

має належати роботодавцю [254, с. 57-58]. Тобто, ми спостерігаємо певну 

колізію у правовому регулюванні розподілення права власності, права 

користування та права на оплату праці за створення та використання об’єкту 

інтелектуальної власності – службового твору. Така ситуація, як ми вже 

наголошували вище, виникає у зв’язку із недосконалістю у правовому 

регулюванні процесу створення та захисту службового твору. Зазначимо, що 

окремі проблеми, які виникають при правовому регулюванні розподілення 

прав на службові твори стають предметом судового розгляду та судового 

спору, а тому за метою, недопущення судового розгляду прав працівник та 

роботодавець намагаються врегулювати всі аспекти у договірних 

зобов’язаннях між собою.  

Про проблеми права власності на службовий твір наголошує й інший 

науковець - М.В. Селіванов, який  вказує, що правове регулювання 

зазначених відносин більше створює умови для виникнення численних 

спорів, ніж вирішує можливі суперечки.  Науковець проводить паралель із 

сімейним правом, зробивши такий висновок: «З огляду на те, що спільна 

приналежність прав встановлюється для подружжя (право спільної сумісної 

власності на набуте в шлюбі майно), і на досвід розлучень можна 

спрогнозувати, як буде проходити розподіл прав інтелектуальної власності в 

разі припинення трудових відносин між роботодавцем та працівником» 

[255].  
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Підтримуємо  позицію Е.П. Гаврилова, що трудовим правом не можна 

врегулювати процес створення твору тому обсязі, як воно регулює інші 

трудові відносини (наприклад, процес вироблення певної деталі). Творчий 

процес починається тільки після тривалої та клопіткої підготовки, 

накопичення та осмислення матеріалу для створення твору, а тому трудове 

право не регулює і не може регулювати творчий процес. Також особливість 

службового твору у порівнянні з іншими результатами праці полягає у 

невизначеності та непередбачуваності результату: автор ще не знає, яким 

саме буде створений ним твір [256, с. 68]. Про відмінність цивільно-

правового та трудового регулювання договірних відносин на прикладі ЗМІ 

та штатних працівників зазначає і Н.П. Корчагіна, яка зазначає, що трудове 

право не здійснює нормативно-правового регулювання обігу майна (і 

відповідно результатів інтелектуальної діяльності), не встановлює правил 

укладення, зміни та розірвання договору щодо об’єктів авторського права, 

оскільки ці відносини входять до сфери цивільно-правового регулювання. 

Трудовим правом же врегульовано сам процес праці та правовідносини, які з 

цим процесом пов’язані: винагорода за працю, оплата праці тощо. Автор 

зауважує, що предмет трудового договору (умови про працю тощо) не 

можуть становити умови, що характеризують зміст цивільно-правових 

договорів, і навпаки [257, с. 4-47]. Отже, трудове право та цивільне право 

здійснює регулювання суспільних відносин, які виникають при створенні 

службового твору, проте, різняться предметом правового регулювання. 

Предметом правового регулювання цивільного права є умови та зміст 

укладеного цивільного договору, який стосується створення службового 

твору, а трудове право регулює безпосередні умови праці, робочого часу, 

часу відпочинку, норм робочого дня тощо, тобто тих умов, які стосуються 

процесу створення службового твору.  

Таким чином, для подолання проблем, які виникають при правовому 

регулюванні цивільних та трудових відносин на практиці досить часто 

застосовується саме договірне регулювання розподілення прав на результати 
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інтелектуальної власності. Що ж це таке, та який чином здійснюється таке 

правове регулювання? Відповідь на це питання можна знайти у наукових 

публікаціях вчених, які займалися дослідженням прав інтелектуальної 

власності. Так наприклад, досліджуючи систему договорів у сфері 

інтелектуальної власності А.А. Амангельди зазначає, що вся система 

договорів заснована на застосуванні критерію їх цільового спрямування та 

виглядає таким чином: а) договори про створення об’єктів інтелектуальної 

власності (договори авторського замовлення, договір про створення 

службового твору та винаходу, договори на виконання науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт); б) договори про 

передання прав на використання об’єктів інтелектуальної власності 

(договори щодо передачі авторських прав, договори щодо передачі суміжних 

прав, ліцензійні договори, договори щодо передачі прав на ноу-хау, договір 

франчайзингу); в) забезпечувальні договори (договір застави виключних 

прав); г) договори щодо надання послуг з приводу виключних прав (договір 

довірчого управління виключними правами); ґ) договори щодо відчуження 

виключних прав (договір про відступлення права на подання заявки на 

отримання охоронного документа, договір про відступлення права на 

отримання охоронного документа, договір відступлення охоронного 

документа) [258, c. 157]. Отже, право інтелектуальної власності 

характеризується різноманітністю договорів у сфері інтелектуальної 

власності, які укладаються між правоволодільцями прав інтелектуальної 

власності та набувачами, тобто особами, які бажають стати володільцями 

майнових прав у повному обсязі чи у певній частині. Такі договори є досить 

важливими для заповнення прогалин у нормативно-правовому регулюванні 

суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності.  

Що стосується розуміння договірного врегулювання розподілення прав 

на результати інтелектуальної (творчої) діяльності та можливості його 

застосування до службових творів зазначимо, що таке регулювання 

здійснюється на підставі відповідного договору. Погодимося із думкою, 
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В.М. Крижної, яка  вважає, що договір про порядок розподілу прав на 

службові об’єкти інтелектуальної власності – це цивільно-правовий договір, 

що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав 

на створені у зв’язку з виконанням трудового договору результати творчої 

діяльності [29, с. 602 ]. Як вважає В.О. Бажанов права та обов’язки автора 

(працівника) та роботодавця складають зміст договору про розподіл 

майнових прав на службовий твір. Так, відповідно до договору, укладеного 

між автором та роботодавцем, автор (працівник) зобов’язується у закріплені 

строки передати роботодавцеві визначені майнові права на службовий твір у 

обсязі, що передбачені у договорі, та передати матеріальний носій, в якому 

втілено твір; роботодавець зобов’язаний здійснити авторові службового 

твору  оплату авторської винагороди у розмірі, що обумовлена сторонами у 

договорі, використовувати твір відповідно до його призначення та умов 

договору та дотримуватись особистих немайнових прав автора (працівника) 

тощо.  Крім  того, у договорі має бути передбачений обов’язок автора 

(працівника) усунути недоліки службового твору, якщо такі будуть виявлені 

роботодавцем [259, с. 4]. Таким чином, зміст договірного регулювання прав 

власності на службовий об’єкт становлять взаємні права та обов’язки 

працівника та роботодавця, які стосуються набуття права власності на 

службовий твір. Крім того, сутність відповідного договору передбачає такий 

вид розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 

результатом якого є остаточна та безповоротна передача набувачеві всіх або 

визначеної частини майнових прав інтелектуальної власності на платній або 

безоплатній основі.  Зазначимо, що завдяки укладенню відповідного 

договору можна уникнути ряду проблем, які у подальшому можуть 

виникнути у майбутньому при набутті права власності на службовий твір.  

Загальні норми права інтелектуальної власності, а саме ст. 427 ЦК 

України, закріплює можливість передання майнових прав інтелектуальної 

власності повністю або частково на умовах, що визначені договором або 

діючим законодавством. Передання майнових прав інтелектуальної 
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власності може відбуватися на підставі різних юридичних фактів: вчинення 

правочинів, реорганізації юридичної особи — правоволодільця, внесення 

майнових прав у статутний (складений) капітал господарського товариства. 

Найпоширенішою правовою формою передання прав є договір про 

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [260, с. 41]. 

Досліджуючи договірне регулювання розподілу майнових прав 

інтелектуальної власності В.О. Бажанов наголошує на двох варіантах 

договірного регулювання розподілу майнових авторських прав на службовий 

твір між автором та роботодавцем: 1) положення щодо розподілу майнових 

авторських прав на службовий твір можуть міститися у трудовому договорі 

між працівником та роботодавцем; 2) укладається окремий договір між 

автором та роботодавцем про розподіл майнових прав інтелектуальної 

власності [259, с. 3].  Таким чином, науковець зазначає, що умови створення 

та набуття права власності на службовий твір можуть обумовлюватися як у 

трудовому договорі, так і інших видах договорів, яких на сьогодні є значна 

кількість.  

Таким чином, пропонуємо надати власне розуміння договірного 

регулювання розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності у процесі якої створюється службовий твір - це сукупність 

взаємних прав та обов’язків працівника та роботодавця по відношенню один 

до одного, які чітко визначені в укладеному між ними договорі та в 

результаті якого здійснюється закріплення розподілу прав працівника та 

роботодавця на створений службовий об’єкт,  чіткий розподіл майнових 

прав на службовий об’єкт. Метою договірного регулювання розподілення 

прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності у процесі якої 

створюється службовий твір є усунення прогалин у законодавчому 

регулюванні правовідносин зі створення та подальшого використання 

службового об’єкту. Зміст договору становлять взаємні права та обов’язки 

працівника та роботодавця по відношенню як один до одного, так і по 

відношенню до створеного службового твору [261, с. 57].  
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Отже, договірне регулювання службових творів є досить важливим та 

необхідним, оскільки за його допомогою здійснюється усунення прогалин 

законодавчого регулювання правовідносин як із створенням, так і з 

подальшим набуттям права власності на створений інтелектуальний об’єкт 

права власності. Все частіше науковцями, з огляду на важливість таких 

договорів, наголошується на їх самостійності. Про таку позицію, наприклад, 

наголошує О.В. Жилінкова, яка зазначає, що договори про розпорядження 

майновими правами на об’єкти авторського права становлять окремий тип 

цивільно-правових договорів поряд із іншими видами договірних 

зобов’язань. Виділення цих договорів в окремий тип зумовлене специфічним 

предметом, який має нематеріальний характер [262, с. 104].  

Зазначимо, що договірне регулювання розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності досить часто залежить від 

того виду договору, який укладається між працівником та роботодавцем. А 

тому, у межах нашого дослідження коротко охарактеризуємо види договорів 

які можуть укладатися для виконання службового твору. Досліджуючи 

класифікацію продюсерських договорів, як службових об’єктів А.В. 

Аксютіна наводить наступну їх класифікацію: а) за ознакою готовності твору 

на договори з готовим твором і договори  на замовлення створення твору; б) 

за видами правовідносин із використанням прав інтелектуальної власності на 

твір, які регулюються цим договором, на договори про надання права на 

використання твору та договори про передачу (відчуження) майнових прав 

на твір; в) за умовою про надання права на використання твору на такі: 

договори із створенням прохідного твору – складне використання (переклад 

твору, аранжування твору, переробка твору тощо); договори без створення 

прохідного твору – просте використання.; г) залежно від характеру відносин 

між сторонами продюсерські договори можна поділити на договори з 

роботодавцем на створення службового твору та договори із іншими 

особами [263, с. 7]. В свою чергу, у статті 1107 Цивільного кодексу України 
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зазначено, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

здійснюється на підставі таких договорів: 

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) ліцензійний договір; 

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності; 

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності [38]. В свою чергу, В.С. Дмитришин до договорів 

щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності відносить:  

– договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності;  

– договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору;  

– договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений на 

замовлення;  

– установчі договори щодо внесення майнових прав інтелектуальної 

власності як внесків до статутного фонду господарських товариств; 

 – договір застави [264, с. 43–61]. Таким чином договори, пов’язані із 

створенням і використанням творів інтелектуальної діяльності, утворюють 

самостійну групу цивільно-правових договорів. Деякі з них укладаються 

організаціями (видавництвами, кіностудіями, театрами тощо) і авторами з 

приводу створення і використання творів, інші договори виникають у зв’язку 

з діяльністю культурних закладів, що займаються розповсюдженням та 

виконанням авторських творів. Окрім цього, за умов ринкової економіки, 

можливе укладення договорів між громадянами на створення і використання 

творів для задоволення особистих потреб. Про ці та інші договори ми 

будемо говорити у наступних підрозділах дисертації.  
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 Отже, дослідивши основні правові положення договорів про 

передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у 

зв’язку з виконанням трудового договору зазначимо, що актуальною 

проблемою залишається відсутність належної законодавчої регламентації 

такого виду договору, а саме правовідносин між працівником та 

роботодавцем. З цього приводу варто погодитися із думкою А.О. Кодинця, 

який наголошує, що підсумовуючи розгляд договірних аспектів, пов’язаних 

із створенням службових об’єктів інтелектуальної власності, варто 

наголосити на необхідності додаткової законодавчої регламентації відносин 

між працівником та роботодавцем, що виникають у зв’язку зі створенням в 

процесі виконання трудового договору результатів творчості. Таке 

регулювання має бути спрямоване на забезпечення поєднання інтересів 

творців службових результатів інтелектуальної діяльності та роботодавців, 

попередження можливих конфліктів між сторонами, підвищення рівня 

правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, що створюються в 

порядку виконання службових обов’язків [207, с. 39].  Наголосимо, що 

стаття 429 Цивільного кодексу України «Права інтелектуальної власності на 

об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору», відповідно 

до якої майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який 

створив даний об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він 

працює, спільно, якщо інше не встановлено договором не в повній мірі 

вирішує проблему розподілу прав між працівником та роботодавцем. Ми 

вважаємо, що зазначена норма поліпшує становище автора. Однак норма, що 

розглядається, ускладнила регулювання відносин між працівником і 

роботодавцем щодо створених у порядку трудового договору творів. При 

найменших недоглядах роботодавець ризикує понести величезні збитки. 

Відповід но до ст. 369 ЦК України співвласники майна, що перебувало у 

загальній спільній власності (відповідно до ст. 190 ЦК України у поняття 

«майно» включають і майнові права), володіють і користуються ним спільно, 
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якщо інше не передбачено домовленістю між ними, а та кож 

розпоряджаються за згодою всіх співвласників. Отже, роботодавець виділяє 

кошти на створення твору, виплачує авторську винагороду працівникові й у 

результаті пов ністю залежить від нього. Адже перш як почати будь-які дії 

щодо створеного твору він має дістати згоду автора твору. У випадку 

виникнення конфлікту (що нерідко трап ляється у трудових відносинах) 

працівник може легко не лише зірвати проект, а й блокувати діяльність 

підприємства [265, с. 28]. 

Як висновок зазначимо, що правове регулювання авторсько-

договірних відносин та відносин у сфері інтелектуальної власності 

здійснюється спеціальними нормами ЦК України (ст. 1107-1114) 

«Розпоряджання майновим правами інтелектуальної власності», загальними 

нормами ЦК України, які стосуються правочинів,зобов’язального права, 

договірного права, позовної давності тощо, а також нормами Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» та іншими нормативними актами. 

Так, відносини щодо встановлення належності прав на об’єкти авторського 

права регулюються положеннями Книги четвертої «Право інтелектуальної 

власності», а договірні зобов’язання — положеннями Книги п’ятої 

«Зобов’язальне право» та спеціальним законодавством. 

 

 

3.2 Методологія розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності, створені внаслідок виконання трудового договору 

або службового завдання 

 

Розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, 

створені в результаті виконання трудового договору або службового 

завдання  на сьогодні є однією із найбільш досліджуваних проблем у сфері 

інтелектуальної діяльності. Зокрема, проблемні аспекти об’єктів 

інтелектуальної власності – службових творів досліджувалися у працях 
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таких вчених як В.С. Дмитришина, М.І. Іншина, С.М. Клейменової, В.М. 

Крижної, О.А. Підопригори, О.А. Тверезенко, О.О. Штефан та інших. Проте, 

все ж таки залишається ряд проблем, які потребують негайного вирішення та 

обумовлені недосконалістю чинного законодавства в цій сфері. Так, при 

безпосередньому розподіленні таких прав виникає ряд проблемних питань, 

які, на жаль, не завжди вдається швидко вирішити, що обумовлено певними 

колізіями у законодавстві та відсутністю належної практики у правовому 

регулюванні відносин у сфері створення службових творів. На сьогодні 

необхідним є розроблення певних методичних рекомендацій для здійснення 

розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності, створені в 

результаті виконання трудового договору або службового завдання та 

внесення відповідних змін до чинного законодавства у сфері удосконалення 

правового регулювання таких суспільних відносин. Це зумовлено тим, що на 

сьогодні процес розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності, створені в результаті виконання трудового договору або 

службового завдання не є досконалим та потребує уточнення. 

Варто погодитися із думкою Н.П. Корогод, яка зазначає, що  

відносини, що виникають у процесі людської творчої діяльності, в результаті 

якої створюються об’єкти інтелектуальної власності, вимагають правового 

регулювання. Таке регулювання необхідне, перш за все, для встановлення 

порядку в отриманні та захисті прав людини на результати творчої 

діяльності. Основними суб’єктами цих відносин, згідно з чинним 

законодавством України, вважаються автори творів, виконавці, винахідники 

та інші особи, а в науковій сфері – наукові працівники. Останні, маючи 

відповідну кваліфікацію (незалежно від наявності наукового ступеня або 

вченого звання) і професійно займаючись науковою, науково-технічною, 

науково-педагогічною діяльністю, досягають певних творчих результатів. 

Зазвичай основним результатом такої діяльності можуть бути нові знання, 

здобуті в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, 

нові конструктивні чи технологічні рішення, наукові відкриття, винаходи, 



210 

монографії, підручники, наукові статті та ін. [267, с. 217-218]. Отже, з метою 

належного розвитку наукової та інтелектуальної діяльності важливим є 

визначення та закріплення механізму належної реалізації науковцями-

працівниками своїх інтелектуальних здібностей та закріплення механізму 

використання творів, віднесених до інтелектуальної власності,  які створені 

працівниками у межах виконання ними трудової функції.  

Перш ніж перейти до розгляду методології розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створені в результаті 

виконання трудового договору або службового завдання, варто визначитися 

із розумінням терміна «методологія». А.Я. Баскаков зазначає, що у 

вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про 

методи пізнання та/або як систему наукових принципів, на основі яких 

базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, 

методів та прийомів. Науковець наголошує на тому, що окремі вчені 

застерігають від спрощеного розуміння методології, тобто її зведення до 

простої сукупності методів дослідження, оскільки вона вивчає, перш за все, 

можливості і межі застосування цих методів в процесі досягнення наукової 

істини [268, с. 16]. Ми ж пропонуємо під методологією розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створені в результаті 

виконання трудового договору або службового завдання розуміти  правила 

розподілу та використання немайнових та майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності - службових творів між працівниками та 

роботодавцями, які регламентуються нормами законодавства та умовами 

трудового чи цивільно-правового договору.  

Досліджуючи методологію розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання 

трудового договору або службового завдання зазначимо, що розподіл 

здійснюється на основі: 

- закону, тобто на основі тих норм, які прямо передбачені у загальному 

та  спеціальному законодавстві. Такий розподіл зазвичай визначений у 



211 

Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право та 

суміжні права», які чітко регламентують які права має працівник та 

роботодавець по відношенню до створеного службового твору.  

- договору (трудового чи цивільно-правового), який укладений між 

працівником та роботодавцем.  

- судової практики. Тобто, у випадку відсутності нормативно-

правового регулювання на законодавчому рівні, можуть застосовуватися 

положення судової практики, яка зазвичай закріплюється у постановах 

пленуму Верховного суду України та є частиною національного 

законодавства.  

Розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, 

створених в результаті виконання трудового договору або службового 

завдання, зазначимо, що за загальним правилом розподіл права власності на 

службовий твір здійснюється між працівником та роботодавцем. Проте, у 

процесі розподілу виникає ряд проблем, які необхідно дослідити та 

вирішити. Частково розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності, створені в результаті виконання трудового договору або 

службового завдання можна прослідкувати, аналізуючи вже згадувану нами 

норму Цивільного кодексу України у сфері інтелектуальної діяльності. 

Статтею 429 Цивільного кодексу України передбачено, що особисті 

немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 

об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або 

фізичній особі, де або у якої працює працівник [38]. Аналізуючи норму даної 

статті можна зробити висновок, що ні у Цивільному кодексі України, ні в 

іншому спеціалізованому законі не визначено конкретного переліку тих 

немайнових прав, якими має бути наділений працівник, який створив об’єкт 

інтелектуальної діяльності – службовий твір. За загальним правилом, яке 

закріплено у статті 423 Цивільного кодексу України до особистих 
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немайнових прав автора  віднесено: 1) право на визнання людини творцем 

(автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної 

власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право 

інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця 

об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права 

інтелектуальної власності, встановлені законом. Закон України «Про 

авторське право та суміжні права» дещо розширює перелік особистих 

немайнових прав, а саме: заборона під час публічного використання твору 

згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

вибір псевдоніму, має право зазначати і вимагати зазначення псевдоніма 

замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-

якого його публічного використання; вимагати збереження цілісності твору і 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або 

будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації 

автора.  

Проте, дещо інша ситуація виникає при визначенні тих немайнових 

прав, якими може бути наділений не тільки працівник, а й юридична або 

фізична особа, де або у якої працює працівник. Тобто, окремими 

немайновими правами по відношенню до створюваного твору може бути 

наділена юридична особа. Ми ж вважаємо таку позицію не досить 

аргументованою, оскільки особисті немайнові права тісно пов’язані із 

автором твору, який його створив, тобто, ці права безпосередньо пов’язані  із  

особистістю людини – творцем твору. Відповідь на запитання, яким чином, 

немайнові права пов’язати із юридичною особою, де або в якій працює 

працівник, ні на законодавчому, ні на науковому рівні, на жаль, в повному 

обсязі надати не можна. Крім того, наголосимо на тому, що, чіткого переліку 

таких прав не визначено ні у Цивільному кодексі України, ні у 

спеціалізованих законах. Така невизначеність, на нашу думку, може 

негативно вплинути на немайнові права працівника та їх захист. Ми ще раз 

наголошуємо на тому, що можливість сторін правовідносин укладати між 
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собою договір у якому визначати основі положення щодо створення 

службового твору, в тому числі і визначати подальший розподіл права 

власності на створений службовий твір може дещо звужувати немайнові 

права працівника.  

Проте не всі науковці погоджуються із наведеною вище тезою. 

Цікавою з цього приводу є позиція А.О. Кодинця, який зазначає, що вказівка 

на належність окремих особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності роботодавцю не суперечить правовій природі особистих прав. 

Науковець наголошує на тому, що слід розрізняти особисті немайнові права 

фізичної особи, що охороняються згідно з Книгою другою ЦК України 

(право на життя, на охорону здоров’я, особисту недоторканність тощо), та 

особисті немайнові права інтелектуальної власності. Перший вид прав має 

невідчужуваний характер та належить їх носію – фізичній особі. Особисті 

немайнові права інтелектуальної власності також мають невідчужуваний 

характер, їх не можна передати чи продати на підставі цивільно-правових 

договорів, проте такі права можуть належати не лише їх носієві, а відповідно 

до прямої вказівки закону також іншим особам [207, с. 35]. З огляду на 

наведену вище думку, автор здійснює розмежування між особистими 

немайновими правами фізичної особи та особистими немайновими правами 

особи у сфері інтелектуальної власності. Крім того, якщо науковцем 

надається конкретна вказівка щодо можливої належності окремих 

немайнових прав іншим особам, відповідно до прямої вказівки закону, то 

чому ж не надається перелік конкретних немайнових прав, які можуть бути 

передані цим особам.  

Ми вважаємо, що якщо законодавець передбачив можливість набуття 

юридичною чи фізичною особою, де або у якої працює працівник певних 

немайнових прав, то ці майнові права мають бути чітко визначені на 

законодавчому рівні. Крім того, у подальшому, при укладенні  договору між 

працівником та роботодавцем, визначені на рівні Цивільного кодексу 

України немайнові права мають деталізуватися. Така позиція, на нашу 
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думку, є необхідною, оскільки відсутність законодавчої регламентації 

переліку немайнових прав може спричинити зловживання цими правами з 

боку роботодавця: юридичної чи фізичної особи, де чи в якої працює 

працівник. Таким чином, ми пропонуємо закріпити перелік таких 

немайнових прав саме у Цивільному кодексі України, як основному акті, 

який закріплює засади здійснення права та захисту об’єктів інтелектуальної 

власності. Ми пропонуємо у частину 1 статтю 429 внести зміни такого 

змісту: До основних немайнових прав юридичної чи фізичної особи, де чи в 

якої працює працівник щодо права власності на службовий твір віднесено: 1) 

право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 2) вимагати збереження цілісності твору і 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або 

будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації 

автора; 3) право на використання твору іншими суб’єктами виключно 

визначеним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці 

права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне 

використання твору іншим особам; 4) інші права, які спрямовані на захист 

прав авторів від неправомірного заволодіння їх правами та спонукає сторони 

авторського договору чітко визначати обсяг тих прав, що передаються за 

договором та при необхідності максимально їх деталізувати. Такий перелік 

немайнових прав, на нашу думку, не є вичерпним, проте достатнім для 

роботодавця: юридичної чи фізичної особи, де чи в якої працює працівник, 

оскільки за допомогою цих прав забезпечується захист створеного твору та 

його цілісність  

Зазначимо, що окремими науковцями, аналізуючи норми статті 429 

Цивільного кодексу України висловлюється позиція щодо необхідності 

скасування цієї статті. Зокрема, таку позицію висловлює Ю.В. Осіпова, яка 

наголошує, що існує колізія між загальними та спеціальними нормами. 

Науковець вважає, що найкращим варіантом є скасування статті 429 
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Цивільного кодексу України, а питання пов’язані із, так званими, 

службовими об’єктами права інтелектуальної власності вирішити у 

наступних главах Цивільного кодексу України, що присвячені окремим 

об’єктам інтелектуальної власності. Це, на думку, автора дозволило б 

законодавцю якнайкраще врахувати особливості природи та правового 

режиму різних об’єктів права інтелектуальної власності. Також, науковець 

наголошує на тому, що колізії та прогалини у нормах чинного законодавства, 

що покликані регулювати відносини з приводу «службових» об’єктів права 

інтелектуальної власності, унеможливлюють їх ефективне використання та 

вимагають від творця-працівника та роботодавця на практиці врегулювати 

відповідні відносини виключно у договірному порядку [269, с. 20]. Щодо 

нас, то ми не підтримуємо наведену вище думку, оскільки вважаємо, що по-

перше, норми статті 429 є загальними для всіх службових творів, які вже 

потім і так деталізуються  щодо окремих об’єктів права інтелектуальної 

власності. А по-друге, скасування статті 429 та закріплення регулювання 

службових відносин виключно у договірному порядку є неприпустимим, 

оскільки відсутність законодавчо встановлених меж у правовому 

регулюванні може стати кроком для зловживання  своїми правами як з боку 

працівника, так і з боку роботодавця.    

Цивільним кодексом України, а саме ч. 2 ст. 429 передбачено, що 

майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 

об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, 

якщо інше не встановлено договором. Особливості здійснення майнових 

прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням 

трудового договору, можуть бути встановлені законом [38]. Нормами статті 

передбачено диспозитивний метод правового регулювання відносин, щодо 

набуття права власності на службовий твір. Тобто, нормами як трудового так 

і цивільно-правового договору може бути передбачено інші, не встановлені у 
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загальному та спеціальному законодавстві права сторін договору 

(працівника та роботодавця) на службовий твір.  

Таким чином, за загальним правилом розподіл прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання 

трудового договору або службового завдання здійснюється таким чином: 

особисті немайнові права інтелектуальної власності на створений службовий 

твір належать працівникові, який створив цей твір, а майнові права на цей 

твір належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або 

фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 

договором. Таким чином, законодавець надає сторонам правовідносин 

самостійно визначати окремі аспекти розпорядження правами на службовий 

об’єкт на основі  укладеного між ними договору. Зазначимо, що при цьому, 

істотними умовами договору мають обов’язково бути строк протягом якого 

має бути створений службовий об’єкт та способи та умови використання 

об’єкта авторського права і (або) суміжних прав замовником.  

До майнових прав авторів, в тому числі й тих, які створили службовий 

твір, у відповідності до статті  15 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права» належать виключне право на використання твору; виключне 

право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл 

чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти 

або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне 

сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке 

повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою 

організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади 

творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) 

включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій 

тощо. Даний перелік майнових прав не є виключним. Майнові права за 

загальним правилом належать роботодавцю, якщо інше не обумовлено у 

трудовому договорі між працівником та роботодавцем [64]. Майнові права 
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автора, у відповідності до наведеної вище статті закону не є вичерпними, а 

також всі ці права, а також інші, визначені сторонами авторського договору, 

майнові права можуть бути предметом авторського договору. 

Для більш детального дослідження розподілу майнових прав на 

службовий об’єкт пропонуємо коротко дослідити положення п. 2 статті 430 

Цивільного кодексу України, яка є досить близькою до  положень статті 429 

статті Цивільного кодексу України. У статті 430 Цивільного кодексу України 

містяться положення щодо належності майнових прав інтелектуальної 

власності на об’єкт створений за замовленням: «Майнові права 

інтелектуальної власності на об’єкт створений за замовленням, належать 

творцеві цього об’єкту та замовникові спільно, якщо інше не встановлено 

договором». Виходячи з цього, усі майнові права інтелектуальної власності 

що виникають в результаті створення твору за авторським договором 

замовлення, належать автору твору і замовнику спільно. Особисті немайнові 

права інтелектуальної власності належать творцеві цього об’єкта. У 

випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права можуть 

належать замовникові, що є новим для цього договору [38]. Таким чином, 

при визначенні належності майнових прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності важливе значення має договір у якому й мають бути 

регламентовані майнові права. Майнові права, не зазначені в авторському 

договорі як передані суб’єктом авторського права, вважаються такими, що 

не передані і зберігаються з ним. Представлена норма ще у більшій мірі 

підкріплює твердження про те, що предметом авторського договору є не 

твір, а майнові права, пов’язані із можливістю його використання 

різноманітними способам.  

Право власності на службові твори закріплено і у Законі України «Про 

авторське право і суміжні права».  Як зазначає, Н.П. Корогод, Закон України 

«Про авторське право й суміжні права» права автора й роботодавця на 

службові твори трактує таким чином:  
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– авторське особисте немайнове право на службовий твір належить 

його автору;  

– виняткове майнове право на службовий твір належить роботодавцю, 

якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) і (або) 

цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем;  

– за створення й використання службового твору автору призначена 

авторська винагорода, розмір і порядок виплати якої встановлюється 

трудовим договором (контрактом) і (або) цивільно-правовим договором між 

автором і роботодавцем [267, c. 4]. Норма цієї статті досить схожа із 

положеннями Цивільного кодексу України та закріплює настання права 

власності на службові твори як на підставі трудового договору, так і іншого 

цивільно-правового договору, який укладається між працівником та 

роботодавцем.  

Законодавством закріплено, що правовідносини зі створення 

службового твору та подальший розподіл права власності на створений 

об’єкт інтелектуальної власності між працівником та роботодавцем 

здійснюється на основі укладеного між ними договору. Погодимося із 

думкою М.Ф. Казанцева, який зазначає, що предметом врегулювання 

цивільно-правовим договором можуть бути будь-які відносини в межах 

загального предмета цивільного-правового регулювання, за винятком лише 

тих відносин, які за своєю природою не підлягають цивільно-правовому 

регулюванню [270, с. 5]. Отже, договірне регулювання  розподілення прав на 

службові твори є досить важливим та досить часто використовується при 

створенні та подальшому використанні службового твору. Договірне 

регулювання надає сторонам можливість висловити та закріпити власні 

бажання по відношенню до створеного твору. Крім того, перевагою 

договірного регулювання є те, що сторони спроможні досягнути консенсусу 

у своїх взаємовідносинах, що у подальшому виключає кількість судових 

позовів з приводу розподілу прав власності на службові твори. Проте, варто 

пам’ятати, що майнові права мають бути чітко визначені та закріпленні щодо 
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конкретного службового твору.  З цього приводу доречною є думка О.П. 

Сергєєва, який зазначає, що твір виступає у якості об’єкта тих прав, які 

передаються за авторським договором. Не слід забувати при цьому, що 

авторські права завжди діють лише у відношенні до кон- кретного твору. 

Тому при укладенні авторського договору повинні бути узгоджені питання 

про види і характер прав, що передаються за цим договором і всі питання 

відносно твору, щодо якого вони діють. Отже, поняття «об’єкт» і «предмет» 

авторського договору настільки тісно взаємопов’язані, що завжди повинні 

розглядатися у нерозривній єдності [271, с. 279]. 

Зазначимо, що у науковій літературі розрізняють два види договірного 

регулювання розподілу прав власності на службові твори, про які ми вже 

зазначали вище:  1) положення щодо розподілу майнових авторських прав на 

службовий твір можуть міститися у трудовому договорі між працівником та 

роботодавцем; 2) укладається окремий договір між автором та роботодавцем 

про розподіл майнових прав інтелектуальної власності [259, с. 3]. Частково 

питання розподілу майнових авторських прав на службовий твір між 

працівником та роботодавцем у трудовому договорі ми вже зазначали та 

наголошували на тому, що виконання службового завдання та службового 

твору має бути чітко регламентовано у трудовому  договорі. Цим же 

договором можуть визначаться й конкретні права працівника та роботодавця 

на результати інтелектуальної діяльності - службового твору. Проте, ми не 

підтримуємо позицію, щодо необхідності закріплення саме у трудовому 

договорі розподілу прав працівника та роботодавця на створений службовий 

об’єкт, що обумовлено специфікою трудового договору, предметом якого 

має бути не розподіл прав, а умови роботи, умови оплати праці працівника, 

визначення умов внутрішнього трудового розпорядку тощо. Розподіл права 

власності має здійснюватися на основі укладення окремого цивільно-

правового договору, який має базуватися на взаємній волі працівника та 

роботодавця, рівності їх прав та на основі принципу диспозитивності. Одним 
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із таких договорів у науковій літературі називають договір про розподілення 

права власності на результати інтелектуальної власності.  

Досліджуючи роль та значення договору при розподіленні права на 

результати інтелектуальної діяльності варто погодитися із думкою 

О.В. Басай, який, виходячи із положень чинного законодавства,  вважає, що 

розподіл майнових прав на твір, створений на замовлення, між автором та 

замовником відбувається  на підставі договору. Фактично автор та замовник 

можуть обирати з поміж декількох варіантів, серед яких науковець виділяє 

наступні: по-перше, майнові права набуває автор, тоді як замовник набуває 

лише право на використання об’єкту права інтелектуальної власності  в 

межах та способах, визначеними у законі; по-друге, майнові права 

виникають у автора та замовника фактично вони стають співвласниками 

об’єкту створеного за замовленням. В такому випадку, як наголошує 

науковець, будь-яке використання твору автором чи замовником має бути  

узгоджено з іншою стороною, якщо інше не буде передбачено в договорі; 

по-третє, всі майнові права переходять до замовника. Автор набуває 

немайнові права, а також право на отримання винагороди за виконання 

договору замовлення [273, с. 63].  

Укладення договору про розподіл майнових прав на службовий твір, 

на нашу думку, є ефективним  способом вирішення проблем у майбутньому 

при здійснені розподілу прав між працівником та роботодавцем. Договором 

мають бути чітко визначені права як роботодавця так і працівника. 

Досліджуючи сутність та значення договору про розподіл прав на службовий 

твір у науково-практичному коментарі до Цивільного кодексу України 

зазначено, що предметом договору про розподіл майнових прав на 

службовий твір є майнові права на твір, створений у процесі виконання 

трудових обов’язків, що розподіляються певним чином між автором 

(працівником) та роботодавцем. У договорі мають бути чітко вказані 

майнові права, що розподіляються між автором (працівником) та 

роботодавцем. В окремих випадках дані права (зокрема, право на 
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використання службового твору) можуть розподілятися між працівником, 

який створив об’єкт авторського права у зв’язку з виконанням трудового 

договору, і роботодавцем не обов’язково порівну. Звичайно, при розподілі 

зазначених прав слід враховувати насамперед вклад у створення об’єкта 

авторського права кожної сторони, тобто творчий внесок працівника, 

матеріальне, фінансове та інше забезпечення робіт по створенню даного 

об’єкта [274, 714]. Ми дещо не погоджуємося із думкою науковця, оскільки, 

по-перше, Цивільним Кодексом України передбачено можливість набуття 

юридичною особою, фізичною особою, де чи в якої працює працівник 

окремих немайнових прав, а тому така можливість має бути деталізована у 

договорі. Тобто, договором має бути чітко визначено, які саме немайнові 

права набуває юридична чи фізична особа – роботодавець на створений 

службовий твір. По-друге, при розподілі зазначених прав слід враховувати 

насамперед ступінь участі конкретної  сторони у створенні об’єкту права 

інтелектуальної власності, в тому числі й з точки зору здійснення 

матеріального, фінансового та іншого видів забезпечення. Проте, як це 

здійснити на практиці, якщо договір про розподіл прав зазвичай укладається 

перед створенням чи на початкових етапах створення службового твору, 

коли передбачити частку участі кожного із авторів фізично не можливо.  

Аналізуючи практику у сфері використання службових творів 

наголосимо на тому, що, на сьогодні, все частіше сторони правовідносин у 

сфері створення службових творів застосовують саме договірне 

регулювання, тобто укладають договори про розподілення прав на 

результати інтелектуальної діяльності. Окремими науковцями, як наприклад, 

Р.О. Денисовою запропоновано закріпити за роботодавцем право вимагати 

від автора скласти договір про використання службового твору, у якому 

кореспондується обов’язок автора виконати вказані дії. Обґрунтованість цієї 

пропозиції, на думку науковця, підтверджується загальною нормою, згідно з 

якою підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є створення твору 

науки, літератури та мистецтва. У коло вказаних обов’язків, як наголошує 
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науковець, закономірно вписується і обов’язок автора щодо оформлення 

відносин із роботодавцем у формі авторського договору про використання 

результатів службової творчості. Таким чином, найманий працівник укладає 

два договори: трудовий та цивільній (авторський), у якому регулюються 

відносини щодо використання службових творів [275, с. 122]. Подібна думка 

висловлена і  Ю.С. Єпіфановою, яка на прикладі питання використання 

службового твору між викладачами вищих навчальних закладів, як авторами 

та між вищим навчальним закладом, як роботодавцем зазначає, що одним з 

шляхів вирішення проблеми розподілу майнових прав у сфері трудової 

діяльності об’єктів інтелектуальної власності є належна реалізація 

авторських прав науково-педагогічних працівників, що можлива за умови 

таких документів: колективний договір, що встановлює основні гарантії у 

сфері творчої діяльності певного вищого навчального закладу; трудовий 

договір (контракт) як індивідуальний підхід стосовно організації творчої 

діяльності та авторський договір між автором та роботодавцем, що 

закріплює спосіб використання твору, територію, на яку поширюється 

передане право, розмір і порядок виплати авторської винагороди та інші 

умови [276, с. 9]. Ми підтримуємо дану позицію науковця щодо необхідності 

на законодавчому рівні закріпити право вимагати укладення договору про 

використання службового твору. Проте, не погоджуємося із тезою, що саме 

роботодавець має право вимагати укладення такого договору, у якому 

кореспондується обов’язок автора виконати вказані дії, оскільки це звужує 

права іншої сторони правовідносин – працівника. Ми вважаємо, що за 

працівником також варто залишити право вимагати укладення такого 

договору та у цьому договорі надати можливість закріпити й право 

працівника вимагати виплати належної працівнику авторської винагороди.   

Таким чином, ми пропонуємо у Цивільному кодексі України  та в 

статті 16 Закону України «Про авторське право та суміжні права» закріпити 

наступну норму: «Працівник та роботодавець мають право вимагати 

укладення між собою договору про розподілення прав та використання 
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службового твору, у якому обумовити взаємні права та обов’язки, в тому 

числі розподіл майнових прав на службові твори». Така позиція, на нашу 

думку, захищає як права працівників, так і права роботодавця. При укладенні 

такого договору сторони повинні досягнути згоди відносно розподілу тих 

майнових прав, які за ним передаються і, відповідно, становлять його 

предмет. Як зазначає з цього приводу О.М. Боржемська в договорі йтиметься 

не про передачу майнових прав, а про розподіл (наприклад, 100 % і 0 %), 

тому укладати його можна один раз, і він буде поширювати свою дію на всі 

твори, створювані автором у порядку виконання службових обов’язків [265, 

с. 30]. Наголосимо на тому, що при укладенні  договору, необхідно точно 

вказати майнові права, що передаються. Це положення дуже важливе 

тавимагає особ ливої уваги сторін, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», майнові права, не зазначені 

в авторському договорі як відчужувані, вважаються не переданими. 

Питання, що стосуються майнових прав на службові твори, регулювати в 

окремих авторських договорах проблематично, ос кільки на кожен твір 

необхідно укладати окремий авторський договір. Передбачати ж у 

трудовому договорі положення щодо майнових прав на службові твори 

зручно лише у випадку, якщо працівник приймається на роботу на певний 

строк для виконання разової роботи.  

 Крім того, слід звернути увагу на те, що Законом України «Про 

авторське право і суміжні права» передбачено, що предметом договору про 

передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на 

момент укладання договору (ч. 3 ст. 33). Сутність зазначеної норми полягає 

в тому, що неможна передавати права на використання твору тими 

способами чи в тих формах, які є ще невідомими, але можуть з’явитися у 

майбутньому.Наголосимо, що умови договору, які обмежують право автора 

на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній 

галузі, є недійсними. Представлена заборона покликана захистити права 
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авторів у відношенні тих творів, які вони можуть створити у майбутньому 

протягом всього свого життя. 

Як ми вже наголошували вище, проблема розподілу права власності на 

службові твори є досить актуальною у сфері інтелектуальної власності. З 

метою покращення правового регулювання відносин, які виникають з 

приводу об’єктів інтелектуальної власності та з метою забезпечення єдиних 

методологічних підходів до запровадження договірних відносин у сфері 

інтелектуальної власності наказом Міністерства освіти і науки України від 

28 грудня 2004 року № 986 «Про затвердження зразків документів» було 

затверджено зразок договору про розподіл майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов’язків і 

(або) окремого доручення роботодавця. Згідно пп. 1.1. та пп. 1.2. предметом 

договору є розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, що їх працівник створить чи ймовірно створить при виконанні 

трудового договору (контракту) в межах виконання службових обов’язків чи 

окремого письмового доручення роботодавця. Сторони домовилися, що 

майнові права на такі об’єкти права інтелектуальної власності в межах, 

визначених законодавством, згідно з цим договором належать роботодавцю. 

Цим же наказом визначено основні права та обов’язки працівника як по 

відношенню один до одного, так і по відношенню до створеного ними 

об’єкта права інтелектуальної власності – службового твору  [213]. Таким 

чином, законодавець намагається визначити загальні вимоги до договору про 

розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності з метою 

належного врегулювання відносин між працівником та роботодавцем у сфері 

інтелектуальної власності.  

Наступним важливим питанням, яке виникає при розподілі прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створені в результаті 

виконання трудового договору або службового завдання є розподіл прав між 

особами, які спільно створили об’єкт права інтелектуальної власності  - 

службовий твір. Зазначимо, що статтею 429 Цивільного кодексу України та 
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статтею 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не 

закріплено положення щодо належності права інтелектуальної власності,  

кільком особам. А тому для здійснення правового регулювання таких 

відносин доцільно застосовувати загальні норми чинного законодавства. Так, 

С.В. Бондаренко зазначає, що співавторством є спільна праця двох або 

кількох осіб в результаті якої з’являється єдиний колективний твір. Єдність 

та цілісність колективного твору, над яким співавтори працюють за єдиним 

планом (темою, сюжетом), встановлюється з врахуванням його змісту та 

зовнішньої форми. Так, співавторство може виражатися при здійсненні 

авторами однорідного характеру роботи (тобто автори виконують однакову 

роботу) та при виконанні ними різної за характером роботи (опера 

створюється зусиллями композитора, лібретиста), а єдність їх твору 

забезпечується сполученням змісту і форми вираження [277, с. 77-80].  У 

Законі України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що 

співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. 

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім 

співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле 

або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини 

між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними [64]. Таким 

чином, якщо службовий твір створений кількома працівниками спільно, то 

для розпорядження ним по-перше, має бути укладена угода між самими 

співавторами щодо використання твору. Зокрема про таку обов’язкову 

вимогу наголошує А.О. Котляр, який зазначає, що необхідною умовою 

виникнення співавторства є  укладання авторами твору угоди, що виражає 

вільне та спільне волевиявлення авторів та спрямоване на  спільну творчу 

роботу. Угоди між співавторами про  спільне використання творів є  

обов’язковими для  здійснення їхнього використання. Угодою між 

співавторами можуть бути визначені способи використання твору загалом, 

межі прав окремих співавторів щодо частин, які мають самостійне значення, 

способи зазначення імен при обнародуванні твору, порядок розподілу 
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винагороди між співавторами тощо [226, с. 98]. По-друге,  про здійснення 

розподілу права на службовий об’єкт роботодавець має брати згоду у 

кожного із співавтора цього службового твору. Досить часто така угода між 

співавторами та роботодавцем укладається у формі окремого договору як з 

кожним із авторів, у відповідності до участі кожного з них у створення 

об’єкту права інтелектуальної власності, так із співавторами в цілому, так і у 

формі одного, єдиного договору. У такому договорі має бути передбачено 

розподіл майнових прав по відношенню до кожного із співавторів у 

відповідності до їх участі у створенні об’єкту права інтелектуальної 

власності. Отже, для реалізації права на розпорядження об’єкту права 

інтелектуальної власності необхідно укладати відповідні договори у яких 

мають бути узгоджені всі питання щодо розподілу майнових прав на 

службовий твір між співвласниками та роботодавцем.  

У випадку, якщо такий договір про розподіл прав власності з тих чи 

інших причин не укладений, співвласники можуть спільно у будь-який 

спосіб використовувати службовий твір, при чому жодна із сторін немає 

права розпоряджатися майновими правами на службовий твір без згоди 

іншої сторони. Використання об’єкту інтелектуальної власності 

співавторами чітко передбачено у статті 436 Цивільного кодексу України, 

відповідно до якої авторське право на твір, створений у співавторстві, 

належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне 

нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й 

самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається 

такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути використана 

незалежно від інших частин цього твору. Кожен із співавторів зберігає своє 

авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне 

значення. Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У 

разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма 

співавторами спільно [38]. Отже, вважаємо за необхідне наголосити на тому, 

що відсутність нормативно-правового регулювання на законодавчому рівні 
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права співавторів службового твору та роботодавців використовувати 

службовий твір є значною прогалиною у чинному законодавстві. Для 

подолання невизначеності у правовому регулюванні та належному розподілі 

прав власності між співвласниками та роботодавцем доцільним є 

закріплення у Цивільному кодексі України обов’язковість укладення 

договору про розподіл права власності  на службові твори між співавторами 

та роботодавцем, у якому чітко передбачити порядок здійснення майнових 

прав на твір між співавторами-працівниками та роботодавцем.  

Досліджуючи розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності, створені в результаті виконання трудового договору або 

службового завдання зазначимо, що важливого значення при здійсненні 

розподілу прав має й судова практика. Особливого значення набувають 

постанови Пленуму Вищого господарського суду України, серед яких варто 

назвати Постанову пленуму Вищого господарського суду України від 

17.10.2012  № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних 

із захистом прав інтелектуальної власності» та постанови № 5 Пленуму 

Верховного Суду України  «Про застосування судами норм законодавства у 

справах про захист авторського права і суміжних прав» [218], в якій у п. 24  

вказано: якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового 

договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні 

службових обов’язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті 

немайнові права автора твору належать працівникові; вони є 

невідчужуваними. Майнові права на об’єкт авторського права і (або) 

суміжних прав, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, 

належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній 

особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 

договором.  

Таким чином, проаналізувавши основі проблеми, які виникають при 

розподілі прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створені в 

результаті виконання трудового договору або службового завдання, 
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погодимося із думкою А.О. Кодинця, який вважає, що у законодавстві слід 

усунути колізію між Цивільним кодексом України та нормами спеціальних 

законів про інтелектуальну власність з приводу належності прав на службові 

результати сторонам договірних відносин, встановити процедуру набуття 

прав інтелектуальної власності на такі об’єкти роботодавцем і визначити їх 

перелік, закріпити істотні умови та особливості договору про передання прав 

на службові результати творчості, а також передбачити заходи 

відповідальності за невиплату працівникові винагороди за створення 

службових об’єктів інтелектуальної власності [207, с. 39-40].  

Як висновок зазначимо, що розподіл прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності, створені в результаті виконання 

трудового договору або службового завдання може закріплюватися на 

законодавчому рівні та здійснюватися шляхом договірного регулювання. 

Договірне регулювання є пріоритетним напрямком правового регулювання у 

сфері інтелектуальної власності, в тому числі й щодо створення службових 

творів.  Розподіл прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, 

створені в результаті виконання трудового договору або службового 

завдання здійснюється щодо немайнових та майнових прав, а окремі аспекти 

такого розподілу мають додатково регламентуватися на законодавчому рівні. 

Удосконалення правового регулювання має здійснюватися із врахуванням 

інтересів та прав як працівника, так і роботодавця та бути спрямованим на 

усунення прогалин між загальним та спеціальним законодавством, розвитку 

позасудового вирішення проблемних питань між працівниками та 

роботодавцями.  
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3.3 Механізми забезпечення виконання договорів про розподілення прав 

на результати інтелектуальної (творчої) діяльності. 

 

Виконання будь-якого договору у сфері цивільного права передбачає 

досягнення кінцевого результату у правовідносинах між його сторонами у 

найбільш оптимальному їх співвідношенні, отримання очікуваного 

результату від його укладення. Виконання умов договору – це відповідний 

цілеспрямований процес, який здійснюється сторонами договору для  

досягнення обмовленої спільної мети, який має бути належним та 

реальним. Досліджуючи інтелектуальну власність зазначимо, що 

конкретного механізму виконання договорів про розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності у чинному законодавстві не 

передбачено, а тому при дослідженні механізму забезпечення їх виконання 

будемо керуватися загальними засадами, які визначені Цивільним кодексом 

України із врахуванням особливостей, які притаманні для інтелектуальної 

власності.  

Актуальність дослідження механізму забезпечення виконання 

договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності обумовлена тим, що на практиці при укладенні таких договорів  

не досить конкретно та правильно визначають основні його положення, не 

чітко визначають його предмет тощо. Крім того, як ми вже наголошували у 

попередніх підрозділах дисертації, у чинному законодавстві є значні 

прогалини у нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин, які 

виникають при розподіленні прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності. Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності не здійснюється хаотично 

та безсистемно, а передбачає створення відповідного механізму 

забезпечення виконання таких договорів, встановлення та визначення 

конкретних способів та засобів для їх належного виконання та дотримання 

права та свобод сторін договірних правовідносин. У науковій літературі 
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зазначено, що поняття «механізм» включає певну логічну послідовність 

елементів, які відображають можливі дії механізму за наявності певного 

вихідного економічного явища. "Складовими елементами механізму завжди 

одночасно виступає і вихідне явище, і весь процес, який відбувається в 

інтервалі між ними. Тому економічний механізм визначається або 

природою вихідного явища, або кінцевим результатом серії явищ" [278, с. 

12]. Отже, механізм передбачає послідовне виконання певних дій, які тісно 

пов’язані між собою,  з метою отримання відповідного результату чи 

досягнення оптимального рішення. Розглядаючи механізм забезпечення 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності наголосимо, що забезпечення виконання договорів 

неможливе без встановлення чітких дій щодо їх виконання та здійснення 

належного  правового захисту прав сторін договору, що становить собою 

відповідний правовий механізм.  

Переходячи до безпосереднього розгляду механізму забезпечення 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності коротко розглянемо поняття «виконання зобов’язань» 

та структурні елементи, які характеризують процес виконання зобов’язань 

Зазначимо, що договір про розподілення прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності є одним із видів зобов’язань, а тому на 

цей договір поширюються загальні положення про виконання зобов’язань, 

які закріплені у Цивільному кодексі України. Отже, у межах розгляду 

механізму забезпечення виконання договорів про розподілення прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності варто окремо дослідити 

суть терміну «виконання зобов’язань» та розуміння поняття «механізм». 

Варто погодитися із думкою І.В. Спасибо-Фатєєвої, яка вважає, що 

забезпечення зобов’язань є суттєвим чинником їх належного виконання, а 

від обрання відповідного способу забезпечення залежить у кінцевому 

підсумку задоволення тією чи іншою мірою вимог кредитoрів [279, с. 22]. 

Таким чином, виконання зобов’язань залежить від обрання сторонами 
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відповідного способу виконання зобов’язань. На забезпечення належного 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності можуть також впливати й інші важливі фактори та умови. С.В. 

Сарбаш розглядає виконання зобов’язання як правоприпиняючий 

(ремісійний) двосторонній правочин, що включає в себе волевиявлення 

сторін, спрямоване на виконання зобов’язання, останній не породжує 

ніяких нових прав і обов’язків сторін по відношенню одна до одної (тобто 

не створює вимоги і боргу) і його правовим ефектом є отримання права на 

об’єкт (для випадків коли зобов’язання передбачає передачу або створення 

прав) і припинення зобов’язання виконанням [280, c. 81]. Як вважає О.В. 

Дзера, в широкому розумінні під забезпеченням виконання зобов'язань 

можуть розглядатись всі ті правові, економічні, організаційні та інші умови 

й механізми, які спонукають боржника до належного виконання 

зобов'язання. Проте, науковець наголошує у на тому, що суто в цивільному 

праві під забезпеченням виконання зобов'язання маються на увазі додаткові 

правовідносини (зобов'язання), спрямовані на стимулювання боржника до 

точного і неухильного виконання основного зобов'язання і попередження 

та/або зменшення негативних наслідків від можливого його порушення 

[281, с. 439]. Ми погоджуємося із таким твердженням, оскільки належне 

виконання зобов’язань  договорів включає в себе ряд не тільки важливих та 

послідовних дій, а й ряд необхідних умов для досягнення очікуваного від 

укладеного договору результату. Проте, науковець під виконанням 

зобов’язань розуміє виключно наявність певних умов, які є необхідними 

для належного виконання зобов’язання, що, на нашу думку, не є досить 

доречним. Ми пропонуємо до механізму виконання зобов’язань включати 

також здійснення охорони й захисту прав сторін договору та захист 

виконання договорів в цілому, як необхідного чинника для належного та 

своєчасного виконання умов договору.     

Розуміння поняття «виконання зобов’язань» можна дослідити й 

аналізуючи законодавче закріплення поняття «зобов’язання». Відповідно до  
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Цивільного кодексу України під зобов’язанням є правовідношення, в якому 

одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання має 

ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості [38]. 

Таким чином, зобов’язання передбачає взаємні права та обов’язки сторін 

зобов’язання по відношенню до предмету укладеного договору. За 

невиконання чи неналежне виконання зобов’язання сторони несуть 

передбачену законом чи договором відповідальність. У науковій літературі 

розуміння терміну «виконання зобов’язань» трактують наступним чином. 

Досить широке тлумачення поняття «виконання зобов’язань» надає О.С. 

Йоффе, який зазначає, що виконання зобов’язань охороняється за 

допомогою юридичних заходів, що носять примусовий характер (заходи 

загального характеру), але контрагенти, які мають зобов’язальне 

правовідношення, можуть забезпечити його за взаємною угодою певними 

додатковими забезпечувальними заходами, що застосовуються до тих 

зобов’язань, для яких вони спеціально встановлені законом або договором, 

що носять спеціальних характер і дозволяють домагатися виконання 

зобов’язання незалежно від того, чи заподіює його невиконання збитки 

кредиторові чи є  боржника майно, на яке у дозволено звернути стягнення в 

порядку примусового виконання судових або арбітражних рішень. Тому 

автор запропонував розуміти під забезпеченням виконанням зобов’язань 

такі прийняті до його виконання заходи, які носять не загальний характер, а 

спеціальний, додатковий характер і застосовуються не до всіх, а лише до 

тих зобов'язань,  для яких вони встановлені законом або угодою сторін  

[282, с. 475]. 

Забезпечення виконання зобов’язань здійснюється у чіткій 

послідовності із вимогами законодавства. Аналізуючи зобов’язання та 

договори, які укладаються  у сфері інтелектуальної власності та відносно 
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об’єктів інтелектуальної власності, зазначимо, що виконання у цій сфері 

має притаманні тільки їм особливості, а тому числі й щодо їх виконання. 

Проте, на науковому рівні поширеною є позиція щодо виділення договорів 

у сфері інтелектуальної власності в окрему групу цивільно-правових 

договорів. Зокрема така позиція підтримується такими науковцями як В.Ф. 

Яковлев, який, відмічаючи своєрідність правовідносин, опосередкованих 

інститутом авторського права, права на відкриття, винахідницького права, 

зазначав, що ототожнювати в цілому ці зв’язки із правовідносинами 

власності неприпустимо: об’єктами названих правовідносин служать 

передусім немайнові блага, результати інтелектуальної і духовної творчості 

[283, с. 44].  

Представником іншої думки, яка полягає у співвіднесенні договорів у 

сфері авторського права та права інтелектуальної власності з цивільно-

правовими договорами,  є  О.П. Сергеєв. Науковець наголошує, що 

авторські договори становлять собою окрему самостійну групу цивільно-

правових договорів та носять цивільно-правовий характер. Такий характер 

означає, що на них поширюються як загальні правила про форми та умови 

дійсності правочинів, так і відповідні норми зобов'язального права, які 

стосуються, наприклад, порядку укладення та виконання договорів, 

відповідальності за їх порушення тощо. Слід зазначити, що не лише 

визначення правової природи, а й підстав розмежування окремих видів 

авторських договорів має важливе практичне значення [271, c. 264]. Ми ж 

вважаємо, що  договори у сфері інтелектуальної власності можна у певній 

мірі співвідносити із цивільно-правовими договорами, але при цьому 

враховувати притаманні тільки їм особливості, які торкаються 

розпорядження немайновими та майновими права на результати 

інтелектуальної власності. 

Дослідивши  наукові підходи щодо розуміння поняття «виконання 

зобов’язань» та проаналізувавши чинне законодавство, зазначимо, що у 

Цивільному кодексі України не деталізується способи виконання договорів 
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у сфері інтелектуальної власності, тобто не визначено чіткого алгоритма 

дій сторін договору, не розкрито характер та послідовність таких дій, як це 

, наприклад, передбачено для цивільно-правових угод щодо речових прав.  

Це, на нашу думку, є певним недопрацюванням з боку законодавця, 

оскільки  виконання договорів у сфері інтелектуальної власності, в тому 

числі і договорів у сфері розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності  мають здійснюватися у чіткій послідовності із встановленими 

законодавством вимогами.  

Проаналізувавши наукові  підходи до розуміння поняття «виконання 

зобов’язань» пропонуємо розуміти сукупність чітких, послідовних дій, які 

встановлені законом та/або обмовлені в укладеному між сторонами 

договорі, які тісно пов’язані між собою та полягають у дотриманні 

правових, економічних, організаційних та інших умови за допомогою яких 

можна досягти найбільш оптимального та ефективного результату від 

укладеного договору, а також забезпечення належної охорони та захисту 

прав сторін при виконанні договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Виконання зобов’язання у сфері інтелектуальної власності має певну 

специфіку у здійсненні такого регулювання, проте сам механізм виконання 

таких договорів, як ми вже наголошували, чітко не регламентований на 

законодавчому рівні. Окремі аспекти висвітлено у статті 526 Цивільного 

кодексу України, відповідно до якої зобов'язання має виконуватися 

належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, 

інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог 

- відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 

ставляться [38]. Отже, виконання договору має здійснюватися, по-перше, 

відповідно до умов договору, по-друге, мають бути дотримані вимоги 

чинного законодавства, в тому числі, Цивільного кодексу України та інших 

актів; по-третє, виконання договору не може виходити за межі, які 

встановлені звичаями ділового обороту. Проте, ми вже наголошували на 
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тому, що виконання зобов’язань має забезпечуватися й належним захистом 

прав сторін договору, яке здійснюється  у різноманітних формах.  

Отже, до основних складових елементів механізму виконання 

договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності 

ми пропонуємо віднести:  

Крім того, наголосимо, що, досліджуючи механізм забезпечення 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності варто відзначити, що ефективність виконання 

договорів залежить не тільки від волі сторін, а й від закріплення 

відповідних результатів укладеного між сторонами договору. Суть 

механізму забезпечення виконання зобов’язань має зводитися до захисту 

отриманого результату, дотримання права сторін договору, недопущення 

порушення умов договору, що реалізується  крізь призму здійснення 

охорони та захисту права інтелектуальної власності, а отже і охорони 

договорів, які укладаються з приводу результатів інтелектуальної (творчої 

діяльності).  

Для належного дослідження механізму забезпечення виконання 

договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності пропонуємо розглянути наведені вище елементи механізму 

забезпечення виконання договорів на прикладі конкретних видів договорів 

у сфері інтелектуальної власності. Так,  у відповідності до Цивільного 

кодексу України договори щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності поділяються на такі види: 1) ліцензія на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний 

договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної  власності; 4) договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [38]. 

Елементом належного виконання договорів про розподілення прав та 

результати інтелектуальної діяльності ми виділили умови виконання 
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договору. Першим на що необхідно звернути увагу є те, що Цивільним 

кодексом України передбачено виконання зобов’язань належними 

сторонами договору. Так, наприклад за договором про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності сторонами договору є 

особа, що має виключні майнові права та особа, якій передають ці права 

частково або у повному складі  відповідно до закону та на визначених 

договором умовах [38].  Зазначимо, що характерною рисою договорів у 

сфері інтелектуальної власності є те, що у більшості таких договорів, на 

відміну від цивільно-правових, не передбачено можливості участі третіх 

осіб у процесі його виконання, що впливає із специфіки права 

інтелектуальної власності. В окремих цивільно-правових договорах щодо 

розпорядження речовими правами чи виконанням різних послуг може бути 

передбачено участь третіх осіб при виконанні умов трудового договору, які 

зазвичай не визнаються його сторонами, проте можуть брати участь у 

виконанні окремих видів робіт. Так, наприклад, досліджуючи виконання 

робіт за договором підряду А. Б. Гриняк виділяє наступних сторін-

виконавців за договорами підряду, а саме: а) сторони договору підряду 

(замовник та підрядник); б) інші особи, які можуть виконувати договірні 

умови на боці підрядника (субпідрядник, «підсубпідрядник» тощо); в) інші 

особи у зобов’язанні, які можуть виконувати договірні умови на боці 

замовника (наприклад, гарант, поручитель тощо). Науковець наголошує, що 

останні (категорія «б» та «в»), будучи виконавцями умов договору підряду, 

не є його сторонами [284, с. 49].  

Що стосується договорів на розподілення прав на результати 

інтелектуальної діяльності зазначимо, що належними суб’єктами договорів  

можуть бути виключно первинні суб’єкти права інтелектуальної власності, 

які наділені відповідними правами по відношенню до створюваного ними 

об’єкту права інтелектуальної власності та вторинні суб’єкти, які А.І Кубах 

розглядає як суб’єктів права інтелектуальної власності, які самі нічого не 

створюють, але на підставі закону або договору набувають у встановленому 
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порядку майнових прав інтелектуальної власності й відповідно визнаються 

суб'єктами права інтелектуальної власності [285, с.39-40]. В свою чергу, 

С.А. Чернишева, належними суб’єктами у договорі про створення 

службового об’єкту вважає особу, яка уклала із роботодавцем відповідний 

трудовий та цивільно-правовий договір на виконання конкретного завдання 

є конкретний працівник, який зобов’язується виконати завдання та 

конкретний роботодавець.  

Умови договору є досить різноманітними та зазвичай пов’язуються із  

встановленими  сторонами результатами від укладеного договору. Так, 

наприклад, у ліцензійному договорі визначаються: а) вид ліцензії, причому 

вважається, що за договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не 

встановлено цим договором; б) сфера використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, 

способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які 

надаються права, тощо); в) розмір, порядок і строки виплати плати за 

використання об'єкта; г) інші умови, які сторони вважають за доцільне 

включити в договір тощо [38].  

Наступним важливим елементом належного виконання договорів про 

розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності є строк 

виконання зобов’язання за договором. У науковій літературі поряд із 

поняттям «строк виконання зобов’язання за договором» досить часто 

вживають поняття «строк дії договору». Ці поняття не є ідентичними, 

оскільки вони характеризують різні правові явища, які пов’язані із 

укладенням та подальшим виконанням відповідного договору. 

Конструктивною з цього приводу є думка В.Т. Смирнова, який на основі 

аналізу цих понять зазначає, що основна відмінність між зазначеними 

строками зумовлена тим, що тривалість строку дії договору закріплюється 

домовленістю сторін (у т. ч. посиланням на момент вимоги кредитора) або 

законом чи адміністративним актом (наприклад, рішенням сільської ради 

про надання в користування майна), а тривалість строку виконання 
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зобов’язання заздалегідь визначити неможливо, вона наперед невідома. 

Планові часові межі останнього передбачаються строком дії договору, 

проте корегуються з урахуванням строків здійснення прав і виконання 

обов’язків сторін договірного зобов’язання [286, с. 70]. Строк виконання 

зобов’язання досить часто відносять до істотних умов договору, він має 

бути чітко визначений у договорі, а сторони мають виконати передбачені 

дії у межах цього строку. Проте, на відміну від цивільно-правових 

договорів щодо речових прав зазначимо, що інтелектуальна праця  - це 

творчий процес, що досить часто є непередбаченим, оскільки може 

залежати від певних чинників як. наприклад,  натхнення, а тому чітко 

визначити стоки створення продукту інтелектуальної діяльності є досить 

складно. Для вирішення цієї проблеми у доктрині цивільного права, на 

основі аналізу практики виконання таких договорі, запропоновано в 

договорі передбачити  положення щодо пролонгації строку виконання 

договору. Зокрема, за наявності поважних причин для завершення 

створення твору авторові надається додатковий пільговий строк, тривалість 

якого визначається сторонами. Водночас у договорі необхідно визначитися, 

що сторони будуть розуміти під поважними причинами, та встановити 

максимальний термін пролонгації, після збігу якого мова буде вже йти про 

невиконання договору [287, с. 100].  Проглотнація означає відстрочення 

виконання зобов’язання на певний строк. Таке відстрочення не буде 

визнаватися порушенням виконання договору чи його неналежним 

виконанням. Застосування проглонтації договору у сфері здійснення 

інтелектуальної діяльності, є поняттям новим та недостатньо дослідженим. 

А тому у наукових працях, на законодавчому рівні, так і на практиці не 

вироблено єдиних підходів до розуміння цього поняття та не визначено 

можливі умови для відстрочення виконання зобов’язання. На сьогодні 

законодавчого закріплення права сторін договору на проглонтацію 

договору у сфері інтелектуальної власності не має, так само не визначено 

конкретних підстав для можливості її застосування. Проглонтація договору 
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необхідна, перш за все, для творця об’єкту інтелектуальної власності, для 

можливості виконання ним зобов’язання у повному обсязі тих випадках, 

коли він не має можливості виконати роботу у встановлений строк з 

причин, які від нього не залежать. Ми ж вважаємо, що з огляду на 

специфіку правовідносини, які виникають у сфері інтелектуальної 

власності та з метою належного виконання зобов’язань творцем об’єкту 

інтелектуальної власності ми пропонуємо законодавчо закріпити таку 

можливість для договорів у сфері інтелектуальної власності у спеціальному 

законодавстві. Так, ми вважаємо за необхідне внести зміни до статті 530 

Цивільного кодексу України, яка передбачає строк виконання зобов’язання 

та доповнити її частиною 3 такого змісту: «Якщо у зобов'язанні у сфері 

інтелектуальної діяльності встановлений строк (термін) його виконання, то 

воно підлягає виконанню у цей строк (термін). У договорі про створення 

об’єкту права інтелектуальної власності на прохання творця об’єкту може 

бути передбачено положення щодо пролонгації строку виконання договору. 

Строки проглонтації виконання договору визначаються у договорі за 

домовленістю сторін».  

Наступним елементом, який ми пропонуємо віднести до механізму 

забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати 

інтелектуальної діяльності є предмет виконання зобов’язань. І.А. 

Дітковська, розглядає предмет зобов’язання у широкому та вузькому 

розуміннях: у широкому розумінні предмет договору складає все те, що 

повинно бути здійснено під час (в результаті) його виконання. У вузькому 

розумінні предметом договору є дії, що є визначальними для даного 

договірного типу і дозволяють відрізняти його від інших типів договорів 

[288, с. 60]. Чітке визначення предмету виконання зобов’язань є запорукою 

належного виконання договору, зниження ризиків його неналежного 

виконання тощо. Крім того, погодимося із думкою І.В. Стрижака, що 

предмет договору — істотна умова договору, яка виражає його правову 

мету шляхом зазначення певних дій з об’єктами цивільних прав [289, с. 
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125]. Так, наприклад, при створенні об’єкту права інтелектуальної 

власності у зв’язку із виконанням працівником трудового договору або 

службового завдання предметом виконання зобов’язання є створення 

конкретного об’єкту інтелектуальної власності, яке передбачене угодою чи 

договором між цим працівником та роботодавцем. Відповідно до статті 33 

закону України «Про авторське право та суміжні права» предметом 

договору про передачу майнових прав на результати інтелектуальної 

діяльності  є виключно майнові права, які існують на момент укладення 

договору. Предметом договору про передачу прав на використання твору 

не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.  

Іншим елементом функціонування механізму забезпечення виконання 

договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності є 

спосіб виконання договору під яким у науковій літературі пропонують 

розуміти характер дій, які мають вчинятися для виконання зобов’язання, 

порядку вчинення боржником дій з виконання зобов’язання [290, с. 48]. 

Спосіб виконання договору у сфері інтелектуальної власності є важливим 

та потребує, на нашу думку, більш детальної регламентації. Зазначимо, що 

для деяких договорів спосіб його виконання має принципово важливе 

значення, оскільки від його дотримання в деякій мірі залежить набуття 

права власності на створений об’єкт. Яскравим прикладом варто назвати 

договір між працівником та роботодавцем на створення об’єкту права 

інтелектуальної власності, відповідно до якого способом виконання цього 

договору є створення об’єкту інтелектуальної власності при виконанні 

працівником своєї трудової функції, тобто, у даному випадку на працівника 

покладається обов’язок створювати об’єкт інтелектуальної власності у 

робочий час, у відповідності до укладеного трудового договору із 

підляганням умов внутрішнього трудового розпорядку,  з використанням 

матеріалів та засобів роботодавця тощо. Це означає, що відхилення від 

наведеного вище способу виконання зобов’язання зі створення об’єкту 
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права інтелектуальної власності може спричинити негативні наслідки як 

для працівника, так і для роботодавця та бути предметом спору у суді.  

Досліджуючи спосіб виконання зобов’язань у сфері інтелектуальної 

власності зазначимо, що ні в Цивільному кодексі України, ні в 

спеціальному законодавстві чітко не передбачено конкретний спосіб 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності, оскільки не визначено чітких та послідовних дій, які є 

необхідними для виконання умов договору. Звертаючись до наукової 

доктрини зазначимо, що науковцями способи виконання зобов’язань 

розглядаються як додаткові забезпечувальні заходи, які спрямовані на 

забезпечення належного виконання зобов’язань та досить часто пов’язані із 

відповідними санкціями, які застосовуються до сторін договору за 

неналежне виконання його умов. У Цивільному кодексі України при 

дослідженні різноманітних цивільно-правових договорів та угод 

передбачено застосування до боржника таких способів виконання 

зобов’язань, як гарантія, неустойка, застава тощо, які спрямовані на 

стимулювання боржника до своєчасного та належного виконання умов 

договору. Дещо інша ситуація виникає при виконанні договорів у сфері 

інтелектуальної власності, оскільки ні загальним ні спеціальним 

законодавством не передбачено, які саме способи виконання зобов’язань 

застосовуються за порушення прав інтелектуальної власності. Лише 

аналізуючи норми законодавства та досліджуючи наукові позиції вчених, 

можна дійти висновку щодо можливості застосування до договорів у сфері 

інтелектуальної власності окремих видів забезпечення виконання 

зобов’язань. Зокрема мова йде про такий вид забезпечення як застава, яка 

може застосовуватися щодо майнових права та відповідний об’єкт 

інтелектуальної власності. Застосування застави у договорах з 

інтелектуальної власності може здійснюватися  виключно по відношенню 

до майнових права на результати інтелектуальної власності, а не відносно 

об’єкта права інтелектуальної власності. Досліджуючи можливість 
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застосування застави по відношенню до майнових прав на результати 

інтелектуальної діяльності  В.Н. Євдокимова висуває одну вимогу. Так, 

науковець вважає, що заставу майбутніх прав інтелектуальної власності 

можна допускати лише у випадках, коли  точно, або з великим ступенем 

вірогідності відомо, що боржник отримає зазначені права. Це, на думку 

науковця, може бути час, коли винесено рішення про видачу патенту чи 

свідоцтва [291, с.7-8]. Розглядаючи заставу як спосіб належного виконання 

зобов’язання варто погодитися із думкою Є.О. Єфімова, який зазначає, що 

для того щоб виключні майнові права використовувалися в якості предмета 

застави, вони повинні мати такі ознаками: по-перше, повинні мати 

здатність до поступки (відчуженню), по-друге, можливість їх грошової 

оцінки, по-третє, ці права повинні бути дійсними (тобто не суперечити 

закону) і реальними (тобто не припиняти свого існування на момент 

укладення договору), а також відомими (тобто термін дії права не повинен 

бути менше терміну виконання основного зобов'язання). А ще виключні 

майнові права можуть бути предметом застави, якщо на них може бути 

звернено стягнення [292, с. 444].  Проте, науковцем не враховано, що 

окремі об’єкти права інтелектуальної власності не можуть існувати 

самостійно, а є невіддільними від інших об’єктів чи наприклад, нерозривно 

пов’язані із певною юридичною чи фізичною особою. Фактично договір 

застави майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань може наставати виключно за певних 

умов, які пов’язані з реальним існуванням майнових прав на результати 

інтелектуальної діяльності. В інших випадках застосування застави як 

засобу належного виконання зобов’язань не може бути здійснено.  

Проблемні питання у можливості застосування застави, які засобу 

забезпечення виконання зобов’язань у інтелектуальній сфері ускладнюється 

й неналежним рівнем законодавчого закріплення її використання у праві 

інтелектуальної власності. Це, на нашу думку, обумовлено тим, що застава 

майнових прав у сфері інтелектуальної діяльності є новим поняттям, яке 
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потребує подальшого поглибленого дослідження. Ми наголошуємо на 

відсутності чіткого механізму застосування застави саме у праві 

інтелектуальної власності та при укладенні  договорів про розподілення 

прав на результати інтелектуальної діяльності, невизначеності у розумінні 

суті та чіткого переліку виключних майнових прав, які можуть  

використовуватися в якості предмета застави, а також відсутності 

законодавчо обумовлених дій при здійснення процесу звернення стягнення 

та примусовій реалізації заставлених майнових прав на результати 

інтелектуальної діяльності. Всі ці проблеми мають бути досліджені, а 

механізм застосування застави, які засобу забезпечення виконання 

зобов’язань у інтелектуальній сфері має бути регламентований на рівні 

закону.   

Наступною, однією із найбільш важливих складових механізму 

забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати 

інтелектуальної діяльності варто назвати охорону та захист прав 

інтелектуальної власності. Як зазначає з цього приводу А.П. Сергеєв, під 

поняттям «захист прав інтелектуальної власності» розуміється сукупність 

заходів, спрямованих на відновлення або визнання відповідних прав і 

захист інтересів їх володільців під час порушення або оспорювання [184, с. 

365]. Зазначимо, що у межах цього підрозділу ми розглянемо загальні 

аспекти здійснення захисту прав на результати інтелектуальної діяльності, 

які передбачені чинним законодавством. У межах дослідження ми 

пропонуємо в цілому дослідити механізми захисту не лише виконання 

договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності, 

а й захист права інтелектуальної власності, оскільки поглиблене вивчення 

захисту прав у сфері інтелектуальної діяльності є кроком для виявлення 

проблемних питань і при виконання конкретних договорів у цій сфері. 

Окремо наголосимо й на тому аспекті, що захист прав інтелектуальної 

власності відрізняється від способів захисту речових прав, що, в свою 

чергу, і було враховано при прийнятті Цивільного кодексу України.  
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Ми не даремно окремо називаємо терміни «охорона» та «захист»,  

оскільки деякими науковцями здійснюється розмежування цих термінів у 

праві інтелектуальної власності. Зокрема така думка висловлена Н.І. 

Матузовим, який вважає, що захист здійснюється лише щодо порушених 

прав, у той час як охорона має перманентний характер, і її завданням, 

передусім, є створення умов для реалізації цих прав. Науковець вважає, що 

захист є моментом охорони, однією з її форм [293, с. 130—131]. Досить 

чітке розмежування між цими поняттями наведено у статті Р.Б. Шишки, 

який охорону прав інтелектуальної власності розуміє як встановлення 

системи правових норм, що регулюють відносини з приводу створення та 

використання об'єктів інтелектуальної власності. Захист прав 

інтелектуальної власності – науковцем визначено як сукупність заходів, 

спрямованих на визнання та відновлення прав інтелектуальної власності у 

випадку їх порушення. Підставою для означеного слугує те, що ці дві дії 

повинні бути розділені, тому що, по-перше, вони мають різні цілі, а по-

друге, здійснюються різними організаційними структурами. Охороною 

(оформленням прав з видачею охоронного документа) займаються патентні 

органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) адміністративні і 

судові органи. Хоча якщо розглядати це питання з теоретичної точки зору, 

то поняття "правовий захист" у цьому контексті є складовою більш 

широкого поняття "правова охорона [294, с. 135]. Аналізуючи наведену 

тезу можна впевнено стверджувати про різнорідність суспільних відносин, 

які підлягають правовому захисту з точки зору розуміння охорони та 

захисту.  

Крім того, співвідносячи ці два поняття, вважаємо, що «охорона» є 

більш ширшим поняттям, а ніж «захист», який входить до системи охорони 

права інтелектуальної власності. Зокрема такий висновок, можна зробити, 

виходячи із розуміння поняття правової охорони інтелектуальної власності, 

яке розглядається як багатоаспектне явище та елементів, які включає це 

поняття. Так, ми вважаємо, до елементів правової охорони інтелектуальної 
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власності, на нашу думку, віднесено: 1) нормативне визначення і 

закріплення основних положщо ень авторського права та суміжних прав та 

розробка і впровадження основних механізмів їх реалізації; 2) визначення 

рівня впливу міжнародного законодавства на регулювання авторського 

права та суміжних прав і приведення національного законодавства у 

відповідність із міжнародним; 3) визначення засобів і порядку захисту 

авторських та суміжних прав та нормативне закріплення механізмів їх 

реалізації; 4) створення системи державних органів та наділення їх 

спеціальною компетенцією у сфері реалізації та захисту авторських та 

суміжних прав; 5) визначення основних принципів регулювання та захисту 

авторських та суміжних прав і напрямків подальшого розвитку 

регулятивного та охоронного законодавства тощо. В цілому ж правову 

охорону можна визначити як створення можливості права інтелектуальної 

власності набути, реалізувати та захистити закріплене у нормативному 

порядку право інтелектуальної власності.  

 Інші науковці ототожнюють поняття «охорони» та «захисту». Так, 

наприклад, О.І. Харитонова наголошує на актуальності співвідношення 

термінів-понять «захист» та «охорона» та пов’язує це саме із сферою 

інтелектуальної власності де, з одного боку, мова йде про результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, охоронювані законом, 

обороноспроможності об’єктів такої власності, а з другого – про захист 

прав інтелектуальної власності [295, с. 369]. Ми погоджуємося із такою 

позицією та пропонуємо механізм забезпечення виконання договорів про 

розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності здійснювати у 

розрізі розуміння понять охорона та захист. Досліджуючи розуміння 

захисту прав інтелектуальної власності в цілому, варто погодитися із 

думкою, О.М. Мельника, який зазначає, що основною метою захисту прав 

інтелектуальної власності є створення правових механізмів законного 

запобігання можливості безоплатного використання зазначених об’єктів 

права інтелектуальної власності третіми особами з комерційною метою 
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[296, с. 259]. Правовий механізм законного захисту права інтелектуальної 

власності в цілому та забезпечення дотримання умов договорів, які 

стосуються розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності, на 

нашу думку, полягає у здійсненні уповноваженими на такий захист 

особами передбачених законодавством дій із застосуванням відповідних 

форм, методів, способів захисту, які полягають у відновленні порушеного 

права, здійснення заходів щодо недопущення порушень прав 

інтелектуальної власності та здійснення державно-владного впливу на 

порушника таких суспільних відносин. Таким чином, захист прав 

інтелектуальної власності полягає у забезпеченні недоторканості прав осіб, 

які створили відповідні об’єкти права інтелектуальної власності, 

забезпечення дотримання їхніх права по відношенню до створюваного 

ними об’єкту, недопущення порушення чи зловживання їх правами з боку 

інших осіб.  

За загальним правилом, яке передбачено у статті 432 Цивільного 

кодексу України захист права інтелектуальної власності здійснюється у 

судовому порядку. Стаття 52 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права» [64] передбачає крім судового захисту права власності й 

право на звернення до інших органів відповідно до  їх компетенції, проте не 

називає до яких саме органів необхідно звертатися. Проте, аналіз 

загального та спеціального законодавства, наукової літератури говорить й 

про інші можливі форми захисту права інтелектуальної власності – загальні 

та спеціальні, юрисдикційні та неюрисдикційні. Крім того, наголосимо на 

тому, що окремі аспекти захисту прав інтелектуальної власності 

передбачені не тільки у Цивільному кодексі України, а й у Господарському 

кодексі України, Митному кодексі України, кодексі України про 

адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі України, у яких 

закріплено склади правопорушень та злочинів у сфері інтелектуальної 

власності.  
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Досліджуючи способи захисту прав інтелектуальної діяльності 

наголосимо на їх різноманітності. Як зазначають з цього приводу,                         

Н. С.Кузнєцова та О.В. Кохановська до основних способів захисту прав 

інтелектуальної власності віднесено: визнання права; припинення дії, яка 

порушує право; визнання правочину недійсним; поновлення становища, що 

існувало до порушення права; примусове виконання обов’язку в натурі; 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування; шкоди; 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди; зміна правовідношення або 

його припинення; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади АР Крим або органу місцевого 

самоврядування [297, с. 23]. Отже, для захисту прав інтелектуальної 

власності передбачено різноманітні способи захисту порушених прав, які 

притаманні як захисту речових прав, так і захисту прав інтелектуальної 

власності із певними притаманними особливостями.   

У науковій юридичній літературі передбачено дві форми захисту прав 

інтелектуальної власності. Погодимося із думкою, В.С. Марцина, який 

зазначає, що сьогодні в Україні розрізняють дві форми захисту прав на 

інтелектуальні продукти: 1) передбачає застосування цивільно-правового, 

кримінально-правового та адміністративно-правового заходів відповідними 

державними органами (судовий і адміністративний порядки); 2) 

здійснюється особами самостійно без звертання до державних органів 

(наприклад, за відмови виконати певні дії, передбачені ліцензійною 

угодою). Існуюче законодавство дає потерпілим можливість обрати спосіб 

захисту на свій розсуд і вимагати від порушника компенсації нанесених 

збитків [298, с. 6].  

Важливого значення для належного здійснення захисту прав 

інтелектуальної власності належить неюрисдикційним способам захисту 

інтелектуальних прав. Як ми вже наголошували, захист прав 

інтелектуальної власності передбачає існування неюрисдикційної форми 

захисту, яка, на сьогодні, є досить поширеною. Найбільш яскравим 
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прикладом неюрисдикційної форми захисту є здійснення самозахисту. 

Здійснення самозахисту чітко передбачено на законодавчому рівні, а саме 

статтею 19 Цивільного кодексу України передбачено, що особа має право 

на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і 

протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів 

протидії, які е суперечать моральним засадам суспільствам та не заборонені 

законом. Способи самозахисту мають бути рівнозначними тим правам, які 

порушені та відповідати наслідкам, які спричинені цими 

правопорушеннями. Вибір способів захисту здійснюється самою фізичною 

особою, або ж встановлюється  договорами або актами цивільного стану 

[38]. Тобто, самозахист передбачає здійснення захисту своїх прав власними 

силами, без звернення до уповноважених органів державної влади чи до 

суду та без застосування заходів примусового характеру щодо боржника. 

Право інтелектуальної власності є  однією із найбільш складних та 

досліджуваних категорій у цивільному праві та передбачає захист не тільки 

майнових, й немайнових прав авторів, винахідників, творчих працівників 

тощо. З огляду на складність у визначенні майнових та немайнових прав 

здійснення самозахисту таких прав особою є досить складно, оскільки 

зачасту не можна провести чіткої межі у порушених правах інтелектуальної 

власності.  

 У межах дослідження неюрисдикційної форми Н.В. Шевчук зазначає, 

що ця форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми 

силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних 

органів, тобто самозахист. Як приклад, науковець, вважає, що це може бути 

відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про 

передачу майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним 

договором, відмова від виконання недійсного договору, відмовитися внести 

певні зміни до твору, що не були передбачені договором, або відмовитися 

від виконання договору загалом тощо. Обрані засоби самозахисту не 

повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити 
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моральним засадам суспільства [299, с. 179]. Подібна думка висловлена й 

іншим науковцем. М.І. Панченко, наводить визначення самозахисту в 

широкому і вузькому значеннях. Так, у широкому значенні самозахист – це 

будь-які дії правомочної особи, пов’язані із захистом суб’єктивного права 

від порушення (у тому числі подача позову, скарги, самостійний захист 

цивільних прав у суді без допомоги адвоката тощо). Самозахист у вузькому 

значенні – це вчинення правомочною особою не заборонених законом 

фактичних дій на відведення, зменшення негативних наслідків такого 

порушення. У цьому разі такі фактичні дії спрямовані на припинення 

порушення та ліквідацію його наслідків [300, с. 32]. Таким чином, 

самозахист виражається у здійсненні особою певних активних чи пасивних 

дій, які спрямовані на відновлення порушеного права, здійснення заходів 

щодо припинення правопорушення та подальшого відновлення порушеного 

права.  Проте, здійснення самозахисту може відбуватися виключно за 

певних умов. Так, наприклад, у коментарі до Цивільного кодексу України 

зазначено, що зважаючи на можливість заподіяння шкоди цивільним 

правам інших осіб при застосуванні самозахисту (заподіяння шкоди майну, 

немайновим благам), він допускається при дотриманні наступних умов: 1) 

заподіяна шкода має бути менш значною; 2) реальна небезпека, яка 

загрожувала цивільним правам особи за таких обставин, не могла бути 

усунута іншими засобами [301, с. 23]. Таким чином, самозахист може 

здійснюватися виключно особою, права якої порушено за умови, що такий 

захист не суперечить законодавству та співвідноситься із отриманою 

шкодою. Щодо нас, то ми вважаємо, що здійснення самозахисту у сфері 

інтелектуальної діяльності не може бути ефективним, що пов’язано із 

специфікою таких правовідносин та специфікою тих суспільних відносин, 

які становлять предмет договорів у сфері інтелектуальної діяльності.  

Більш важливою формою здійснення захисту прав осіб у сфері 

інтелектуальної власності та при виконанні договорів про розподілення 

прав на результати інтелектуальної діяльності є юрисдикційна форма 



250 

захисту, яка полягає  у здійснення відповідних юридично-значущих дій для 

відновлення порушеного права та приведення у відповідність суспільних 

відносин у сфері інтелектуальної власності. Юрисдикційних захист 

здійснюється за допомогою сукупності матеріальних та процесуальних 

норм, які чітко визначені та передбачені на законодавчому рівні. Як 

зазначає О. О. Штефан юрисдикційні форми захисту – позови до судів 

(загальної юрисдикції й господарських та адміністративних), 

адміністративна відповідальність, кримінальне переслідування порушників 

авторських прав. Судовий захист здійснюється в Україні на загальних 

принципах судочинства [302, c. 12]. 

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності 

зазвичай виражається у здійсненні судового захисту права інтелектуальної 

діяльності та захисту прав інтелектуальної власності уповноваженими на 

здійснення такого захист суб’єктами. В загальному аспекті юрисдикційну 

форму захисту можна визначити як діяльність уповноважених державою 

органів, що покликані здійснювати захист порушених або оспорюваних 

авторських та суміжних прав. Сутність її виявляється в тому, що особа, 

права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається 

за захистом до компетентних державних органів або до суду з метою 

відновити та захистити свої особисті та (або) майнові права і інтереси. 

У науковій літературі, у рамках дослідження юрисдикційної форми 

захисту права власності розглядають й спеціальну форму захисту права 

інтелектуальної власності, до якої віднесено адміністративний порядок 

захисту, який здійснюється уповноваженими на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення органами шляхом розгляду скарг та заяв 

потерпілої особи.  Досліджуючи адміністративний порядок О.М. Мельник, 

наголошує, що адміністративний порядок застосовується як виняток із 

загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством 

випадках. Відповідно до закону потерпілий може звернутися за захистом 

свого порушеного права та інтересів до певного органу державного 
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управління, вищого органу відповідача або Антимонопольного комітету 

України. Засобом захисту в даному разі є не позов, скарга чи заява, порядок 

подання і розгляду яких регламентуються адміністративним 

законодавством. У рамках спеціальної юрисдикційної форми реалізується 

також кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності [296, 

с. 260].  

Механізм забезпечення виконання договорів про розподілення прав 

на результати інтелектуальної діяльності та захист прав інтелектуальної 

власності може здійснюватися й за допомогою матеріально-правових 

заходів, які становлять собою цивільно-правовий та господарсько-правовий 

захист порушених прав. Цивільно-правовий захист носить компенсаційний 

характер. Це означає, що порушник права інтелектуальної власності 

зобов’язаний відповідати лише в межах завданих збитків. Розмір завданих 

збитків зобов’язаний довести потерпілий. Ми наголошуємо на тому, що при 

визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої 

порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд 

зобов’язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, 

завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із 

можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, 

завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені 

судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов’язані з оплатою 

допомоги адвоката. 

Зазначимо, що юрисдикційна форма захисту передбачає застосування 

спеціального порядку розгляду та вирішення справи, що, насамперед, 

визначається процесуальним законодавством. Суди загальної юрисдикції 

розглядають справи: 1) у порядку цивільного судочинства щодо захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 

виникають із авторських та суміжних правовідносин; 2) у порядку 

кримінального судочинства щодо злочинів, вчинених у сфері авторських і 

суміжних правовідносин. Місцеві господарські та адміністративні суди, 
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апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, що виникають у 

сфері порушення авторських та суміжних прав. Згідно із ч. 1 ст. 432 

Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого права інтелектуальної власності. Окрім безпосередніх 

правоволодільців авторських та суміжних прав, право на звернення до суду 

за захистом мають також правонаступники фізичних та юридичних осіб, 

законні представники тощо. Матеріальний аспект визначення права на 

захист дозволяє визначитися із можливими способами судового захисту 

авторських та суміжних прав. Зазначимо, що у аналітичному звіті, 

підготовленому Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес 

Асоціації  наголошено на проблемі неналежного захисту права 

інтелектуальної власності в Україні в судовому порядку. Зокрема 

наголошено на тому, що, на сьогодні має місце ряд колізій при 

законодавчому закріплення належних процедур хорони права 

інтелектуальної власності, що спричиняють ускладнення певних судових 

процесів, пов’язаних з охороною права інтелектуальної власності в Україні. 

В той же час наголошується на розвитку інтелектуальної власності в 

Україні, орієнтування законодавства до стандартів встановлених угодою  

Світової Організації Торгівлі (ТРІПС) та відповідних директив 

Європейської комісії [303, с. 2]. Ми погоджуємося із позицією, щодо 

неналежного здійснення судового розгляду спорів, які виникають у процесі 

реалізації особами своїх прав інтелектуальної власності. Ускладнення 

судового захисту також обумовлено й тим, що в Україні спори, які 

торкаються захисту прав інтелектуальної власності можуть розглядатися як 

судами загальної юрисдикції так і господарськими судами. 

На сьогодні все частіше у науковій літературі обговорюється питання 

щодо можливості та необхідності у створенні спеціалізованих судів, які б 

займалися розглядом спорів, які пов’язані зі здійсненням захисту прав 

інтелектуальної власності.  Прихильником створення спеціалізованих судів 
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для розгляду справ у сфері інтелектуальної діяльності також є О.О.Луніна, 

яка вважає, що удосконалення механізму захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності полягає в ініціюванні питання щодо доцільності 

створення спеціалізованого Патентного суду (Суду з питань 

інтелектуальної власності) для розгляду справ, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності [304].  Подібна думка висловлена й у працях Т.В. 

Рудника, який вважає, що належний захист авторського права в Україні, на 

гальмується через недосконалість законодавства та неналежну організацію 

здійснення правосуддя і контролю, недовіру суспільства до судової гілки 

влади і загалом правовий нігілізм. Науковець пропонує вирішення даних 

проблем таким чином:  

- узгодити норми Цивільного кодексу України і спеціального 

законодавства в сфері авторського права; 

 - визначити на законодавчому рівні ключові поняття авторського 

права;  

 - провести судову реформу. Автор також підтримує пропозицію 

науковців щодо створення спеціалізованих судів, які б розглядали справи 

про інтелектуальну власність, необхідності аналізу судової практики у 

справах щодо захисту права інтелектуальної власності та проведення її 

узагальнення Верховним Судом України;  

- врахувати європейський досвід щодо захисту авторського права 

[305, с.76]. Отже, Т.В. Рудник також є прихильником створення 

спеціалізованих судів, які б розглядали справи про захист прав 

інтелектуальної власності. Щодо нас, то ми вважаємо, що можливість 

створення спеціалізованих судів для вирішення спорів у сфері 

інтелектуальної власності можна розглядати як далеку перспективу у 

розвитку нашої держави, яка має базуватися на досвіді функціонування 

таких судів у зарубіжних країнах та аналізі можливості їх запровадження у 

національній системі судів. На сьогодні є більш доречним є аналіз причин 

та умов, які сприяють порушенню прав сторін у правовідносинах у сфері 
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інтелектуальної власності, законодавчого забезпечення дотримання умов 

договорів у сфері інтелектуальної власності та договорів про розподілення 

прав на результати інтелектуальної діяльності, визначення концептуальних 

засад та способів захисту прав інтелектуальної власності та їх законодавче 

закріплення.  

Таким чином, проаналізувавши основні, найбільш загальні положення 

щодо здійснення заходів щодо охорони прав інтелектуальної власності 

наголосимо, що для налагодження ефективного захисту прав 

інтелектуальної власності необхідним є: 

- досягнення оптимального балансу між приватними та публічними 

засобами захисту права у сфері інтелектуальної власності;  

- посилення координації дій правоохоронних органів у сфері 

здійснення захисту прав інтелектуальної власності; 

- визначити єдині підходи до застосування засобів охорони у сфері 

права інтелектуальної власності та здійснити їх чітку регламентацію на 

рівні закону.  

- поглиблення, вдосконалення та гармонізація національного права у 

сфері інтелектуальної власності з  нормами міжнародного законодавства в 

цій сфері.  

- здійснення аналізу судової практики у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Під службовим твором варто розуміти твір, який створений 

автором – працівником із застосуванням власних інтелектуальних 

здібностей, у межах виконання службового завдання, у строки та час,  які 

чітко передбачені у трудовому, цивільно-правовому чи іншому договорі, 
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який укладений між працівником та роботодавцем із можливим 

застосуванням знарядь та засобів роботодавця. 

2. Основними ознаками службового твору є: 

1) наявність укладеного між працівником та роботодавцем укладеного 

трудового договору; 

2) виконання службового твору здійснюється у межах виконання 

працівником своєї трудової функції та службових обов’язків;  

3) створення службового твору пов’язане із виконанням службового 

завдання, яке надане працівнику роботодавцем; 

4) виконання службового твору здійснюється у межах часу, який 

встановлений трудовим договором, тобто, виконуючи замовлення 

роботодавця, працівник виконує його у встановлений трудовим договором 

час  із дотриманням умов трудового договору; 

5) створення службового твору зазвичай здійснюється із 

використанням матеріалів  та засобів, які належать роботодавцю; 

6) наступною характерною ознакою, яка характеризує виконання 

службового трудового договору є наявність передбаченої трудовим 

договором оплати праці працівника. 

3. Запропоновано під поняттям договірне регулювання розподілення 

прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності у процесі якої 

створюється службовий твір розуміти як сукупність взаємних права та 

обов’язків працівника та роботодавця по відношенню один до одного, які 

чітко визначення в укладеному між ними договорі змістом якого є 

закріплення прав працівника та роботодавця на створений службовий об’єкт,  

чіткий розподіл майнових прав на службовий об’єкт з метою усунення 

прогалин у законодавчому регулювання правовідносин зі створення та 

подальшого використання службового об’єкту. Зміст договору становлять 

взаємні права та обов’язки працівника та роботодавця по відношенню як 

один до одного, так і по відношенню до створеного службового твору.  
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4. Під методологією розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності, створені в результаті виконання трудового договору або 

службового завдання розуміти правила розподілу та використання 

немайнових та майнових прав об’єктів інтелектуальної діяльності - 

службових творів між працівниками та роботодавцями, які регламентуються 

нормами законодавства та умовами трудового чи цивільно-правового 

договору. Тобто, ми маємо на увазі розгляд розподілу прав та службові 

твори між працівником та роботодавцем, виявлення колізій у законодавстві 

та надання теоретичних та практичних рекомендацій щодо їх усунення.  

5. Методологія розподілення прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності, створених в результаті виконання трудового договору 

або службового завдання здійснюється на основі: 

- закону, тобто на основі тих норм, які прямо передбачені у загальному 

та  спеціальному законодавстві. Такий розподіл зазвичай визначений у 

Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право та 

суміжні права», які чітко регламентують які права має працівник т а 

роботодавець по відношенню до створеного службового твору.  

- договору, який укладений між працівником та роботодавцем. 

Зазначимо, що у наукові літературі розглядають як трудовий договір, так і 

цивільно-правові договори.  

- судової практики. Тобто, у випадку відсутності нормативно-

правового регулювання як на законодавчому рівні, можуть застосовуватися 

положення судової практики, яка зазвичай закріплюється у постановах 

пленуму Верховного суду України та є частиною національного 

законодавства.  

6. Запропоновано закріпити перелік немайнових прав у Цивільному 

кодексі України, як основному акті, який закріплює основи для здійснення 

права та захисту об’єктів інтелектуальної власності, шляхом внесення змін 

до статті  429, яку доповнити частиною такого змісту:  До основних 

немайнових прав юридичної чи фізичної особи, де чи в якої працює 
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працівник щодо виконання службового твору віднесено: 1) право 

перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 

здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 2) вимагати   збереження   цілісності   твору   і  

протидіяти  будь-якому перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні  твору 

або  будь-якому іншому  посяганню  на  твір,  що може зашкодити честі і  

репутації автора. 

7. Доведено, що ефективними  способом вирішення проблем у 

майбутньому при здійснені розподілу прав між працівником та 

роботодавцем є  укладення договору про розподіл майнових прав на 

службовий твір, у якому мають бути чітко визначені права як роботодавця 

так і працівника. 

8. Запропоновано у Цивільному кодексу України та відповідно у 

спеціалізованому законодавства, а саме статті 16 Закону України «Про 

авторське та суміжні права» закріпити наступну тезу: «Працівник та 

роботодавець  мають прав вимагати укладення між собою договору про 

розподілення прав та використання службового твору, у якому обумовити 

обов’язок автора виконати вказані дії та обов’язок роботодавця виплатити  

належну працівнику авторську  винагороду». 

9. Наголошено на проблемі невизначеності у правовому регулюванні 

та неналежному розподілі прав власності між співвласниками та 

роботодавцем та одним із шляхів її вирішення запропоновано передбачити у 

Цивільному кодексі України обов’язковість укладення договору про 

розподіл права власності  на службові твори між співавторами та 

роботодавцем, у якому чітко передбачити порядок здійснення майнових прав 

на твір між співавторами-працівниками та роботодавцем.  

10. Дослідивши  наукові підходи щодо розуміння поняття «виконання 

зобов’язань» та проаналізувавши чинне законодавство, наголошено на 

відсутності деталізації у Цивільному кодексі України способів виконання 

договорів у сфері інтелектуальної власності, тобто не визначено чіткого 
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алгоритма дій сторін договору, не розкрито характер та послідовність таких 

дій, як це, наприклад, передбачено для цивільно-правових угод щодо 

речових прав.   

11. Запропоновано поняття «виконання зобов’язань» розуміти як 

сукупність чітких, послідовних дій, які встановлені законом та/або 

обмовлені в укладеному між сторонами договорі, які тісно пов’язані між 

собою та полягають у дотриманні правових, економічних, організаційних та 

інших умови за допомогою яких можна досягти найбільш оптимального та 

ефективного результату від укладеного договору, а також забезпечення 

належної охорони та захисту прав сторін при виконанні договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

12. До основних складових елементів механізму виконання договорів 

про розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності ми 

пропонуємо віднести: 1) умови виконання договору; 2) строк виконання 

зобов’язання за договору; 3) предмет виконання зобов’язань; 4) спосіб 

виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності: 5) охорону договору; 6) способи захисту права та законних 

інтересів сторін договору та прав інтелектуальної власності в цілому.  

13. Запропоновано внести зміни до статті 530 Цивільного кодексу 

України, яка передбачає строк виконання зобов’язання та доповнити її 

частиною 3 такого змісту: «Якщо у зобов'язанні у сфері інтелектуальної 

діяльності встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 

виконанню у цей строк (термін). У договорі про створення об’єкту права 

інтелектуальної власності на прохання творця об’єкту може бути 

передбачено положення щодо пролонгації строку виконання договору. 

Строки проглонтації виконання договору визначаються у договорі за 

домовленістю сторін».  

14. Розглядаючи заставу, як засіб належного забезпечення виконання 

зобов’язань у інтелектуальній сфері виділено наступні проблеми у 

можливості її застосуванні: відсутність чіткого механізму застосування 
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застави саме у праві інтелектуальної власності та при укладенні  договорів 

про розподілення прав на результати інтелектуальної діяльності, 

невизначеність у розумінні суті та чіткого переліку виключних майнових 

прав, які можуть  використовуватися в якості предмета застави, а також 

відсутність законодавчо обумовлених дій при здійснення процесу звернення 

стягнення та примусовій реалізації заставлених майнових прав на результати 

інтелектуальної діяльності. 

15. До елементів правової охорони інтелектуальної власності 

запропоновано віднести: 1) нормативне визначення і закріплення основних 

положень авторського права та суміжних прав та розробка і впровадження 

основних механізмів їх реалізації; 2) визначення рівня впливу міжнародного 

законодавства на регулювання авторського права та суміжних прав і 

приведення національного законодавства у відповідність із міжнародним; 3) 

визначення засобів і порядку захисту авторських та суміжних прав та 

нормативне закріплення механізмів їх реалізації; 4) створення системи 

державних органів та наділення їх спеціальною компетенцією у сфері 

реалізації та захисту авторських та суміжних прав; 5) визначення основних 

принципів регулювання та захисту авторських та суміжних прав і напрямків 

подальшого розвитку регулятивного та охоронного законодавства тощо. В 

цілому ж правову охорону можна визначити як створення можливості права 

інтелектуальної власності набути, реалізувати та захистити закріплене у 

нормативному порядку право інтелектуальної власності. 

16. Встановлено, що правовий механізм законного захисту права 

інтелектуальної власності в цілому та забезпечення дотримання умов 

договорів, які стосуються розподілення прав на результати інтелектуальної 

діяльності полягає у здійсненні уповноваженими на такий захист особами 

передбачених законодавством дій із застосуванням відповідних форм, 

методів, способів захисту, які полягають у відновленні порушеного права, 

здійснення заходів щодо недопущення порушень прав інтелектуальної 
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власності та здійснення державно-владного впливу на порушника таких 

суспільних відносин. 

17. В загальному аспекті юрисдикційну форму захисту запропоновано 

розглядати як діяльність уповноважених державою органів, що покликані 

здійснювати захист порушених або оспорюваних авторських та суміжних 

прав. Сутність її виявляється в тому, що особа, права і законні інтереси якої 

порушені неправомірними діями, звертається за захистом до компетентних 

державних органів або до суду з метою відновити та захистити свої особисті 

та (або) майнові права і інтереси. 

18. Визначено, що для налагодження ефективного захисту прав 

інтелектуальної власності необхідним є: 

- досягнення оптимального балансу між приватними та публічними 

засобами захисту права у сфері інтелектуальної власності;  

- посилення координації дій правоохоронних органів у сфері 

здійснення захисту прав інтелектуальної власності; 

- визначити єдині підходи до застосування засобів охорони у сфері 

права інтелектуальної власності та здійснити їх чітку регламентацію на рівні 

закону.  

- поглиблення, вдосконалення та гармонізація національного права у 

сфері інтелектуальної власності з  нормами міжнародного законодавства в 

цій сфері.  

- здійснення аналізу судової практики у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності.  
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РОЗДІЛ 4 

ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ТВОРЧОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ  В 

УКРАЇНІ ТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНШИХ ДЕРЖАВ 

 

 

4.1 Матеріальні та процесуальні гарантії захисту трудових прав творчих 

працівників. 

 

Працівники, які займаються творчою працею, виконують службові 

завдання, вважаються однією із найбільш незахищених категорій 

працівників, які працюють за умовами трудового договору чи контракту. 

Така ситуація обумовлена тим, що на законодавчому рівні не має  чіткого 

визначення статусу працівників, які замаються творчою працею, відсутня 

правова регламентація їх трудових прав, а отже і їх захисту. Ситуація 

обумовлюється й тим, що законодавчо не врегульовано порядок та практику 

договірного врегулювання прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності. З огляду на специфіку творчої діяльності та осіб, які нею 

займаються, досить складно визначити гарантії захисту прав таких 

працівників. У сучасних умовах життя важливим завданням держави 

залишається створення належного механізму реалізації творчими 

працівниками як своїх трудових прав, так і прав по відношенню до 

створеного ними об’єкту права інтелектуальної власності, який створений у 

процесі виконання ними трудової функції. І одним із складових елементів 

такого механізму є саме забезпечення та дотримання захисту трудових прав 

творчих працівників, створення належних умов для реалізації їхніх прав та 

свобод. Дотримання прав творчих працівників слід розглядати й як важливу 

складову правового статусу працівника, ступеня його захищеності тощо.  
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На сьогодні у зв’язку із відсутністю належного нормативно-правового 

регулювання творчої діяльності, праці творчих працівників, осіб, які 

займаються інтелектуальною діяльністю необхідним є дослідження та аналіз 

стану фактичного забезпечення їх трудових прав, дотримання трудового 

законодавства по відношенню до такої категорії працівників, дослідження 

конкретних умов та засобів, за допомогою яких можливо забезпечити 

дотримання трудових прав творчого працівника.  

Зазначимо, що термінологічне розуміння «гарантій» у різних аспектах 

були предметом дослідження значної кількості науковців, серед яких: В.М. 

Скобєлкін, К.П. Уржинський, В.Д. Шахов, О.М. Волкова, О.В. Смірнов, О.В. 

Кузніченко, В.В. Єгоров, В.В. Жернаков, В.В. Лазор, Т. Маркіна, А.Р. 

Мацюк, Н.М. Хуторян та інші. Проте, на сьогодні не достатньо дослідженим 

є розуміння гарантій захисту трудових прав працівників, які займаються 

творчою працею. Наголосимо на тому, що захист трудових прав таких 

працівників характеризується специфічними, притаманними тільки їм 

особливостями, а тому і при визначенні гарантії захисту таких працівників  

необхідно врахувати такі особливості.  

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду та характеристики 

конкретних матеріальних та процесуальних гарантій захисту трудових прав 

творчих працівників пропонуємо дослідити термінологічне розуміння 

поняття «гарантії» та «гарантії захисту трудових прав працівників». Термін 

гарантія походить від французького «garantie» — порука; умова, яка 

забезпечує щось. У словниковій літературі слово «гарантія» визначається як 

поручництво, порука в чомусь, забезпечення, порука в чомусь, забезпечення 

чого-небудь [243, с. 173]. В словнику C. І. Ожегова слово “гарантія” (франц. 

Garantie, від garantir – забезпечувати, охороняти) означає забезпечення, 

запоруку, а “гарантувати”, означає забезпечувати [306].  У науковій 

літературі досить по-різному тлумачать поняття «гарантії».  Так, Н.В. 

Витрук зазначає, що «гарантія» охоплює усю сукупність об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, спрямованих на забезпечення й реалізацію прав, 
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свобод громадян, усунення можливих причин та перегляд їх неповного або 

неналежного здійснення і захист прав від порушень. Ці фактори різноманітні 

і за своєю природою та характером виступають як умови, засоби, способи, 

прийоми та методи забезпечення процесу реалізації прав і свобод учасників 

суспільних відносин [307, с. 26-30]. А. С. Мордовець під гарантіями розуміє 

систему соціально-економічних, політичних, моральних, юридичних, 

організаційних передумов, умов, засобів і способів, що створюють рівні 

можливості особистості для здійснення своїх прав, свобод та інтересів [308, 

C. 171]. Досить широке тлумачення поняття «гарантії» надає М.І. Іншин, 

який  підкреслює, що в широкому розумінні поняттям «гарантії» 

охоплюється вся сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, 

спрямованих на справжню реалізацію прав і свобод громадян, на усунення 

можливих причин та перешкод їх неповного або неналежного здійснення і 

захист прав від порушень, що є, на жаль, численними. Хоча ці фактори 

різноманітні, але стосовно процесу реалізації прав і свобод вони виступають 

як умови, засоби, способи, прийоми та методи [309, с. 83]. Досить цікавим 

щодо наукового тлумачення поняття «гарантій» є позиція, надана О.П. 

Кучинською, яка гарантії розглядає, як ті об’єктивні умови, які створює 

суспільство або встановлює держава з метою забезпечення повноцінної 

реалізації прав та законних інтересів громадян [310, с. 6].  

Таким чином, науковцями гарантії розглядаються як сукупність 

соціальних, економічних, юридичних чи інших умов, засобів та способів, які 

є необхідними для належної реалізації громадянами своїх конституційних 

прав та свобод. Гарантії спрямовані на належну реалізацію закріплених 

положень щодо захисту прав та свобод людини і громадянина, які закріплені 

у нормативно-правових актах. Саме завдяки закріпленням певних гарантій 

держава бере безпосередню участь у захисту кожного свого громадянина та 

осіб, які на законних підставах перебувають на території України. За 

допомогою гарантій держава забезпечує рівних доступ кожної людини до 

реалізації свого конституційного права на працю. Проте, аналізуючи наукові 
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позиції вчених варто погодитися із думкою науковців, які гарантії 

розглядають як динамічне явище та вважають, що гарантії в одному випадку 

можуть розглядатися як умови для захисту права та свобод, а в іншому 

випадку і не розглядатися як такі. Зокрема така думка підтримана,                      

В.М. Корнуков, який зазначає, що по-перше, все те, що в тій чи іншій мірі 

сприяє досягненню певних результатів або забезпечує певний стан, може 

бути розцінене як гарантія відповідної діяльності або стану, тому що сприяє 

діяльності, захищає стан, тобто гарантує їх. По-друге, на думку науковця,  

загальне поняття гарантії часто досить умовне і, якщо так можна 

висловитися, рухливе, оскільки те, що в одному випадку виступає гарантією, 

в і ншому випадку не є такою» [311, с. 59]. Ми погоджуємося із такою 

позицією, що, на нашу думку, обумовлено різноманітністю суспільних 

відносин, а тому, в окремих випадках окремі засоби виступають як 

способами захисту, а в інших ні. 

Деякими науковцями правові гарантії пов’язують із необхідністю 

застосування норм права, які  передбачені чинним законодавством. Зокрема, 

характеризуючи гарантії у трудових правовідносинах, В.В. Головченко 

зазначає, що правові гарантії визначаються як встановлені законом засоби 

безпосереднього забезпечення, використання, дотримання, виконання і 

правильного застосування норм права [312, с. 123].  В свою чергу, А. С. 

Мордовець наголошує, що юридичні гарантії являють собою систему 

юридичних засобів і способів охорони та захисту прав людини і 

громадянина. Насамперед, мова йде про обов'язок держави забезпечити 

особистості право на судовий захист, всі інші способи, не заборонені 

законом, а також право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги, у 

тому числі безкоштовної, на доступ до правосуддя та на компенсацію 

заподіяної шкоди [308, с. 172-173]. Таким чином, гарантії спрямовані на 

дотримання правильності застосування норм трудового права щодо кожного 

конкретного суб’єкта трудових правовідносин, забезпечення їх реального 

застосування тощо. З цього приводу слід погодитися із думкою, Ю. М. 
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Тодики, який зазначає, що для кожного конкретного працівника гарантія є  

ідеальною моделлю, відповідно до  якої повинен формуватися юридичний 

і фактичний статус конкретної особи. Гарантії необхідні для  правового 

статусу в цілому і для кожного його елемента [313, с. 179].  Ми 

погоджуємося із тезою щодо того, що гарантії виступають необхідним 

елементом для подальшого захисту прав та законних інтересів працівників 

та є необхідною складовою для здійснення подальшого юрисдикційного 

захисту порушених трудових прав. 

 Термінологічне розуміння гарантій здійснюється й на законодавчому 

рівні. Так, у законі України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» встановлює, що державні соціальні гарантії – це 

мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, 

встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які 

забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму [314]. 

Отже, законодавець розуміє гарантії як певний вид забезпечення, наявність 

відповідного мінімального розміру соціального забезпечення, соціальної 

компенсації за свою працю. Отже, під гарантіями захисту трудових прав 

творчих працівників слід розуміти сукупність засобів та способів за 

допомогою яких регламентується, здійснюється та забезпечується 

дотримання трудових прав творчих працівників від будь-яких порушень з 

боку роботодавця та інших учасників суспільно-трудових правовідносин та 

на основі гарантій здійснюється  подальший юрисдикційний захист трудових 

прав працівників.  

Досліджуючи гарантії захисту трудових прав творчих працівників 

доцільно таке дослідження здійснювати на основі аналізу гарантій прав 

працівників, які працюють на умовах трудового договору. Отже, у межах 

дослідження пропонуємо коротко охарактеризувати основні гарантії у сфері 

трудового права та дослідити їх класифікацію. Аналізуючи гарантії у 

трудовому праві, В.С. Пересунько  пропонує наступну класифікацію 
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гарантій в залежності від форми вираження та цільового призначення всі 

юридичні гарантії трудових прав і обов'язків громадян України, які знайшли 

закріплення в нормах чинного законодавства, можуть бути розділені на п'ять 

видів: 1) перешкоджаючі порушенням трудових прав або невиконанню 

правових обов'язків, тобто, що несуть превентивний характер; 2) що 

сприяють реалізації прав та обов'язків; 3) відновлюючі, тобто, що сприяють 

відновленню порушеного права або що усувають перешкоди для реалізації 

обов'язків; 4) відшкодувальні, тобто ті, що забезпечують відшкодування 

збитку, заподіяного в результаті порушення прав, або створення перешкод 

для виконання обов'язків; 5) гарантії-санкції, спрямовані на притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодавства, 

положень трудового договору [315, с. 11]. Дещо іншу класифікацію 

наводить,  В.Н. Скобелкин, який гарантії у трудовому праві пропонує 

розподіляти на наступні три види: гарантії, що забезпечують вступ до 

трудових правовідносин; гарантії, що забезпечують безперешкодне 

здійснення трудових прав громадян у трудових і пов’язаних з ними інших 

правовідносин; гарантії, що забезпечують відновлення порушених трудових 

прав працівників [316, с. 48 - 49]. Отже, науковцем гарантії у сфері трудових 

правовідносин згруповано за певними юридичними подіями, які можуть 

настати та пов’язані зі вступом у трудові правовідносини,  із безпосереднім 

здійсненням трудової діяльності та порушенням трудових прав працівників.  

Цікавою з точки зору юридичної науки є розподіл юридичних  гарантій 

трудових прав працівників, який визначений Г.С. Івановою, яка вважає, що 

за своєю суттю, юридичні гарантії трудових прав працівника у процесі 

виконання трудового договору спрямовані на забезпечення їх належної 

реалізації через призму: 1) забезпечення належного виконання умов 

трудового договору; 2) забезпечення належних умов реалізації працівником 

трудових прав, які випливають безпосереднього із змісту трудового 

договору щодо: а) робочого часу; б) часу відпочинку; в) оплати праці; г) 

охорони праці; г) забезпечення трудової дисципліни тощо. До певної міри 
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питання юридичних гарантій трудових прав працівника охоплюються 

новаціями трудового договору [317, с. 3]. Науковець, на відміну від 

попереднього автора,  досить детально  регламентує способи захисту прав 

працівників, окремо виділяючи гарантії захисту у різноманітних сферах 

трудових правовідносин тощо.  

У науковій літературі існує поділ гарантій на загальні й спеціальні. 

Так, наприклад, досліджуючи гарантії правового забезпечення працівників 

прокуратури  Г.С. Іванова здійснює їх поділ на дві складові частини: а) 

загальні гарантії – система економічних, політичних та інших відносин, 

факторів, умов, що задекларовані в Конституції України; б) спеціальні 

гарантії – система закріплених у відповідних нормативно-правових актах, що 

регулюють діяльність прокуратури [318, с. 71]. Не менш важливим є 

дослідження розуміння «юридичних гарантій», як окремого виду.  Так, В.Д. 

Перевалов відносить юридичні гарантії до спеціальних, та зазначає, що такі 

гарантії можна вважати як закріплені на законодавчому рівні умови, які є 

необхідними для того, щоб кожна людина могла користуватися своїми 

конституційними правами і свободами. Юридичні гарантії встановлюються 

державою в Конституції, нормах поточного законодавства, а їх метою є 

реальне забезпечення правовими засобами максимального здійснення, 

охорони й захисту прав і свобод громадянина [319, с. 473]. Однією із 

найбільш поширених класифікацій є поділ юридичних гарантій на 

матеріальні та процесуальні. Зокрема про таку класифікацію зазначає А.М. 

Ярошенко, який наголошує, що за змістом і способом всі гарантії трудових 

прав працівника можна розділити на матеріально-правові та процесуальні-

правові, а за цільовим призначенням – на гарантії реалізації трудових прав і 

гарантії їх охорони [320, с.44]. За подібний розподіл гарантій виступає  Е.Б. 

Хохлов, який гарантії охорони трудових прав працівника також розподіляє  

на матеріально – правові і процесуально – правові (захисно – процесуальні) 

[321, с. 344]. 



268 

Отже, різновидами правових та юридичних гарантій є матеріальні та 

процесуальні гарантії. Як зазначає Хохов Е.Б., матеріальні норми, як 

правило, регулюють права і обов'язки суб'єктів (визначають зміст виконавчої 

і розпорядчої діяльності в сфері публічного управління) і відповідають на 

питання «Що робити?». Процесуальні норми регулюють порядок, процедуру 

реалізації правових можливостей (закріплюють процесуальні форми, 

способи і методи здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності в сфері 

публічного управління) і відповідають на питання «Як, яким чином робити?» 

[322, с. 42-43].  Досліджуючи термінологічне розуміння матеріальних та 

процесуальних гарантій у сфері освіти О.О. Кулініч розглядає матеріальні 

гарантії як норми права, які встановлюють як основні, так і додаткові засади 

конституційного права на освіту. Процесуальні гарантії, на думку науковця, 

містять норми права, які встановлюють юридичні обов’язки учасників 

освітніх правовідносин та визначають порядок притягнення їх до 

кримінальної відповідальності за порушення відповідних норм [323, с. 72]. 

В.Ф. Погорілко та М.І. Сірий поділяють юридичні гарантії на нормативно-

правові та процесуальні (судові) [324, с. 33]. Крім того, зазначимо, що у 

науковій літературі окремими науковцями здійснюється розмежування 

матеріальних та процесуальних гарантій. Проте, проаналізувавши 

матеріальні та процесуальні гарантії наголосимо на тому, що більшість 

науковців все ж таки схиляються до думки, що поділ гарантій на такі види є 

досить умовний, оскільки не має необхідності окремо досліджувати їх суто 

процесуальний чи матеріальний характер. Це пов’язано із тим, що 

процесуальні гарантії реалізовуються за допомогою матеріальних гарантій, 

тобто процесуальні гарантії є логічним продовженням матеріальних 

гарантій. Проте, з огляду на не визначеність правового статусу творчих 

працівників та працівників, які займаються інтелектуальною працею, 

відсутністю належного нормативно-правового регулювання захисту прав та 

свобод таких працівників ми пропонуємо все ж таки здійснювати 
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розмежування матеріальних та процесуальних гарантій захисту прав творчих 

працівників  та досліджувати їх окремо.  

Отже, одним із видів юридичних гарантій у науковій літературі 

прийнято виділяти матеріальні гарантії, які спрямовані на здійснення 

захисту трудових прав працівників та зазвичай виражаються у реалізації 

працівниками своїх безпосередніх прав, які передбачені чинним 

законодавством та умовами трудового договору. Характеризуючи 

матеріально-правові гарантії охорони трудових прав В.М. Скобелкін 

зазначає, що гарантії можна розглядати як запобіжний захід проти 

порушених трудових прав працівника. Забезпечення повної реалізації 

наданих працівником прав науковець справедливо пов’язував не тільки із 

закріпленням у законодавстві правових засобів, що перешкоджають 

порушенню трудових прав, але й зі створенням ефективної системи 

відновлення цих прав [316, с. 167 - 168]. Проте, ми дещо не погоджуємося із 

наведеним твердженням, оскільки вважаємо, що матеріально-правові 

гарантії мають служити не тільки превентивним заходом, а й передбачати 

створення належних умов для реалізації працівниками своєї трудової 

функції. Тобто, ми наголошуємо не тільки на здійсненні належного захисту, 

а й на створенні умов для праці, що передують захисту. З огляду на таку 

нашу позицію, ми вважаємо, що під матеріальними гарантіями захисту 

трудових прав творчих працівників слід розуміти сукупність різноманітних 

умов, способів та засобів, які носять матеріальний характер чи мають 

матеріальну форму вираження та спрямовані на належну реалізацію 

працівниками своїх трудових обов’язків, виконання умов трудового чи 

цивільно-правового договору та зазвичай виражаються у здійсненні 

необхідного матеріально-технічного забезпечення трудової діяльності, 

організації ефективної роботи, здійсненням належної оплати праці, 

забезпеченням необхідними матеріальними та сировинними ресурсами тощо. 

Матеріальні гарантії захисту трудових прав творчих працівників досить 

тісно пов’язані із мотивацією праці та спрямовані на захист соціальних, 
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економічних та інших прав працівників. Зазначимо, що гарантії прав творчих 

працівників передбачені низкою Законів на підзаконних актів. Зокрема, 

гарантії передбачені Конституцією України, у якій закріплено право на 

працю, право на здійснення наукової діяльності, розвитку своєї творчої 

особистості, розвитку своїх інтелектуальних здібностей, право володіти, 

користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності, громадян на свободу літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості [325] Значна частина гарантій працівників, які працюють 

а умовами трудового договору передбачена спеціалізованим актом – 

Кодексом Законів про працю та різноманітними законами, як наприклад, 

Законом України «Про відпустки» [170], «Про авторське право і суміжні 

права» [64], «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [229] , «Про 

охорону прав на промислові зразки» [245], «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», «Про науково-технічну інформацію» [326], «Про охорону 

праці» [327] тощо. Проте, знову ж таки чіткого переліку гарантій прав 

творчих працівників, які працюють на умовах трудового договору чітко не 

визначено та не передбачено, проте, окремі положення можна дослідити 

аналізуючи норми наведених вище законів.   

До основних матеріальних гарантій захисту трудових прав творчих 

працівників ми пропонуємо віднести: а) гідну оплату праці за виконувану 

ними роботу; б) гарантія забезпечення необхідними матеріально-технічними 

ресурсами та необхідними матеріалами для здійснення інтелектуальної 

діяльності та створення об’єкту права інтелектуальної власності; в) 

особливою матеріальною гарантією ми виділяємо гарантії, які спрямовані на 

реалізацію  права на відпочинок творчих працівників; г) право на 

відшкодування витрат на лікування чи у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті тощо.  

  Одним із видів матеріальних гарантій для творчих працівників є 

належна оплата їх праці. Гідна оплата праці працівника є важливим 

атрибутом дійсно демократичного та громадянського суспільства. Питання 



271 

оплати праці працівників, які займаються творчою працею ми розглядали у 

другому розділі дисертації, а тому ми не будемо окремо зупинятися на 

розгляді цієї гарантії.  

До матеріальних гарантій захисту творчих працівників також слід 

віднести обов’язок роботодавця забезпечити працівника необхідними 

матеріально-технічними ресурсами, необхідними засобами для здійснення 

інтелектуальної діяльності, деталями, матеріалами для створення об’єкта 

права інтелектуальної власності (наприклад, при створенні об’єкта права 

інтелектуальної власності у зв’язку зі виконанням службового замовлення) 

тощо. Така гарантія, наприклад, прямо передбачена у Законі України «Про 

охорону праці», а саме у статті 8 визначено, що на роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням 

або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються 

безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття 

та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 

засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з 

ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені 

трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. 

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 

комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного 

договору [327]. Що стосується інтелектуальної діяльності та матеріального 

забезпечення творчих працівників, зазначимо, що на законодавчому рівні не 

здійснюється чіткої регламентації матеріально-технічного забезпечення 

творчих працівників, а тому у цьому питанні законодавець цілком 

покладається на сторін трудового договору та їх взаєморозуміння. Ми ж 

вважаємо, що така позиція є досить спірною, та потребує нормативно-

правового регулювання. З однієї сторони можна стверджувати на тезі, що 

наприклад, при виконанні службового завдання роботодавець у будь-якому 

випадку має забезпечити працівника необхідними матеріалами, з яких у 
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подальшому буде створено об’єкт інтелектуальної власності. Проте, 

законодавцем про це не на нормативно-правовому рівні не зазначено, що у 

подальшому може призвести до спірних правовідносин щодо якості товару, 

його інших властивостей, які можуть негативно вплинути на об’єкт 

інтелектуальної власності в цілому. Отже, з метою захисту прав творчих 

працівників ми пропонуємо внести зміни до статті 8 Закону України «Про 

охорону праці» та передбачити обов’язки роботодавця щодо працівників , 

які замаються творчою діяльністю. Так, запропоновано статтю 8 доповнити 

частиною 5, яку викласти у такій редакції: «Роботодавець має забезпечити 

належними та якісними матеріальними ресурсами працівників, які 

займаються творчою діяльністю та виконують службове завдання».  

Не менш важливого значення  набуває створення сприятливого 

мікроклімату для виконання працівниками своїх безпосередніх посадових 

обов’язків чи завдань.   Досить важливого значення ця гарантія набуває саме 

по відношенню до творчої діяльності, оскільки творчий процес, як ми вже 

неодноразово наголошували пов’язаний не тільки із розумовою діяльністю 

людини, а й специфікою психоемоційного стану людини, нервовим 

навантаженням тощо. Зокрема така позиція висловлена Я.В. Полинцева, яка 

зазначає, що для того, щоб співробітники могли у повній мірі розкрити свої 

таланти і направити їх на користь справи, в організації повинно бути 

створене особливе творче середовище, основними характеристиками якого є 

відкритість новому, підтримка інновацій; довіра і співробітництво на всіх 

рівнях; організація навчання та професійного спілкування. Для розквіту 

творчості важливо забезпечити постійний приплив в організації нових знань, 

інформації, вражень спрямування цієї активності у русло досягнення 

конкретних інноваційних і економічних результатів [328, с. 144]. Ми 

погоджуємося і такою позицією, оскільки тільки на основі постійного 

оновлення наукових знань, інформації, тісному співробітництві як між 

самими науковцями, так із з іншими суб’єктами права можна досягнути 

оптимального результату від здійснення творчої діяльності. Наявність 
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належних умов для реалізації працівниками своєї трудової функції вступає 

важливою матеріальною гарантією, за допомогою якої працівники 

здійснюють реалізацію своєї трудової функції. Це, на нашу думку, виступає 

важливою матеріальною гарантією захисту творчого працівника та за 

допомогою якого здійснюється управління діяльністю творчих працівників 

при здійсненні ними трудової функції.  

Досить близьким до попередньої гарантії є гарантія забезпечення 

працівника необхідними умовами праці для виконання покладеного на нього 

завдання. Як вважає з цього приводу І.О. Процевський поняття «умови 

праці» має розглядатися виключно в широкому розумінні та охоплюють 

різні елементи виробничої та соціально-психологічної атмосфери на 

підприємствах, установах, організаціях. Умови праці є загальним поняттям 

та їх не можна зводити до охорони праці, техніки безпеки, справного стану 

машин, належної якості інструментів та матеріалів та своєчасного їх подання 

тощо. Це поняття, на думку науковця, відтворює більш загальний зміст. 

Здійснюючи співвідношення понять «умови праці» та «охорона праці», 

зазначимо, що поняття «умови праці» є більш ширшим за поняття «охорона 

праці», оскільки включає права і обов’язки працівників, режим праці і 

відпочинку, оплату праці, форми заохочення, види преміювання, можливості 

просування по  роботі, поліпшення соціально-побутових умов, тобто все те, з 

чим працівник «стикається у процесі трудової діяльності» [329, с. 15]. Проте, 

ми не погоджуємося із таким твердженням, оскільки вважаємо, що такі 

гарантії як можливість просування по роботі, забезпечення житлом, 

покращення соціально-побутових умов є наслідком належного виконання 

працівником своїх трудових обов’язків, а належне виконання трудових 

функцій забезпечується необхідними умовами праці на відповідному 

робочому місця, наявності достатніх матеріально-технічних ресурсів для 

виконання службового завдання. Тобто, наведені вище умови є похідними 

від реального забезпечення працівника належними умовами праці саме на 

робочому місці.  Перш за все роботодавець має визначити робоче місце для 
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працівника. Так, статтею  29 Кодексу законів про працю передбачено 

обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати 

працівника і визначити йому робоче місце, а також роз'яснити працівникові 

його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, 

наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх 

впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких 

умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;  

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 

роботи засобами тощо [45]. Подібна до вищенаведеної є й норма, 

передбачена у Законі України «Про охорону праці», відповідно до якої 

забезпечення таких умов праці покладається на власника або уповноважений 

ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови мають відповідати вимогам 

нормативних актів про охорону праці [327].  

З огляду на наведені норми статті можна зробити висновок, що 

роботодавець повинен забезпечити організаційні умови для  здійснення 

працівником своєї трудової функції, забезпечити соціально-побутові умови 

робочого місця, санітарно-гігієнічні умови, забезпечити технічну можливість 

виконання працівником своєї трудової функції.  

Наступним важливим видом матеріальних гарантій захисту прав є 

захист прав творчих працівників у правовідносинах, які стосуються  

відпочинку. Зазначимо, що відпочинок працівників, які використовують 

творчу працю майже нічим не відрізняються від тих гарантій, які 

передбачені для звичайних працівників, зайнятих у виробництві, на 

підприємствах, установах чи організаціях. Зокрема, мова йде про закріплені 

у Законі України «Про відпустки»  права, а саме: право на надання щорічної 

основної відпустки тривалістю 26 календарних днів (стаття 6), право на 
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надання щорічних відпусток повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за 

бажанням працівника (стаття 10); право на надання щорічних відпусток за 

бажанням працівника в зручний для нього час (стаття 10); право на надання 

в обов’язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати за 

бажанням працівника тривалістю до 30 календарних днів щорічно (стаття 

25); право на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі 

захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за цією 

дитиною, з першого дня за весь період захворювання (стаття 35 Закону 

України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням” тощо [170].  

До матеріальних гарантій захисту прав працівника також віднесено 

відшкодування витрат на лікування чи у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті. У відповідності до закону України «Про 

охорону праці» відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється 

Фондом соціального страхування України відповідно до Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності". Роботодавець може за рахунок власних коштів 

здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до 

колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили 

працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня 

заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до 

встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі 

неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його 

навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до 

медичних рекомендацій [327].  Зазначимо, що працівники, які займаються 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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творчою діяльністю, працюють на умовах трудового договору та виконують 

службове завдання, також підлягають обов’язковому соціальному 

страхуванню на таких самих засадах як і працівника, які працюють на 

умовах трудового договору. Обмеження прав творчих працівників, які 

втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням не допускається, оскільки надання матеріальної 

допомоги у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю є однією з соціальних 

гарантій держави та основним видом матеріального забезпечення  

працівників до відновлення працездатності особи та поширюється на всіх 

без виключення працюючих осіб. Іншим видом гарантій є процесуальні 

гарантії. Процесуальні гарантії зазвичай пов’язують зі здійсненням певних 

дій, які передбачені нормативно-правовими актами та спрямовані на 

забезпечення захисту прав та свобод учасників відповідних правовідносин. 

Процесуальні гарантії, як окремий вид правових гарантій досить часто 

виділяють у цивільному праві та при здійсненні кримінальних проваджень та 

кримінальних розслідувань та спрямовані на здійснення захисту сторін 

правовідносин. Конструктивним є й підхід С.І. Степурко, який під 

процесуальними гарантіями розуміє сукупність процесуальних правових 

засобів і умов забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав і свобод 

людини та громадянина, шляхом належної їх регламентації в цивільному 

процесуальному законодавстві.  Науковець також наголошує на тому, що 

процесуальні гарантії не виступають єдиним однорідним засобом, який 

забезпечує реалізацію прав і свобод осіб, це різнорівневий механізм, який 

може складатися з норм-гарантій, гарантій – принципів, а також гарантіями 

можуть виступати окремі правові інститути [330, с. 80].  

При розгляді процесуальних гарантій необхідно виходити кожний раз 

із конкретних правовідносин, які виникають при реалізації працівниками 

своєї трудової функції. Процесуальні гарантії зазвичай пов’язують зі 

здійсненням певних дій, які передбачені нормативно-правовими актами та 

спрямовані на забезпечення захисту прав та свобод учасників відповідних 
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правовідносин. Таким чином, процесуальні гарантії напряму пов’язані із  

правами та свободами учасників відповідних правовідносин. Недаремно у 

науковій літературі висловлена думка, що для забезпечення гарантій прав в 

процесі першочергове значення мають: 1) законодавче встановлення прав 

учасників процесу; 2) законодавча регламентація умов забезпечення прав 

учасників процесу; 3) точне виконання посадовими особами приписів 

законів щодо забезпечення гарантій прав учасників процесу; 4) знання 

власних прав і обов’язків учасників  та безумовне їх виконанні [331, с. 15]. 

Таким чином, завдання процесуальних гарантій полягає у забезпеченні 

реалізації прав учасниками трудових правовідносин у відповідності до 

чинного законодавства. Розглянемо наукові підходи до розуміння поняття  

«процесуальні гарантії» та дослідимо їх значення у здійсненні захисту  

трудових прав творчих працівників.  

Процесуальні гарантії, як окремий вид правових гарантій досить часто 

виділяють у цивільному та кримінальному праві та вони спрямовані на 

здійснення захисту сторін правовідносин. Про значення процесуальних 

гарантій зазначає, Ф.О. Скакун, яка наголошує на тому, що нерідко 

процесуальні гарантії ототожнюється з реалізацією учасниками процесу 

відповідних прав. Зокрема, на думку вченої, процесуальні норми мають на 

меті забезпечити право на захист прав, свобод та інтересів людини і 

громадянина у поєднанні з правом звертатися за таким захистом до суду, а 

також визначення повноважень суду [332, с. 448]. Таким чином, окремими 

науковцями справедливо процесуальні гарантії поєднуються зі здійсненням 

процесуальної діяльності щодо захисту порушених права та свобод у 

судовому та позасудовому порядку, здійсненням самозахисту порушених 

прав. Подібна думка висловлена й іншими науковцями. Так, конструктивною 

є позиція В.Є. Юрченка, який зазначає, що під процесуальними гарантіями 

слід розуміти встановлені законом певні правові засоби, за допомогою яких 

особа може реалізувати свої права та законні інтереси. Крім того, науковець 

акцентує увагу на тому, що завдяки наявності процесуальних гарантій особа 
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має можливість домагатися відновлення власних прав у разі їх порушення 

[333, с. 11]. Досліджуючи процесуальні гарантії, як різновид правових 

гарантій, В.В. Комаров підкреслює, що процесуальні гарантії – це не лише 

норми, які забезпечують застосування санкцій і розгляд спорів, а й норми, 

що встановлюють механізм реалізації матеріальних норм. Під 

процесуальними гарантіями автор розуміє норми, які регулюють 

процесуальний порядок і процедури практичної реалізації й виконання вже 

встановлених норм матеріального права [334, с. 277]. Ми погоджуємося із 

твердженням В.В. Комарова, який розглядає процесуальні гарантії як норми, 

які встановлюють механізм реалізації матеріальних норм. Це обумовлено 

тим, що матеріальні гарантії як і процесуальні не можуть розглядатися 

окремо один від одного, вони тісно взаємопов’язані між собою та 

обумовлюють існування один одного. Тобто, на основі матеріальних 

гарантій виникають процесуальні гарантії, а процесуальні гарантії 

обумовлені порушенням відповідних маральних норм, які передбачені для 

належного виконання працівником своїх трудових обов’язків.  

Таким чином, під процесуальними гарантіями захисту трудових прав 

творчих працівників слід розуміти сукупність спеціальних правових засобів, 

які у своїй сукупності здійснюють забезпечення належної реалізації прав та 

свобод творчих працівників при виконанні ними своїх трудових функцій,  

спрямовані на належне забезпечення й дотримання трудових прав творчих 

працівників та є невід’ємною частиною механізму правового регулювання 

трудових правовідносин. Таким чином, процесуальні гарантії мають 

забезпечити інтереси конкретного суб’єкта трудових правовідносин. До 

процесуальних гарантій віднесено саме здійснення охорони та захисту прав 

творчих працівників та результатів їх інтелектуальної діяльності.  

У науковій літературі розглядають і значення процесуальних гарантій. 

Так, наприклад, Ю.М. Грошевий під процесуальними гарантіями у 

кримінальному процесі  розуміє сукупність встановлених законом правових 

норм, що забезпечують законний і обґрунтований розгляд кожної 
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кримінальної справи і виконання інших завдань кримінального судочинства 

[335, с. 28]. У свою чергу, А.В. Зарицький зазначає, що охорона та захист 

суб’єктивних прав і законних інтересів у судочинстві, забезпечення 

реальності прав та їх поновлення у разі порушення є основним призначенням 

процесуальних гарантій. Процесуальні гарантії виступають гарантіями 

правосуддя та сприяють створенню і підтриманню режиму законності, 

служать виконанню завдань судочинства, убезпеченню невинуватих від 

засудження й покарання [336, с. 17]. Отже, процесуальні норми 

передбачають здійснення  певної процедури щодо захисту прав працівників. 

Зазвичай процесуальні норми закріплюються у відповідних нормативно-

правових актах, які спрямовані на регламентацію подальшого захисту 

порушених трудових прав та свобод працівників, недопущення порушення їх 

прав. Одним із таких актів варто назвати Кодекс законів про працю, Закон 

України «Про охорону праці», важливі норми закріплені й у Кодексі України 

про адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі України тощо. 

Проте, варто наголосити й на тому, що процесуальні гарантії поширюються 

не тільки на сторону роботодавця, тобто захищають працівника від 

незаконних дій роботодавця, а й на самого працівника. Зокрема 

процесуальними нормами передбачено обов’язок працівника належно 

виконувати свої професійні функції та професійні обов’язки, дотримуватися 

правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. Тобто, процесуальні 

норми встановлюються й для забезпечення належного виконання 

працівниками своїх професійних функцій та для належного виконання своїх 

обов’язків, які визначені у трудовому договорі.  

До таких процедур можна віднести процедуру розгляду спорів про 

порушення трудових прав творчих працівників в адміністративному 

порядку, судовому порядку, здійснення самозахисту своїх трудових прав 

працівниками, які пов’язані із творчою діяльністю тощо. Характеризуючи 

трудові правовідносини творчих працівників варто наголосити на тому, що у 

чинному законодавстві не визначено конкретної процедури щодо здійснення 
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захисту праці творчих працівників, а тому їх застосування до праці творчих 

працівників варто застосовувати,виходячи із врахуванням їх ознак. 

Дослідження будь-якого поняття потребує розгляду та аналізу 

основних ознак, що його характеризують. Досліджуючи процесуальні 

гарантії з точки зору кримінального процесу наведемо позицію М.А. 

Погорецького, який наводить наступні сутнісні ознаки кримінально-

процесуальних гарантій, серед яких: а) спрямованість на реалізацію 

повноважень осіб, які ведуть кримінальний процес; б) спрямованість на 

реалізацію прав та обов'язків осіб, які залучаються до кримінального 

процесу; в) спрямованість на реалізацію  обов’язків суб'єктів кримінального 

процесу г) публічність, д) диспозитивність [337, с. 15-16]. Ми  ж пропонуємо  

до основних ознак процесуальних гарантій захисту трудових прав творчих 

працівників віднести наступні: 1) це сукупність спеціальних засобів; 2) 

процесуальні гарантії чітко встановлюються на рівні закону, тобто мають 

нормативне закріплення; 3) їх реалізація здійснюється у межах чітко 

встановлених нормативно-правовими актами; 4) спрямовані на забезпечення 

законних прав, свобод та законних інтересів працівників; 5) визначають 

порядок реалізації матеріальних гарантій в процесі здійснення захисту прав 

творчих працівників.  

 Досліджуючи процесуальні гарантії варто здійснити їх класифікацію. 

Так, наприклад, залежно від цільової спрямованості В.М. Андріїв, поділяє 

гарантії на наступні види: 1) превентивні, що сприяють реалізації прав, 

свобод та законних інтересів працівників; 2) відновлюючі, які сприяють 

відновленню порушених прав працівників; 3) відшкодувальні, які 

забезпечують відшкодування збитку, заподіяного в результаті порушення 

цих прав, свобод та законних інтересів, 4) гарантії-санкції, спрямовані на 

притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у порушенні 

трудового законодавства [338, с.19]. Тобто, з огляду на наведену вище 

класифікацію можна впевнено говорити про те, що процесуальні норми 

існують у всіх без виключення правовідносинах та пов’язані із 
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безпосередньою реалізацією всіх без виключення трудових прав працівника. 

Характерною рисою процесуальних норм є те, що вони спрямовані на 

запобігання порушення трудових прав творчих працівників, відновлення 

права у випадку його порушення, здійснення дій та заходів з покарання 

винних у порушенні трудових прав та їх покарання. Досліджуючи 

процесуальні гарантії захисту трудових прав працівників варто погодитися із 

позицією В. Бутрак, який виділяє наступні процесуальні права у реалізації 

права на захист: 1) звернутися з вимогою про захист порушеного або 

оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу до компетентного 

органу в передбаченій законом формі; 2) користуватись усіма 

передбаченими законом правами в процесі розгляду своєї вимоги, 

визначеними щодо цієї форми захисту прав; 3) оскаржувати у визначеному 

законом порядку рішення компетентного органу [339, с. 180]. Ми 

погоджуємося із наведеною вище думкою науковця щодо виділення 

основних процесуальних гарантій, проте вважаємо за необхідне окремо 

наголосити на тому, що до процесуальних  гарантій праці творчих 

працівників також слід віднести: нормативно-правове закріплення 

здійснення захисту прав таких працівників; чітке визначення органів та 

суб’єктів, до повноважень та компетенції яких віднесено розгляд справ про 

порушення трудових прав працівників, які займаються творчою діяльністю; 

визначення права та обов’язків сторін у спільних трудових правовідносинах 

та правовідносинах з розгляду справ про порушення трудового 

законодавства, закріплення вимоги про своєчасне, всебічне, повне і 

об'єктивне встановлення обставин кожної справи, вирішення її в точній 

відповідності із вимогами чинного законодавства (наприклад, при розгляді 

індивідуальних трудових спорів чи розгляді справ профспілковими 

організаціями тощо); встановлення процедури оскарження прийнятих рішень 

з боку адміністрації підприємства, установи, організації; встановлення 

порядку виконання прийнятого рішення, яке торкається відновлення 

порушених прав творчого працівника тощо [340, с. 43-44]. 
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Крім того, ми пропонуємо здійснювати розгляд процесуальних 

гарантій захисту трудових прав з точки зору встановлених на 

законодавчому, нормативно-правовому та договірному рівні прав та свобод 

творчих працівників, що здійснюється за допомогою різноманітних форм 

захисту. Процесуальні гарантії мають свою форму вираження та конкретні 

види. При розгляді основних гарантій працівника слід окремо приділити 

увагу гарантіям прав деяких працівників з особливим правовим статусом, а 

саме: для неповнолітніх; жінок-матерів; осіб, обтяжених сімейними 

обов’язками; осіб із обмеженими фізичними можливостями.   

Не менш важливим є встановлення процесуальних гарантій для праці 

творчих працівників. Зазначимо, що Кодексом України про працю не 

визначено конкретних видів гарантій, які надаються працівникам, які 

займаються творчою працею, а тому для їх визначення та подальшого 

дослідження необхідним є аналіз процесуальних гарантій, які передбачені 

для звичайних працівників, які працюють на умовах трудового договору із 

врахуванням специфіки праці творчих працівників. Тільки главою Глава VIII  

«Гарантії та компенсації» встановлюються гарантії  для працівників - авторів 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських 

пропозицій. Так, відповідно до статті  126 Кодексу законів про працю 

передбачено, що за працівниками - авторами винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній 

заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні 

винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської 

пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації. При 

впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або 

раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, 

організації за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, 

а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка 

чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у 

розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи [45]. 
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Таким чином, на законодавчому рівні передбачена гарантія для працівників, 

які поряд із основною діяльністю, які передбачена укладеним між ними та 

роботодавцем трудовим договором, на здійснення оплати їх праці за 

створення та впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка 

або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, 

організації, тобто при виконанні такими працівниками службового завдання 

на іншому підприємстві, установі організації. Це, на нашу думку, є 

показником розвитку дійсно демократичного суспільства та реального 

забезпечення права особи на здійснення нею творчої діяльності, розвитку 

своїх розумових здібностей та творчості.  

Досить важливою процесуальною гарантією ми вважаємо є гарантія, 

яка передбачені главою ІХ Кодексу України про працю, відповідно до якої 

встановлюється матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну 

підприємству, установі організації їх працівниками. Це є досить важливим у 

дослідження праці творчих працівників, оскільки, як ми вже неодноразово 

наголошували на тому, що творчий працівник, при виконанні покладеного 

на нього службового завдання досить часто виконує його із тих матеріалів, 

які надані йому роботодавцем. З огляду на наведене, та з врахуванням 

специфіки творчої діяльності, матеріали при виконанні службового завдання 

можуть бути пошкоджені з вини працівника, що є наслідком застосування до 

працівника  матеріальної відповідальності.  Наразі законодавцем, на жаль не 

враховано те, що творча праця може передбачати застосування здійснення 

певного експерименту, випробування створеної продукції, з метою 

досягнення певного очікуваного результату. А тому, при здійсненні  такого 

випробування, надані роботодавцем матеріали можуть  бути пошкоджені, що 

є наслідком відшкодування працівником завданих матеріальних збитків. 

Тобто, ми наголошуємо на тому, що творчий процес створення відповідного 

об’єкту права інтелектуальної власності не може обійтися без завдання 

шкоди підприємству, установі, організації, що обумовлено необхідністю 



284 

належного виконання працівником покладеного на нього обов’язку щодо 

створення службового твору.  

Ми вважаємо, що для творчих працівників необхідно на 

законодавчому рівні чітко передбачити випадки матеріальної 

відповідальності за пошкоджені матеріали роботодавця. Так, наприклад, слід 

передбачити право працівника на використання матеріалів для здійснення 

випробувальних дій щодо створеного ним об’єкту інтелектуальної власності. 

Відповідальність за завдану шкоду  має бути відшкодована виключно за 

дійсну пряму шкоду, притягнення працівника до дисциплінарної, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності тощо.  

При визначенні матеріальної шкоди творчого працівника за 

загальними правилами також слід керуватися положеннями, які встановлені 

постановою від 29 грудня 1992 р Пленуму Верховного Суду України в 

постанові. «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам»: «За 

правилами ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких її 

заподіяно, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної 

шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку, крім випадків, 

коли законодавством вона передбачена у більшому, ніж цей заробіток, 

розмірі. Якщо межі матеріальної відповідальності були визначені в 

укладеному з працівником контракті, вона покладається на нього відповідно 

до умов контракту. 

Ми вважаємо, що для працівників, які виконують службове завдання 

необхідно передбачити обмежену матеріальну відповідальність, шляхом 

внесення змін до статті 133 Кодексу законів про працю, які доповнити 

нормою: Працівники, які виконують службове завдання несуть обмежену  

матеріальну відповідальність за пошкодження або знищення матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), інших предметів, виданих 
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підприємством, установою, організацією працівникові для виконання 

службового завдання.  

Важливою процесуальною гарантією ми називаємо охорону праці 

творчих працівників, оскільки їх праця досить часто пов’язана зі створенням 

нових механізмів, устаткувань та пов’язана із додатковим нервовим 

навантаженням, застосуванням фізичної сили тощо. Чинним Кодексом 

законів про працю вимоги до охорони праці творчих працівників не 

передбачені. За загальним правилом, яке передбачено у статті 153 Кодексу 

законів про працю на всіх підприємствах, в установах, організаціях 

створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним 

орган. Проте, законодавцем не враховано, що, наприклад, створенні та 

введенні нового механізму на підприємстві, установі, організації може 

супроводжуватися додатковим травматизмом для працівника, де 

створюється виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або 

людей, які його оточують, і навколишнього середовища.  

Подібна ситуація виникає й при застосуванні творчої праці 

працівників, наприклад, театру. Частково питання охорони праці цієї 

категорії працівників передбачено у наказі Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про 

затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних 

залів», відповідно до якого визначено  вимоги безпечного використання 

території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень, безпечного 

використання території закладів  культури, безпечного використання 

будівель і приміщень, безпечного використання допоміжних приміщень, 

безпечної експлуатації технологічного і механічного обладнання, безпечної  

експлуатації   нижнього   механічного  обладнання тощо [
3
41]. Проте, 

наведеним вище нормативно-правовим актом, Кодексом законів про працю 

та спеціалізованим Законом України «Про охорону праці» не передбачено 

заходів щодо особистої охорони праці працівників театру чи інших творчих 
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працівників, що, в свою чергу, говорить про відсутність система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності творчого працівника у процесі виконання 

ним своєї трудової функції. 

За загальним правилом, яке передбачено у статті 5 Закону України 

«Про охорону праці» під час укладання трудового договору роботодавець 

повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про 

наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про 

права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства і колективного договору [327]. Проте, цим же 

законом передбачено додаткові гарантії для праці жінок, неповнолітніх, 

праці інвалідів, які полягають у встановленні гарантій щодо не допуску до 

роботи на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 

умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у 

вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку 

важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

граничних норм підіймання і переміщення важких речей тощо. Подібні 

гарантії для творчих працівників не передбачені, що на нашу думку, є 

невірним, оскільки не враховано те, що праця творчих працівників пов’язана 

із значними розумовими затратами, нервовим напруженням, 

нерегульованістю творчої праці та творчої діяльності тощо.  

Ми вважаємо, що у спеціалізованому Законі України «Про охорону 

праці» слід як окрему категорію працівників виділити працівників, які 

займаються творчою діяльністю та передбачити саме на законодавчому рівні 

мінімальні гарантії охорони праці для таких працівників. До таких гарантій 

ми пропонуємо віднести: не допуск на роботи із шкідливими або 

небезпечними умовами праці, законодавчо закріпити технологічні та 
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організаційні перерви у робочому часі, введення обліку робочого часу 

творчого працівника, забезпечення працівників спецодягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами, забезпечення працівника якісними матеріалами для виконання 

покладених на працівника службових завдань тощо.  

Охорона праці передбачає й становлення нормованості робочого часу 

для працівників, зайнятих творчою працею. Як приклад, наведемо позицію, 

І.А. Вєтухової, яка наголошує на тому, що для працівників театру 

встановлюється підсумований облік робочого часу. Артист може бути 

викликаний на репетицію один раз, а при його незайнятості у виставах –два  

рази на день. Артистів, зайнятих тільки в одному акті вистави, адміністрація 

має право займати в репетиції другий раз на день в межах тривалості даної 

вистави. Облік робочого часу ведеться на кожного працівника окремо. До 

робочого часу зараховується: час, витрачений на підготовку, проведення та 

закінчення вистави (гримування, розгримування, одягання костюмів, 

монтування та розмонтування декорацій та інш.; час, витрачений на участь у 

репетиціях, включаючи заняття, тренаж та інші підготовчі роботи з моменту 

закінчення роботи, за її фактичною тривалістю, але не менше 2-х годин в 

один виклик; перерви між виставами в межах одного виклику на роботу 

(наприклад, між двома денними виставами); час, витрачений на запис для 

виробничих потреб театру, прирівнюється дорепетиці [169, с. 4-5]. З огляду 

на наведене вище ми вважаємо за необхідне на законодавчому рівні 

закріпити необхідність у здійсненні нормування та обліку робочого часу 

творчого працівника, які важливої гарантії захисту трудових прав.  

Таким чином, головною метою охорони праці творчих працівників має 

стати усвідомлення необхідності у формуванні ефективного управління 

охороною праці таких категорій працівників, поліпшення умов їх праці, 

дотримання усіх вимог безпеки  з метою їх подальшої успішної професійної 

діяльності, належної реалізації особистих знань, умінь і навичок творчого 

працівника.  
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До важливих процесуальних гарантій захисту прав творчих 

працівників віднесено право на соціальний захист. Питання соціального 

захисту передбачено Конституцією України.  Як зазначає з цього приводу 

Вітренко М.С. соціальний захист працівників на виробництві включає в себе 

такі напрямки:  

-       створення безпечних умов праці, які б давали можливість 

заробляти кошти для гідного існування та виключали отримання травм і 

професійних захворювань працівників на виробництві; 

-       запровадження необхідних заходів щодо охорони праці та 

соціального захисту громадян у випадку професійних захворювань та 

нещасних випадків, доступ громадян до національних систем охорони 

здоров'я, реабілітації та професійної освіти; 

-       забезпечення працівників та членів їх сімей прожитковим 

мінімумом матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження 

доходу внаслідок хвороби, народження дитини, нещасного випадку в побуті, 

виробничої травми або професійного захворювання, інвалідності, старості, 

втрати годувальника [342]. 

Творчі працівники, як і будь-які інші працівники мають право на 

оплату днів тимчасової працездатності.  Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів від 6 травня 2001 р. № 439 оплата перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності здійснюється роботодавцем [343, с. 34]. Оплата 

проводиться у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково 

компенсує втрату заробітної плати творчого працівника. Тобто, ми 

наголошуємо на тому, що питання соціального забезпечення творчого 

працівника здійснюється на рівних умовах що й соціальне забезпечення 

праці звичайного працівника, який працює на умовах трудового договору чи 

цивільно-правової угоди.  

До інших процесуальних гарантій прав творчих працівників ми 

пропонуємо віднести: 1) гарантування зайнятості творчих працівників на 

відповідному підприємстві, установі, організації у повному обсязі; 2) 
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гарантування режиму праці та відпочинку творчих працівників; 3) 

гарантування суміщення праці творчих працівників на різних підприємствах, 

установах, організаціях; 4) створення сприятливої обстановки для здійснення 

творчої діяльності, забезпечуючи для цього необхідні побутові умови та 

належні умови праці; 5) гарантування подальшого втілення результатів 

творчої діяльності у відповідний процес виробництва, гарантії захисту від 

праці у нічний час; 6) недопущення дискримінації в оплаті праці 

працівників, які спільно виконують службове завдання та забезпечення 

розумного співвідношення у оплаті їх праці; звернення творчих працівників 

до відповідних органів державної влади з метою захисту їх порушених прав 

та законних інтересів;  створення сприятливих умов для поєднання творчої 

роботи із роботою на підприємстві, установі, організації  тощо.  

 

 

4.2 Юридичні механізми забезпечення реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності 

 

Інтелектуальна (творча) діяльність, як ми вже неодноразово зазначали, 

спрямована на створення нового інтелектуального продукту та його 

подальшого використання у науці, виробництві, дослідженнях тощо. Проте, 

впровадження інтелектуальних здобутків у сферу виробництва потребує не 

тільки великих матеріальних затрат, а й має забезпечуватися реальним й 

ефективним механізмом захисту прав особи, яка його створила та 

можливістю такої особи у подальшому володіти, користуватися та 

розпоряджатися створеними об’єктами права інтелектуальної власності. Для 

цього необхідно мати дієвий механізм забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності, що, на нашу думку, є 

необхідним, оскільки це обумовлено необхідністю у врегулюванні та 

встановленні оптимального балансу між правами творців об’єкту права 

інтелектуальної власності та інтересами інших суб’єктів правовідносин у 
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сфері інтелектуальної власності. Реалізація прав на результати 

інтелектуальної діяльності має здійснюватися у відповідності до вимог 

чинного законодавства, не порушувати прав та свобод інших учасників 

правовідносин у сфері інтелектуальної власності тощо. Зазначимо, що 

ефективність забезпечення реалізації прав та результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності може здійснювати виключно шляхом налагодженої 

співпраці творців об’єкту права інтелектуальної власності з іншими 

суб’єктами, так і з боку держави в цілому.  

Переходячи до безпосереднього розгляду юридичних механізмів 

забезпечення реалізації прав працівників на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності у трудових правовідносинах пропонуємо коротко 

охарактеризувати поняття «забезпечення реалізації права». Термін 

«реалізація» в перекладі з латинської мови в буквальному розумінні означає 

уречевлення будь-чого [344, с. 680]. Як зауважує В.М. Протасов реалізація – 

це процес перекладу явища в іншу якість, вживання його якостей, 

властивостей із метою досягнення позитивних результатів. Стосовно права 

цей процес означає переклад його норм в іншу реальність, в іншу якість – 

якість правомірної поведінки: використання властивостей права для 

досягнення необхідного соціального результату [345, с. 72]. Варто 

погодитися із думкою М.Д. Гнатюка, який зазначає, що реалізація права має 

величезне значення. По-перше, шляхом правореалізації здійснюються 

суб’єктивні права та обов’язки, без яких учасники не зможуть самостійно 

втілити правові норми у життя. По-друге, норми права встановлюють 

специфіку правовідносин, відповідно до якої визначається поведінка 

учасників правовідносин. По-третє, реалізація норм права необхідна також у 

разі виникнення спору між учасниками правовідносин. По-четверте, 

реалізація норм права виникає з необхідності контролю з боку держави за 

законністю та доцільністю дій учасників правових відносин або коли 

вимагається офіційне підтвердження наявності або відсутності конкретних 

фактів та спеціальне їх юридичне оформлення [346, с. 83]. Тобто, мається на 
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увазі, що творець права інтелектуальної власності має не тільки створити 

відповідний об’єкт інтелектуальної власності, а й бути впевненим у 

можливості його подальшого використання, захисті результатів 

інтелектуальної діяльності та непорушності його прав як творця об’єкту 

інтелектуальної власності.  

Механізми забезпечення реалізації прав працівників на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності у трудових правовідносинах  полягає, на 

нашу думку, у забезпеченні трьох важливих правомочностей власника 

інтелектуального продукту: володіння, користування та розпорядження 

результатами інтелектуальної власності та інтелектуальної діяльності. Саме 

реальне дотримання цих прав по відношенню до власника об’єкту 

інтелектуальної діяльності є одним із перших та необхідних механізмів для 

подальшого належного та ефективного використання інтелектуального 

продукту. Тобто, ми вважаємо, що юридичний механізм забезпечення 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності 

починається із можливості працівника реалізувати своє право на здійснення 

інтелектуальної та творчої роботи, права на працю та як наслідок права на 

володіння, користування та розпорядження результатами своєї 

інтелектуальної діяльності.  

Таким чином, під юридичним механізмом забезпечення реалізації прав 

на результати інтелектуальної (творчої) діяльності ми пропонуємо розуміти 

процес забезпечення здійснення суб’єктом інтелектуальної діяльності своїх 

суб’єктивних прав щодо створеного ним об’єкту права інтелектуальної 

власності, яке зазвичай виражається у забезпеченні реалізації трьох 

важливих правомочностей власника: володінні, користуванні та 

розпорядженні результатами інтелектуальної власності та інтелектуальної 

діяльності, що здійснюється за допомогою різноманітних заходів та із 

застосуванням різноманітних способів для досягнення оптимального 

результату – реального та неупередженого забезпечення захисту результатів 
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інтелектуальної діяльності та непорушності прав творця об’єкту 

інтелектуальної власності.   

Пропонуємо більш детально дослідити механізм реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності з точки зору розкриття права 

володіння, користування та розпорядження результатами інтелектуальної 

діяльності. Одним із перших прав є право володіння правом інтелектуальної 

власності. Цивільним кодексом України, а саме статтею 418 передбачено, що 

право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 

інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, 

зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності 

визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної 

власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права 

інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, 

передбачених законом [38]. Право користування та право розпорядження 

об’єктами права інтелектуальної власності також закріплено на  

законодавчому рівні, проте окремі проблеми виникають при визначені 

чіткого та неупередженого механізму розподілу окремих прав на результати 

інтелектуальної діяльності, про що ми говорили у попередніх розділах 

дисертації. Зараз ми лише, в черговий раз, наголосимо на тому, що механізм 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності слід 

розглядати з точки зору забезпечення відповідних умов для дотримання 

права власності, права користування та права розпорядження об’єктами 

інтелектуальної діяльності.  

Юридичний механізм забезпечення реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці є досить складним процесом, який доцільно 

розглядати крізь призму дослідження різноманітних форм, способів та 

захисту прав на результати інтелектуальної діяльності. На сьогодні існує 

значна кількість різноманітних форм, способів і засобів захисту права 

інтелектуальної власності та прав працівників, які використовують творчу 

працю при безпосередньому виконанні своєї трудової функції. Слід 
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погодитися із думкою, Н.Д. Гетьманцевої, І.Г. Козуб, які виділяють  наступні 

форми захисту трудових прав працівників: 1) звернення до профспілкової 

організації для врегулювання розбіжностей, що виникли між ним і 

роботодавцем (це у випадку, якщо такий працівник є членом профспілкової 

організації); 2) звернення до комісії по трудових спорах; 3) звернення до 

суду (у випадку відсутності комісії по трудових спорах на підприємстві, в 

установі, організації або оскарження рішення комісії по трудових спорах); 4) 

звернення до інспекції з праці [347, с. 38]. Наведені вище форми більш 

стосуються здійснення превентивної діяльності, відновлення вже 

порушеного права тощо. Юридичний же механізм забезпечення реалізації  

права на результати інтелектуальної діяльності  має бути спрямований на 

створення належних умов реалізації творцем права інтелектуальної 

власності, об’єкту права інтелектуальної власності на подальше 

використання такого об’єкту без будь-яких обмежень, дискримінацій тощо. 

Ми вважаємо, що таке забезпечення здійснюється за допомогою 

відповідного державно-правового, адміністративно-правового регулювання 

із використанням відповідних адміністративно-правових засобів та у 

визначених законом способами. Крім того, ми пропонуємо механізм 

забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної діяльності 

досліджувати шляхом розгляду та аналізу повноважень органів державної 

влади до компетенції яких віднесено захист прав інтелектуальної власності, 

захист об’єктів права інтелектуальної власності неюрисдикційними та 

юрисдикційними органами тощо.  

Досліджуючи компетенцію органів державної влади у сфері охорони 

та захисту права інтелектуальної власності зазначимо, що функції охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності на сьогодні виконує ряд 

державних органів. Так, О.А. Підопригора, досліджуючи проблему охорони 

права інтелектуальної власності наголошує на тому, що відповідні функції з 

охорони цього виду власності виконують Міністерство освіти та науки 

України, Державний департамент інтелектуальної власності як його 
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невід’ємна складова, Український інститут промислової власності. Функції 

щодо реалізації авторських і суміжних прав, здійснення заходів із захисту 

об’єктів інтелектуальної власності покладені також на Міністерство 

культури України  [348, с. 139]. Не менш важливою, у здійсненні державного 

захисту права інтелектуальної власності, є участь таких органів як 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства юстиції 

України, Міністерства внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України 

тощо. Концепцією реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні визначено наступні повноваження 

Мінекономрозвитку у сфері захисту права інтелектуальної власності: 1) 

формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної 

власності; 2)  відомче нормативно-правове регулювання, (в точу числі й у 

сфері захисту прав інтелектуальної власності); 3) інформування та надання 

роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері інтелектуальної 

власності розроблення пропозицій щодо вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів законодавчих та підзаконних актів тощо 

[349].  

У  рекомендація парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної 

власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування», затверджених постановою Верховної Ради України від  

27.06.2007 № 1243-V зазначено що Міністерство юстиції України - бере 

участь у розробленні законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, 

координує законотворчу діяльність у цій сфері та інших галузях 

законодавства і відповідає за адаптацію законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу.  В свою чергу визначено, що Служба 

безпеки України (СБУ) - бере участь у розробленні та здійсненні заходів із 

забезпечення захисту державної таємниці України; у порядку, визначеному 

законодавством, сприяє підприємствам, установам, організаціям, 

підприємцям у збереженні їхньої комерційної таємниці, розголошення якої 
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може завдати шкоди життєво важливим інтересам України, відповідно до 

указів Президента України має створити спеціальні підрозділи із запобігання 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, несе відповідальність 

за державну політику щодо голографічного захисту товарів і документів, 

здійснює державний контроль і координацію діяльності у цій сфері [350]. На 

Міністерство внутрішніх справ покладається обов’язок щодо здійснення 

захисту прав інтелектуальної власності, недопущення порушення таких прав, 

а у випадку їх порушення вжиття необхідних заходів для їх швидкого та 

повного відновлення. Аналізуючи норми Митного кодексу України також 

можна прослідкувати за здійсненням захисту права інтелектуальної 

власності з боку органів доходів та зборів, дії яких спрямовані на 

запобігання незаконного переміщення об’єктів права інтелектуальної 

власності через державний кордон України, здійснення обліку об’єктів права 

інтелектуальної власності, які на законних підставах перетинають державний 

кордон України. Зокрема, статтею 476 передбачено відповідальність за 

ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території 

товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, 

з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності [351]. 

Забезпечення  реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності здійснюється у різноманітних суспільних відносинах значною 

кількістю державних органів, спільною метою яких є створення 

оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності та її реального функціонування.  

Отже, ми спостерігаємо значну участь вищих органів державної влади 

у здійсненні захисту прав інтелектуальної власності,  проте, аналізуючи 

проблему охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності, в 

тому числі і захисту прав творчих працівників, хочемо наголосити на 

окремих проблемах, які на нашу думку, негативно впливають на здійснення 

такого захисту. Так, основними з них є: 1) недосконалість нормативно-

правової бази, яка регулює діяльність органів державної влади, до 
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компетенції яких віднесено здійснення тих чи інших функцій у сфері захисту 

прав інтелектуальної (творчої) власності, що призводить до неузгодженості у 

реалізації окремих функцій та повноважень;  2) дублювання окремих 

функцій таких органів; 3) відсутність належного та ефективного контролю за 

роботою органів державної влади саме при здійсненні функцій у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності; 4) низькі законодавчо встановлені 

стандарти захисту прав інтелектуальної власності; 5) відсутність належної 

координації та взаємодії між органами державної влади у сфері здійснення 

захисту інтелектуальної власності тощо.  

Держава, в особі її уповноважених органів державної та місцевої влади 

мають сприяти у реалізації своїми громадянами передбачених Конституцією 

прав, свобод та законних інтересів за допомогою відповідного державного-

правового регулювання захисту прав творчих працівників на результати їх 

трудової діяльності. У науковій літературі при характеристиці захисту права 

інтелектуальної власності досить часто оперують поняттям «державна 

система правової охорони інтелектуальної власності», «державний 

контроль», «державний нагляд» тощо. Зазначимо, що про важливість 

державного захисту трудових прав та прав інтелектуальної власності 

визначено й на законодавчому рівні.  

Досліджуючи «державну систему правової охорони інтелектуальної 

власності» зазначимо, що  під цим поняттям розуміють  центральний орган 

виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності та 

сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших 

відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери 

управління центрального органу виконавчої влади з питань охорони 

інтелектуальної власності. На сьогодні ця система складається з 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі, Державної служби інтелектуальної власності, Українського 

агентства з авторських та суміжних прав, Державного підприємства 

«Український інститут інтелектуальної власності» («Інтелзахист»), 
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Державного інституту інтелектуальної власності. Тобто, ми наголошуємо на 

тому, що на сьогодні держава не стоїть осторонь проблем, які виникають при 

реалізації громадянами та особами, які на законних підставах перебувають 

на території України своїх прав у сфері інтелектуальної діяльності, а 

створює спеціалізовані установи, куди автор, науковець чиї права порушені 

може звернутися за захистом своїх конституційних прав.  

Як ми вже зазначали, одним із важливих напрямків належного 

забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності є захист прав інтелектуальної власності з боку держави та 

уповноважених органів влади. Проте, на сьогодні, належний та дієвий 

механізм захисту прав інтелектуальної власності чітко не регламентований й 

не визначений. Зазначимо, що на сьогодні захист прав інтелектуальної 

власності здійснює значне коло компетентних органів державної влади, 

проте серед них не має єдності у здійсненні такого захисту та не визначено 

чітко регламентованих дій у сфері захисту прав інтелектуальної діяльності. 

Для розв’язання цього проблемного питання І. Запорожець пропонує 

виробити єдину концепцію розподілу повноважень між суб’єктами в справах 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності на основі якої можна 

буде збудувати нову, не настільки розгалужену систему органів державного 

управління, з чітко визначеними повноваженнями і з усуненням дублювання 

їх функцій та забезпечити належне місце із наданням необхідних 

повноважень недержавним суб’єктам управління, які, як у більшості 

розвинених країн світу, будуть доповнювати державну систему правової 

охорони, забезпечуючи тим самим надійний захист прав інтелектуальної 

власності [352, c. 40]. Ми погоджуємося із думкою, щодо того, що необхідно 

не збільшувати кількість органів державної влади, які уповноважені на 

здійснення захисту прав інтелектуальної власності, а удосконалювати їх 

функції, усувати недоліки у нормативно-правовому регулюванні при 

здійсненні захисту права інтелектуальної власності. 
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Поряд зі здійсненням державної політики у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності важливого значення набуває й проведення 

державного контролю у цій сфері. Державний контроль, як засіб захисту 

авторських прав, на нашу думку, є складовою державної діяльності, проявом 

її функції та обов’язку відповідного державного органу, здійснюється 

уповноваженими органами державної влади, їх посадовими особами  в 

межах їх компетенції; проводиться  метою перевірки дотримання 

авторського права й забезпечення правопорядку і захисту прав володільців 

майнових та немайнових авторських прав; здійснюється постійно чи 

превентивно; передбачає оперативне вручання контролюючого суб’єкта у 

діяльність підконтрольного та можливість застосування заходів примусу у 

разі виявлення порушень законодавства; реалізується шляхом аналізу, 

перевірки та спрямування діяльності суб’єктів, які використовують об’єкти 

авторського права, включає сукупність різних за формою дій [353, с. 155]. 

Державний контроль за здійсненням інтелектуальної діяльності та 

дотримання чинного законодавства при безпосередньому використанні 

об’єктів права інтелектуальної власності покладається на  Державну службу 

інтелектуальної власності, яка є урядовим органом державного управління та 

виконує завдання з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності та внесенню на розгляд міністра освіти і науки України пропозицій 

щодо формування державної політики у цій сфері. Варто погодитися із 

позицією В.А. Рекуна, який зазначає, що при розгляді системи правової 

охорони інтелектуальної власності доцільно звернутися саме до системи 

центральних органів виконавчої влади, що займаються питаннями 

інтелектуальної власності. За здійснення політики в сфері інтелектуальної 

власності в Україні також відповідає Міністерство освіти і науки України, 

яке є центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації 

державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності [354]. Спеціалізованим органом 

державної влади у цій сфері варто назвати Державну службу інтелектуальної 
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власності. Державна служба інтелектуальної власності України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України [355]. Основними завданнями Державної служби 

інтелектуальної власності України є: реалізація державної політики у сфері 

інтелектуальної власності; внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо 

формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. До 

основних повноважень Державної служби інтелектуальної власності, у 

відповідності до Положення про Державну службу інтелектуальної власності 

України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 

листопада 2014 р. № 658, в тому числі й щодо захисту права та свобод 

працівників, які займаються інтелектуальною та творчою діяльністю 

віднесено: 1) узагальнення практики застосування законодавства з питань, 

що належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку 

подача їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі; 2) аналіз стану 

застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних 

договорів у сфері авторського права і суміжних прав; 3) організацію 

інформаційної та видавничої діяльності у сфері інтелектуальної власності; 4) 

організацію роботи з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань 

інтелектуальної власності; 5) вивчення, узагальнення та аналіз досвіду 

зарубіжних країн, а також практики застосування законодавства України у 

сфері інтелектуальної власності, розроблення та внесення пропозицій щодо 

вдосконалення та гармонізації законодавства України з нормами 

міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна; 6) 

організацію розробки нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної 

винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського 

права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому 

порядку; 7)  здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням відтворювачів, 
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імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та 

ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок тощо [356].  

З метою належного функціонування Державної служби 

інтелектуальної власності та повної реалізації покладених на службу 

повноважень передбачено існування державних інспекторів з питань 

інтелектуальної власності, правовий статус яких визначено Положенням про 

державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної 

служби інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 674. У відповідності до цього 

положення державний інспектор з питань інтелектуальної власності є 

посадовою особою Державної служби інтелектуальної власності та якого 

покладено наступні повноваження: 1) здійснення контролю за дотриманням 

суб'єктами господарювання вимог Законів України "Про авторське право і 

суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів  господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, 

матриць"; 2) вживає заходів до припинення незаконного обігу товарів, 

вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності; 3) видає суб'єктам 

господарювання обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо 

усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, 

виявлених під час проведення перевірок; 4) проводить планові та 

позапланові перевірки суб'єктів господарювання у процесі використання 

об'єктів права інтелектуальної власності тощо [357]. Діяльність державних 

інспекторів у сфері інтелектуальної власності є досить значною, а 

безпосередня реалізації повноважень, якими вони наділені  має важливе 

значення для припинення та подальшого попередження незаконного  

використання результатів інтелектуальної діяльності. Діяльність наведених 

вище державних інспекторів є важливим  елементом  юридичного механізму 
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забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності. 

Важливими юридичним механізмом забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності є наявність системи 

адміністративно-правових засобів реалізації права на захист порушеного 

авторського права чи права інтелектуальної власності. Під адміністративно-

правовим захистом права інтелектуальної власності Я.В. Ярошенко розуміє 

систему активних адміністративних заходів, які застосовують компетентні 

органи державної влади, спрямована на поновлення порушеного права, 

усунення порушень права інтелектуальної власності, створення умов для 

покладання виконання обов’язку з відновлення порушеного права на 

порушника, також притягнення його до відповідальності [358, с. 38]. Тобто, 

науковець адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності 

порівнює виключно із  обов’язком щодо поновлення вже порушеного права, 

що, на нашу думку, не є правильним. Так, адміністративно-правовий захист 

має, перш за все, передбачати необхідні умови для реалізації суб’єктами 

своїх прав щодо створеного ними об’єкту права інтелектуальної власності, 

виконання окремих контрольних функцій з боку держави спрямованих на 

захист інтелектуальної власності, а вже потім і вчинення дій щодо 

відновлення порушеного права. Тобто, ми наголошуємо на тому, що 

механізм забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної 

(творчої) діяльності має, перш за все, визначати та створювати умови для 

реалізації прав суб’єктами інтелектуальної діяльності та суб’єктами 

авторського права. Досить цікавим твердженням щодо визначення системи 

адміністративно-правових засобів реалізації права на захист порушеного 

авторського права надає Н.В. Троцюк, яка зазначає, що така система 

складається з: - зовнішньо-організаційної діяльності щодо реалізації 

конституційного права на захист, зокрема контроль за використанням 

авторських прав, кадрове забезпечення діяльності з охорони та захисту цих 

прав, процедур призначення на адміністративні посади;  - внутрішньо 
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організаційної діяльності у сфері охоронної та правозахисної діяльності;  - 

встановлення та призначення відповідальності, як забезпечення права на 

судовий захист – державно-службові відносини у системі органів державної 

влади та судоустрою, організацію документообігу у цих органів [353, с.154 ]. 

Ми погоджуємося із такою системою адміністративно-правових засобів 

реалізації прав на захист порушеного права у сфері інтелектуальної 

діяльності, проте вважаємо, що одними із важливих адміністративно-

правових засобів реалізації права на захист порушеного авторського права 

безумовно є нормативно-правове закріплення прав та законних інтересів 

творців об’єкта права інтелектуальної власності на створюваний ними 

об’єкт.  

Аналізуючи наукові позиції вчених зазначимо, що адміністративно-

правове регулювання та адміністративно-правових захист у сфері 

інтелектуальної діяльності, авторського права, прав творчих працівників є, 

як ми вже наголошували, одним із найбільш поширеним та ефективним, 

оскільки правопорушення прав інтелектуальної власності зазвичай не носять 

суспільно небезпечний характер, а отже регулюються нормами Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Досліджуючи механізм 

реалізації прав на захист порушеного права у сфері інтелектуальної 

діяльності варто наголосити на тому, що важливим елементом належного 

функціонування такого механізму є постійне удосконалення права на захист. 

А тому, досить важливим є аналіз чинного законодавства та у випадку 

необхідності внесення до чинних норм відповідних змін та доповнень, що 

зазвичай обумовлено розвитком суспільних відносин та необхідністю в 

оновлення нормативно-правової бази з того чи іншого питання. Не 

виключенням є і сфера інтелектуальної діяльності. Ця проблема є досить 

обговорювана  серед науковців та вчених, які розробляють наукові позиції з 

того чи іншого питання та вносять відповідні пропозиції до змін у чинне 

законодавство України. Наприклад, аналізуючи зарубіжний досвід захисту 

права інтелектуальної власності та авторського права, піднімається проблема 
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посилення захисту прав власників творів та об’єктів права інтелектуальної 

власності, посилення гарантій щодо реалізації ними своїх виключних прав  

тощо. Так, для належного забезпечення реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності деякими науковцями запропоновано 

конкретні шляхи та напрямки  щодо внесення змін до чинного законодавства 

України, яке торкається практичної реалізації права відчуження оригіналів 

художнього твору та рукопису літературного твору. Зокрема І.І. Ващинець 

та С.В. Сарною, запропоновано викласти частину 1 статті 448 Цивільного 

кодексу України, частину 1 статті 27 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» в такій редакції: «Автор має невідчужуване право на 

одержання грошової суми в розмірі п’яти відсотків від суми кожного 

продажу оригіналу твору образотворчого мистецтва чи фотографічного 

твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, наступного за 

відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується 

продавцем оригіналу твору». Доповнити статтю 27 цього ж Закону частиною 

другою такого змісту: «Аукціони, галереї, салони, крамниці та інші особи, 

які займаються посередницькою діяльністю щодо продажу творів 

образотворчого мистецтва та фотографічних творів, зобов'язані щорічно, 

протягом 90 днів після закінчення звітного року, повідомляти організацію 

колективного управління авторськими правами про здійснений ними продаж 

оригіналів творів образотворчого мистецтва та фотографічних творів із 

зазначенням у цьому повідомленні прізвища, ім'я та по батькові автора 

твору, назви твору та дати продажу. У разі ненадання вказаними особами 

такої інформації у визначений строк організація колективного управління 

автор твору образотворчого мистецтва чи фотографічного твору або інші 

особи, яким належить право слідування, можуть вимагати надання 

інформації в судовому порядку. У зв'язку із внесеними змінами частину 

другу статті 27 вважати частиною третьою» [359, c. 79; 360, c. 11-12]. Ми 

вважаємо, що такі зміни до чинного законодавства є можна розглядати 

двояко. З однієї сторони, це є досить актуальними, оскільки зобов’язання 
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органів, які здійснюють посередницьку діяльність щодо продажу товарів з 

аукціонів, галереї, салонів та крамниць надавати інформації щодо кількості 

проданих творів образотворчого мистецтва сприятиме не тільки здійсненню 

контролю за рухом творів образотворчого мистецтва, які мають цінність, та 

сприятимуть запобіганню порушенню авторських прав творців таких 

об’єктів. Крім того, введення такої звітності щодо продажу творів 

образотворчого мистецтва, на нашу думку, сприятиме не тільки захисту 

авторських прав, а й здійснюватиметься відповідний облік таких творів, що, 

в свою чергу, не є досить сприятливим для осіб, які мають здійснювати облік 

своїх матеріальних цінностей та коштовних речей. Позитивним моментом 

запровадження такого обліку, ми вбачаємо у тому, що відповідні органи 

державної влади зможуть також здійснювати певний контроль за 

переміщенням об’єктів інтелектуальної власності, які придбані на 

відповідних аукціонах через митний кордон України, що є наслідком 

зменшенню кількості творів та об’єктів інтелектуальної власності, які 

незаконно перетинають державний кордон України.  

З іншої сторони, такі зміни до чинного законодавства можуть 

негативно вплинути на проведення таких аукціонів, зокрема, мова йде про 

законність проведення таких аукціонів. Виникає ймовірність збільшення 

кількості таких аукціонів на чорному ринку, коли особи не бажаючи 

надавати відомості про  продане чи придбане ними на таких аукціонах майно 

будуть всіма можливими способами уникати розголошення таких 

відомостей.  

Наступним важливим елементом юридичного механізму забезпечення 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності є 

міжнародно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності та 

здійснення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 

діяльності. Тобто, ми наголошуємо на тому, що захист права інтелектуальної 

власності необхідно здійснювати не тільник виключно національному рівні, 

а й на міжнародно-правовому. Зазначимо, що із розвитком науково-
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технічного прогресу, активізацією співпраці України з багатьма 

міжнародними спільнотами та міжнародними організаціями, прагненням 

нашої держави до входження до Європейського Союзу зумовили активізацію 

нормативно-правового напрямку у сфері посилення захисту прав 

інтелектуальної власності. Так, Україною було ратифіковано значну 

кількість міжнародно-правових угод, які посилювали співпрацю у сфері 

захисту трудових прав творчих працівників, захисту прав інтелектуальної 

власності. Крім того, законодавцем здійснюється перегляд установлених 

позицій щодо нормативно-правового забезпечення прав інтелектуальної 

власності, прийняття Інтелектуального кодексу України, посилення 

відповідальності за порушення права інтелектуальної власності тощо. 

Зокрема, як приклад пропонуємо навести наступні акти: Бернська конвенція 

про охорону літературних і художніх творів [124], Всесвітня конвенція про 

авторське право 1952 р [123], Договір Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про авторське право [19], Договір Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми [361],Угода 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) 

[362], Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності [363] тощо. 

 Суттєвого значення у напрямку забезпечення  механізму реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності набуває існування та 

здійснення своїх функцій відповідними міжнародними організаціями у сфері 

інтелектуальної діяльності. Зазначимо, що Україною прийнято та 

ратифіковано значну кількість договорів та міжнародно-правових 

документів у сфері здійснення захисту інтелектуальної діяльності та об’єктів 

права інтелектуальної власності. Так, до механізму системи міжнародної 

охорони авторського права  варто віднести Бернську конвенцію (Паризький 

акт від 24 липня 1971 р.) про охорону літературних та художніх творів [124]  

та  Всесвітню (Женевську) конвенцію про авторське право від 6 вересня 1952 

р. [123]. Основними засадами Бернської Конвенції є: 1) національний режим, 
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відповідно до якого твори, створені в одній із країн-членів конвенції, 

одержують у всіх інших країнах-членах таку саму охорону, яку ці країни 

надають власним громадянам; 2) принцип автоматичної охорони, відповідно 

до якого національний режим не залежить від будь-яких формальних умов, 

тобто охорона надається автоматично і не зумовлюється формальними 

умовами реєстрації, депонування тощо. Тобто твір українського 

письменника, виданий у Франції, підлягає такій самій охороні як і твори 

французьких письменників, оскільки обидві країни є членами Паризького 

Союзу; 3) принцип незалежності охорони, відповідно до якого права 

іноземного автора із країни-члена Союзу охороняються в іншій країні-члені 

Союзу, незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині 

походження твору. Отже, положеннями цієї Конвенції передбачено 

здійснення захисту об’єктів права інтелектуальної власності не тільки у 

країні створення, а й у інших країнах, які є членами цієї конвенції без 

надання будь-яких додаткових документів, тобто такий захист здійснюється 

сторонами-членами автоматично. Це, на нашу думку, є досить суттєвою 

гарантією захисту права власності на об’єкти права інтелектуальної 

власності, оскільки здійснюється їх міжнародно-правовий захист,  

міжнародними актами визначаються мінімальні матеріально-правові гарантії 

дотримання прав авторів та інших право володільців, такі міжнародно-

правові угоди та документи забезпечують умови для здійснення цивільно-

правових, кримінально-правових та адміністративних способів захисту прав 

інтелектуальної власності на національному рівні тощо.  

Важливою організацією у сфері забезпечення юридичного механізму 

захисту права інтелектуальної  власності С.Ю. Зоря називає Всесвітню 

організацію інтелектуальної власності. Як зазначає автор згідно зі своїми 

основними завданнями Всесвітня організація інтелектуальної власності: – 

забезпечує адміністративне співробітництво союзів, створених у межах 

конвенцій, а також інших договорів, адміністративні функції стосовно яких 

виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності; – сприяє охороні 
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інтелектуальної власності у всьому світі завдяки активному співробітництву 

між державами та взаємодії з іншими міжнародними організаціями. Охорону 

інтелектуальної власності в усьому світі дана організація забезпечує шляхом: 

– надання технічної допомоги країнам, що розвиваються; – заохочення 

розроблення й укладання нових міжнародних договорів, метою яких є 

уніфікація національних законодавств у сфері охорони інтелектуальної 

власності; – збирання та поширення інформації; – забезпечення 

функціонування служб, роботу яких спрямовано на охорону винаходів, 

знаків для товарів, послуг та промислових зразків; – забезпечення розвитку 

усіх видів адміністративного співробітництва між державами-членами [364, 

с. 2].  

Наведений перелік міжнародних договорів і угод не є вичерпним. 

Зазначеними договорами і угодами в основному закріплюються принципи та 

мінімальні гарантії правової охорони та захисту авторського права і 

суміжних прав. За допомогою міжнародних нормативних актів 

забезпечується належний рівень регулювання та правової охорони 

авторських та суміжних правовідносин, а також максимально забезпечується 

дотримання світових стандартів у відповідній сфері. При вирішенні питань 

регулювання відносин інтелектуальної власності, як ми вважаємо, слід 

враховувати, що положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 

власності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

як частина національного законодавства, є нормами прямої дії і можуть 

застосовуватись у вирішенні спорів, — у залежності від конкретних 

обставин справи, — як у сукупності з іншими нормами національного 

законодавства, так і самостійно.  

Отже міжнародно-правовий захист, які національний, спрямований на 

забезпечення належних умов для реалізації власниками прав інтелектуальної 

власності належних їм прав при використанні та розпорядженні об’єктами 

права інтелектуальної власності, оперативного та ефективного та 

оперативного реагування уповноваженими суб’єктами на правопорушення у 
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сфері права інтелектуальної власності, швидкого та неупередженого 

відновлення порушеного права тощо. Аналізуючи норми національного та 

міжнародно-правового законодавства варто наголосити на тому, що, на жаль, 

при здійснення захисту права інтелектуальної власності досить часто 

застосовуються різні засоби та свободи захисту, тобто у національному та 

міжнародному праві відсутні єдині підходи до застосування засобів та 

способів  охорони права інтелектуальної власності.  

Досліджуючи юридичний механізм забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності варто окремо наголосити на 

здійсненні захисту та охорони прав інтелектуальної власності, що 

виражається у здійснення самозахисту трудових прав творчих працівників, 

розгляд індивідуальних трудових спорів, захист трудових прав 

профспілками, судовий розгляд справ про порушення трудових прав.  

Зазначимо, що окремі проблеми «охорони» та «захисту» результатів 

інтелектуальної діяльності ми розглядали, коли досліджували проблеми 

механізму забезпечення виконання договорів про розподілення прав на 

результати інтелектуальної діяльності. Ми досліджували елементи правової 

охорони інтелектуальної власності, окремі питання здійснення 

юрисдикційної та неюрисдикційної форми захисту прав на результати 

інтелектуальної діяльності, зокрема здійснення самозахисту порушених прав 

та частково торкалися проблеми здійснення судового захисту прав 

інтелектуальної власності судом. Проте, не дослідженими залишаються 

проблеми розгляду індивідуальних трудових спорів, розгляд спорів 

профспілковими органами, інспекцією праці, судом тощо.  

Одним із важливих аспектів захисту інтелектуальної діяльності, в тому 

числі й захисту прав творчих працівників у процесі виконання ними своєї 

трудової функції варто назвати розгляд індивідуальних трудових спорів, 

стороною яких є працівник, зайнятий творчою працею. Як зазначає                   

Л.В. Котова, одним із різновидів захисно-процесуальних гарантій є право 

працівника на позасудовий захист своїх прав. Позасудовий захист включає 



309 

можливість звернення до органів прокуратури, виконавчої влади, а також 

право на вирішення розбіжностей в юрисдикційному органі на підприємстві 

– КТС [365, с. 67]. Кодексом законів про працю передбачено існування 

такого органу, який здійснює розгляд трудових спорів як комісії по трудових 

спорах та є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, 

що виникають на підприємствах, в установах, організаціях. Аналізуючи 

норми Кодексу законів про працю та правовий статус комісії по трудових 

спорах (КТС) зазначимо, що цей орган сміливо можна вважати органом 

досудового розгляду індивідуальних трудових спорів. До переваг такого 

розгляду Н.В. Дараганова відносить: 1) трудовий спір в КТС розглядається 

безпосередньо на місці виникнення спору – на підприємствах, в установах, 

організаціях, що є суттєвою економією часу; 2) розгляд спору на місці з 

економічної точки зору є найбільш вигідним, оскільки суд – це завжди 

матеріальні витрати (витрати на інформаційно-технічне забезпечення; 

витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду; витрати, 

пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів тощо); 3) розгляд 

трудового спору у КТС за процедурою є більш простим, тобто і більш 

зручним для сторін спору, ніж розгляд спору в суді; 4) короткі терміни 

розгляду спору в КТС, яка зобов’язана розглянути трудовий спір у 

десятиденний строк з дня подання заяви працівником; 5) у разі прийняття 

КТС рішення, яке не влаштовуватиме будь-яку сторону спору, воно може 

бути оскаржено в суді [366, с. 67]. Здійснення захисту прав творчих 

працівників саме комісією по трудових спорах , на нашу думку,  є досить 

актуальним, що, як ми вже наголошували, обумовлено відсутністю 

належного нормативно-правового регулювання прав творчих працівників 

при безпосередній реалізації ними своєї трудової функції, відсутністю 

законодавчо закріпленого механізму розподілу прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності. створеного у межах виконання працівником 

трудової функції. Досить часто розбіжності між працівником та 

роботодавцем можуть носити й не спірний характер, а їх врегулювання може 
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бути здійснено шляхом переговорів між сторонами, досягнення між ними 

консенсусу чи здійснення певної окремої  дії.  

КТС має стати органом державної влади, уповноваженим здійснювати 

примирення сторін трудового договору. З цього приводу доречною є думка 

В.В. Лазор, про те, що за умов ринкових відносин та пріоритету договірного 

методу регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин, які 

виникають у процесі застосування найманої праці, комісія з вирішення 

індивідуальних трудових спорів повинна бути постійно діючим примирним 

органом [367, c. 37-38].  Важливим чинником вирішення проблемних питань 

КТС є те, що рішення КТС можуть виконуватися сторонами як самостійно, 

так й із застосуванням заходів примусового характеру у відповідності до 

Закону України «Про виконавче провадження», де у статті 3 передбачено 

примусове виконання посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються 

на підставі відповідних рішень таких комісій [368].   

Важливою формою захисту порушених трудових прав творчих 

працівників варто назвати захист таких прав професійними спілками. Як 

зазначає з цього приводу Ф. А. Цесарський,  у захисті трудових прав 

працівників профспілки мають значні переваги перед іншими 

представниками трудящих. По-перше, профспілки побудовані за певною 

системою — від первинних організацій до об’єднання профспілок України. 

По-друге, профспілки накопичили значний досвід у сфері захисту трудових 

прав та інтересів працюючих. По-третє, у своїй діяльності вони 

використовують зарубіжний досвід. Профспілки є сильнішими у 

матеріально-фінансовому плані, адже вони мають членські внески, свої 

видавництва, створюють підприємства тощо. Інші представники трудящих 

цього не мають зовсім. Профспілки періодично проходять навчання методам 

роботи, беруть участь у з’їздах, міжнародних форумах, що є важливою 

умовою, наприклад, для здійснення захисту прав працівників внаслідок 

незаконних звільнень [369, с. 15].  Ми вважаємо, що особливого значення 

для праці творчих працівників набуває захист з боку профспілок. Особлива 
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роль такого захисту, на нашу думку, обумовлена, як ми вже неодноразово 

наголошували, відсутністю належного нормативно-правового регулювання 

праці творчих працівників, не визначеності у регламентації їх основних прав 

та законних інтересів. Крім того, профспілкою здійснюється захист тих прав, 

які тісно пов’язані із матеріальними гарантіями, тобто, спрямовані на 

забезпечення належної реалізації працівниками своєї трудової функції. Слід 

погодитися із думкою, Ю.П. Уралової  та В.О. Голошивець, які аналізуючи 

різноманітні конфліктні ситуації зазначають, що основними конфліктними 

факторами залишаються: несвоєчасна й не в повному обсязі виплата 

поточної заробітної плати, наявність заборгованості з заробітної плати 

минулих років, повільні темпи її погашення, недотримання термінів 

підвищення тарифних ставок і окладів відповідно до законодавства [370, с. 

174]. Досить важливим питанням, яке може бути вирішене профспілкою є 

питання оплати праці творчого працівника, врегулювання додаткових виплат  

за створений ним об’єкт права інтелектуальної власності. Профспілка може 

врегулювати окремі питання, пов’язані зі строками виконання поставленого 

перед працівником завдання, надання необхідних засобів для виконання 

поставлених цілей, врегулювання питання робочого часу та часу відпочинку 

творчих працівників,  тощо. 

Так, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності” профспілкам та їхнім об’єднанням надається право здійснювати 

представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими 

об’єднаннями громадян. Для виконання та здійснення захисту прав 

працівників, в тому числі й тих, які зайняті творчою працею, профспілки 

наділені відповідними правами повноваженнями, які   передбачені у Кодексі 

законів про працю України права та спеціальному Законі «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» [371]. Проте, основним недоліком 

здійснення захисту прав та законних інтересів працівників з боку 
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професійної спілки, як зазначає Л.В. Грицишина, є те, що її захист не є 

всезагальним, тобто її діяльність поширюється лише на працівників – членів 

профспілки [372, с. 284]. Досить важливого значення для творчого 

працівника набуває здійснення індивідуального захисту з боку профспілки, 

оскільки саме індивідуальний розгляд дозволить не тільки більш швидко та 

якісно дослідити проблему на основі якої виник спір, а й знайти найбільш 

оптимальні шляхи для її вирішення за найбільш сприятливих умов для обох 

сторін трудового договору чи сторін конфлікту.  

Основним призначенням профспілок є здійснення захист прав 

працівників, а тому з  цього приводу варто погодитися із позицією Ю.П. 

Уралової, В.О. Голошивець, які зазначають, що свою захисну функцію 

профспілки та їхні органи широко здійснюють шляхом проведення 

громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, 

представлення прав працівників та їх захист у судах, комісіях з трудових 

спорів, що створюються на підприємствах, в установах, організаціях, 

незалежно від форм власності та підпорядкування. Однією з передумов 

урахування інтересів і забезпечення прав працівників, соціальної злагоди в 

суспільстві, украй необхідної для сталого економічного розвитку, є визнання 

державою законності в Україні, організаційно-правових засад такої 

діяльності та визначення на цій основі напрямів удосконалення 

організаційно-правового механізму профспілкового контролю та захисту 

прав працівників [370, с. 173]. 

Одним з найбільш дієвих форм захисту прав творчих працівників 

виступає право на судовий захист. Судовий захист права інтелектуальної 

власності досить часто називають цивільно-правовим захистом права 

інтелектуальної власності. Судовий захист прав інтелектуальної власності, 

передбачає звернення до суду з позовною заявою з метою визнання або 

відновлення порушених прав, припинення правопорушення, відшкодування 

правопорушником завданих збитків тощо [373, с. 28]. Зазначимо, що у 

науковій літературі право на судовий захист деякими науковцями 
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розглядається й як юридична гарантія. Зокрема така думка підтримується, 

Н.В. Конопльовою, яка наголошує на тому, що наразі право на судовий 

захист працівників є одним із аспектів реалізації захисної функції трудового 

права, яка повинна реалізовуватися не тільки через законодавче закріплення 

основних трудових прав працівників, але й за допомогою створення 

ефективного, адекватного сучасним соціально-економічним умовам 

механізму захисту трудових прав шляхом як звернення працівника до 

компетентних державних органів, суду, так і забезпечення державного 

примусу поновлення порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав 

працівників через постановлення справедливих рішень по справах, що 

виникають із трудових правовідносин [374,  с.274 ].  

Так, у відповідності до положень ч. 1 статті 432 Цивільного кодексу 

України  кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права 

інтелектуальної власності. Окрім безпосередніх правоволодільців авторських 

та суміжних прав право на звернення до суду за захистом мають також 

правонаступники фізичних та юридичних осіб, законні представники тощо 

[373, с. 30].Захист авторських прав та прав інтелектуальної власності, в тому 

числі й захист прав творчих працівників має матеріальний та процесуальний 

аспекти. Матеріальний аспект включає визначення права на захист та 

способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав. 

Процесуальний аспект визначає порядок судового розгляду справи про 

порушення авторських та суміжних прав та способи забезпечення позову у 

справах про порушення авторського права і суміжних прав.  

Матеріальний аспект визначення права на захист дозволяє визначитися 

із можливими способами судового захисту авторських та суміжних прав. Під 

способами захисту прав інтелектуальної власності, авторських прав слід 

розуміти закріплені законодавством матеріально-правові заходи 

примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення 

(визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника [184, 

с. 374]. Способи цивільно-правового захисту та міри цивільної 
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відповідальності є різними науковими поняттями, а тому їх ототожнення є 

недоцільним. Розрізняються вони за спрямованістю дії, тобто способи 

захисту спрямовані на попередження та усунення порушень суб’єктивного 

права, його визнання (відновлення). Міри цивільної відповідальності 

передбачають настання для правопорушника певних негативних майнових 

наслідків.  При зверненні до суду за захистом порушених авторських прав та 

прав інтелектуальної власності, особа вправі на свій розсуд обрати 

доцільний спосіб захисту. Загальні способи захисту порушених цивільних 

прав закріплені ст. 16 ЦК України. Більшість спеціальних способів захисту 

авторських та суміжних прав закріплено ст. 52 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» та ст. 432 ЦК України. Застосування тих чи 

інших способів захисту завжди визначається індивідуально в кожному 

конкретному випадку порушення авторських та суміжних прав, виходячи із 

характеру та природи права, ступеня порушення. 

Процесуальний аспект захисту авторських та суміжних прав 

пов’язаний із застосуванням процесуального законодавства та 

розпочинається разом із вирішенням питання про відкриття провадження у 

справі та з’ясуванням предметної та територіальної підсудності. При 

визначенні підсудності у справах про визнання авторства спори вирішуються 

у судах загальної юрисдикції. При визначенні підсудності інших категорій 

справ слід керуватися положеннями ст. 3, 15 Цивільного процесуального 

кодексу України [239], а також ст. 1, 12 Господарського процесуального 

кодексу України [240]. При цьому слід брати до уваги, що критеріями 

розмежування предметної підсудності є суб’єктний склад сторін та характер 

спору. Зокрема, в суді загальної юрисдикції підлягає вирішенню спір за 

участю фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, якщо він 

виник не у зв’язку зі здійсненням ним господарської діяльності [375, с. 112-

114] 

Територіальна підсудність справ про захист  прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності  визначається як за ст. 109 ЦПК України 
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(загальна підсудність), так і частинами 7, 8 ст. 110 ЦПК України 

(альтернативна підсудність). Недотримання правил про підсудність 

спричиняє відмову в розгляді справи шляхом постановлення ухвали про 

повернення заяви позивачу (п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України) [375]. Позов до 

суду подається із дотриманням всіх вимог цивільно процесуального 

законодавства належними сторонами або їх представниками. Позивач 

повинен довести факт наявності у нього авторського права і (або) суміжних 

прав та право на їх захист, факт порушення його прав відповідачем, розмір 

шкоди та причинно-наслідковий зв’язок між завданою шкодою та діями 

відповідача. 

Отже, найбільш ефективним процесуальних захистом порушеного 

права творчого працівника є судовий захист, який спрямований на 

відновлення порушеного права. Аналізуючи розгляд справ про порушення 

прав інтелектуальної власності варто наголосити на тому, що судові рішення 

у справах про захист прав інтелектуальної власності спрямовані на захист 

результатів інтелектуальної діяльності та відновлення порушеного права. З 

цього приводу слід погодитися із думкою, Ю.В. Неклеси,  яка вважає, що 

певна специфіка властива і для судових рішень у категорій справ, що 

розглядаються. В цьому плані, на думку науковця, отримує прояв 

матеріально-процесуальний аспект захисту авторських та суміжних прав, 

який полягає у закріпленому ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» праві суду постановити рішення чи ухвалити ухвалу 

про:  

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням 

авторського права і (або)  суміжних прав, з визначенням розміру 

відшкодування; 

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і 

(або) суміжного права; 

в) стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав 

доходу, отриманого внаслідок порушення; 
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г) виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до                    

50 000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу;  

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, впуску 

примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх 

розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників 

творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, обладнання та матеріалів, 

призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у праці 

інформації про допущене порушення тощо, якщо уході судового розгляду 

буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних права або 

факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав.  

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні 

права позивача інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та 

розповсюдженні контрафактних примірників творів та об’єктів суміжних 

прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження [376, 

с. 134-135]. Таким чином, ми бачимо досить значну різноманітність форм 

судового захисту порушених інтересів працівників у сфері інтелектуальної 

власності, що, в свою чергу, є показником розвитку демократичного 

суспільства, захисту з боку держави трудових прав творчих працівників, 

реального дотримання та забезпечення права на працю,  на розвиток своїх 

інтелектуальних здібностей тощо.  

Згідно із ч. 1 ст. 53 Закону України «Про авторське право  та суміжні 

права»,  до завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право 

винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави 

вважати, що він є порушником авторського права і (або) суміжних прав, 

вчиняти до ви несення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: 

виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, 

ввезення на митну територію України та інше використання, а також 

транспортування,зберігання або володіння з метою введення в цивільний 

обіг примірників творів, у тому числі комп’ютерних програм і баз даних, а 
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також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення,щодо 

яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних 

засобів захисту. Частиною  2 ст. 53 цього ж Закону  передбачено, що за 

наявності достатніх даних про вчинення такого порушення авторського 

права і (або) суміжних прав, за яке відповіднодо закону передбачена 

кримінальна відповідальність, орган досудового розслідування або суд 

зобов’язані вж ити заходів для забезпечення розшуку і накладення арешту 

на: 

 а) примірники творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз 

даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо 

яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби обходження 

технічних засобів захисту; 

б) матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і 

відтворення; 

в) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом 

вчинення протиправних дій [64]. 

Отже, аналізуючи нормативно-правове закріплення захисту права 

інтелектуальної власності судом ми наголошуємо на різноманітних способах 

захисту права власності судом, що здійснюється шляхом постановлення 

відповідного рішення, проголошується іменем держави, має юридичну силу 

та  є обов’язковим до виконання.  

Проте, зазначимо, що на сьогодні розгляд справ у суді щодо 

здійснення захисту порушених прав інтелектуальної власності, авторського 

права та відновлення прав працівників, які здійснюють інтелектуальну 

працю  при виконанні службового завдання здійснювалась не на належному 

рівні, про що свідчить судова практика. Проте, за останні роки все ж таки 

починають створюватися умови для налагодження дієвого механізму 

судового захисту прав інтелектуальної власності судами. Досліджуючи 

проблему судового захисту права інтелектуальної власності варто 

погодитися із думкою, В.О. Жарова, який зазначає, що судами зроблено 
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значні кроки щодо удосконалення розгляду спорів, пов’язаних із захистом 

прав інтелектуальної власності. Зокрема,  удосконалено організаційно-

правову основу здійснення захисту права власності, шляхом створення 

спеціалізованої колегії суддів Вищого господарського суду України з 

розгляду спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності. 

Удосконалено склад господарських судів областей, в апеляційних 

господарських судах також функціонують спеціалізовані колегії суддів. 

Науковець наголошує на тому, що планується утворити спеціалізовані 

палати з питань інтелектуальної власності у Вищому господарському суді 

України та в Апеляційних господарських судах, а також вивчається питання 

створення спеціалізованого Патентного суду України [377, с. 6].  

Досліджуючи судовий захист Н. П. Бааджи та А. В. Ісаєнко вважають, 

що забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності має бути 

реалізоване шляхом виконання таких пунктів: 1) забезпечення отримання та 

розгляду доказів під час судового розгляду без шкоди для їх 

конфіденційності; 2) встановлення порядку відкриття депозитних рахунків 

судами для операцій з внесення застави для запровадження дій із 

забезпечення позову; 3) уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога 

надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з 

порушенням прав інтелектуальної власності та інформації, яка надається; 4) 

уточнення положень законодавства України стосовно можливості прийняття 

термінових судових рішень дія запобігання порушенням права 

інтелектуальної  власності ;  5) зазначення у законодавстві України 

положення щодо можливості продовження порушень права інтелектуальної 

власності за умови надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію 

суб'єкту права; 6) доповнення законодавства України положеннями стосовно 

знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності та 

можливості вилучення і знищення товарів за кошт правопорушника; 7) 

введення до законодавства України положень щодо встановлення штрафу в 

разі продовження дій з порушення прав інтелектуальної власності 
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альтернативних заходів. 8. Уточнення положень стосовно відшкодування 

збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, 

особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних 

причин не міг знати, що у його діях є правопорушення. 9. Встановлення меж 

виплат разового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права 

інтелектуальної власності. 10. Уточнення положень щодо поширення 

інформації, яка стосується судового рішення [378, с. 48-54].  

Отже, наголосимо на значній ролі судового захисту порушеного права 

інтелектуальної власності. З цього приводу варто погодитися із думкою А.Г. 

Яреми, який зазначає, що українські дослідники зазначають, що ефективний 

захист цивільних прав судами не тільки сприяє відновленню порушеного 

права та ліквідації шкідливих наслідків порушення, а й має велике загальне 

превентивне, значення: якщо учасники цивільних відносин впевнені у тому, 

що порушені, невизнані або оспорювані цивільні права, свободи чи інтереси 

будуть ефективно захищені, вони будуть звикати до того, що розумніше 

добровільно виконати свої цивільні обов’язки [379, c. 196]. Ми повністю 

погоджуємося із думкою науковця, оскільки судовий захист є найбільш 

дієвим захистом прав інтелектуальної власності, що обумовлено правовим 

статусом суду, як органу, який здійснює розгляд спірних правовідносин та 

обов’язковістю судових рішень, які проголошуються іменем України.  

Окремо слід зазначити, що судовий захист права інтелектуальної 

власності, авторського права в цілому є досить досліджуваним з точки зору 

юридичної науки і потребує детальної регламентації. Зокрема у науковій 

літературі досить часто піднімається питання створення уповноваженого 

судового органу, на який слід покласти повноваження щодо розгляду спорів 

у сфері інтелектуальної власності. Такі судові органи існують у 

високорозвинених країнах та здійснюють судочинство у сфері захисту права 

інтелектуальної власності. Більш детально про такі судові органи ми будемо 

говорити у наступному розділі дисертації. 
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Як висновок, зазначимо, що судовий захист трудових прав як 

звичайних працівників, так і працівників, які зайняті у сфері інтелектуальної 

діяльності чи займаються творчою працею є найбільш дієвим способом 

захисту порушених прав та інтересів працівника. Саме судом 

встановлюється вид та обсяг порушеного права та здійснюються конкретні 

заходи для їх відновлення шляхом прийняття відповідного процесуального 

рішення у конкретній справі. Крім того, здійснення захисту права 

інтелектуальної власності судом є важливим та необхідним чинником 

запобігання та недопущення порушень прав творчих працівників у 

майбутньому шляхом встановлення чіткого виду відповідальності за 

порушені права. Суть судового захисту спрямована на забезпечення 

реального дотримання прав творчих працівників, нормальної реалізації їх 

права на розвиток своєї творчої особистості та права та працю, а у випадки 

порушення трудових прав забезпечення швидкого, своєчасного та 

ефективного їх відновлення.  

В цілому ж наголосимо, що для подальшого налагодження 

ефективного юридичного механізму забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності уповноваженим органам 

державної влади необхідно також вчинити дій щодо: 1) оновлення сучасної 

нормативно-правової бази у сфері здійснення захисту прав інтелектуальної 

власності; 2)  залучення науковців та представників громадськості для до 

законотворчих процесів у сфері інтелектуальної власності; 3) узгодження  

норм національного та міжнародно-правового законодавства у сфері 

здійснення захисту права інтелектуальної власності, визначення єдиних 

способів та засобів такого захисту; 4) активізації роботи органів державної 

влади, в тому числі інспекторів у сфері інтелектуальної власності щодо 

здійснення просвітницької роботи в регіонах України з метою підвищення 

обізнаності населенні про місця і ролі інтелектуальної власності як 

ціннісного ресурсу та міцного інструменту розвитку творчої активності та 

інновацій, поширенні знань про інтелектуальну власність  та ознайомленні із 
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системою державної охорони права власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 5) залучення представників неурядових та  

громадських організацій до здійснення спільного захисту прав 

інтелектуальної власності; 6) подальшого розвитку двостороннього 

співробітництва з іноземними державами з охорони інтелектуальної 

власності; 7) подальший пошук управлінських рішень для вирішення 

конфліктні ситуації, пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної 

власності (як наприклад, піратство, порушення процедури патентування 

об’єкту права інтелектуальної власності тощо) [380, с. 5]. 

Як висновок зазначимо, що ключовими складовими юридичного 

механізму забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної 

(творчої) варто назвати: 1) здійснення національного та  міжнародно-

правового захисту прав інтелектуальної власності у їх взаємозв’язку; 2) 

забезпечення дотримання права володіння, користування та реалізації права 

інтелектуальної діяльності суб’єктами інтелектуальної діяльності; 3) 

забезпечення належної охорони та захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, прав та законних інтересів творців об’єкту права інтелектуальної 

власності, як юрисдикційними, так і неюрисдикційними органами державної 

влади.  

 

 

4.3 Захист трудових прав творчих працівників за законодавством 

держав світу 

 

Розвиток високих технологій, глобалізація економіки та економічних 

відносин, поява нових форм виробництва, удосконалення існуючих засобів 

виробництва та прагнення до удосконалення виробництва й виробничих 

процесів у державі – це ті риси, які характеризують країни із високим рівнем 

економіки, технологічним та інноваційним прогресом. І зазвичай цей 

розвиток пов’язується зі створенням нового інтелектуального продукту, 
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розробленням нових технологій, що здійснюється із використанням 

інтелектуальних ресурсів працівників, використанням ними творчої праці та 

творчих здібностей. З огляду на це, у високорозвинених зарубіжних країнах 

не тільки досить зважено підходять до підбору персоналу на роботу до  

підприємства, установи чи організації, а й намагаються здійснити дії щодо 

належного та своєчасного захисту працівників, які займаються творчою 

діяльністю, не допустити порушення їх прав та законних інтересів, а у 

випадку порушення із найменшими затратами їх відновити.  

Зазначимо, що у зарубіжних державах, на відміну від України, творча 

праця вважається однією із найбільш високооплачуваних, а працівники, які 

зайняті у цій сфері є досить затребувані для роботи на підприємствах. 

Важливість творчої праці та творчої діяльності гарантується низкою 

нормативно-правових актів у цій сфері, правовими, матеріальними та 

процесуальними гарантіями належної реалізації та захисту порушених прав 

творчих працівників. У державах із високим усвідомленням необхідності у 

творчій праці та інтелектуальній діяльності на законодавчому рівні 

закріплюється дієвий та ефективний механізм захисту прав інтелектуальної 

власності, а працівникам, які виконують творчі завдання надається ряд пільг 

та переваг, встановлюються додаткові гарантії захисту результатів 

інтелектуальної діяльності. 

Аналізуючи законодавство України у сфері інтелектуальної діяльності 

ми вже наголошували не відсутності чіткого механізму захисту прав творчих 

працівників при виконанні ними своєї трудової функції, зазначали про 

відсутність належного організаційного, матеріального, правового механізму  

забезпечення захисту прав творчих працівників, неузгодженості 

законодавства у цій сфері.      

 Права творчих працівників слід досліджувати у розрізі здійснення 

захисту прав інтелектуальної власності та захисту авторського права, 

оскільки ці категорії є досить близькими та тісно пов’язані між собою. Крім 

того, зазначимо, що досліджуючи авторське право у зарубіжних країнах 
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варто наголосити на різноманітних підходах  до нормативно-правового 

регулювання прав творчих працівників для англо-саксонської та 

континентальної системи права. За англо-саксонською системою автором 

може бути як фізична, так і юридична особа авторські права загалом 

зводяться до майнових прав, які можна вільно передавати іншим особам. 

Англо-американська традиція підкреслює принцип власності чи економічний 

аспект авторського права, яке можна захистити й передати, за яке можуть 

знімати податок. Привілеями авторського права можуть наділятися 

найрізноманітніші роботи. За континентальною (європейською) системою 

(Франція, Німеччина, Росія, Україна та інші країни) автором може бути 

тільки фізична особа авторські права чітко поділяються на особисті та 

майнові. Особисті права завжди належать тільки автору, а майнові можуть 

представлятися іншими особами, але з обмеженням. Європейська традиція 

висуває ідею моральних прав (droit d’auteur), як найбільш пріоритетних, що 

дозволяє авторам захищати цілісність своєї праці й вимагати визнання 

авторства [381]. Таким чином, механізм захисту трудових прав працівників 

варто розглядати із врахуванням особливостей, які притаманні для кожної 

держави окремо, виходячи із її історичного розвитку, нормативно-правового 

регулювання та закріплення права та свобод автора, ступеня захисту 

майнових та немайнових прав автора чи творця об’єкту права 

інтелектуальної власності. 

Детально розглянемо ступінь нормативно-правового захисту об’єктів 

права інтелектуальної власності у різноманітних зарубіжних країнах. 

Досліджуючи та аналізуючи зарубіжний досвід захисту творчих прав 

працівників в Україні та у законодавстві інших держав світу варто 

наголосити на спільній рисі українського та світового законодавства, яке 

полягає у тому, що майнові права та створений об’єкт права інтелектуальної 

власності належить автору. Проте, ступінь належності таких прав у різних 

державах різний, що обумовлюється розподілом прав на результати 

інтелектуальної (творчої) діяльності між працівниками, які створюють 
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об’єкти інтелектуальної власності та роботодавцями. Відповідно до 

законодавства Російської Федерації, якщо працівник створює твір, який є 

об'єктом авторського права, у межах своїх трудових обов'язків, то авторські 

права на такий твір належать працівнику, а виключні права – роботодавцю, 

якщо інше не передбачено трудовим чи іншими договорами. Авторські 

права, крім стандартних прав на ім'я, недоторканність та оприлюднення 

твору, включають, в силу прямої вказівки ч. 2 ст. 1255 Цивільного кодексу 

Російської Федерації (ЦК РФ), право на винагороду за використання 

службового твору. До виключних прав роботодавця належать, зокрема, 

право на розповсюдження твору шляхом продажу або іншого відчуження 

його оригіналу чи примірників (п. 2 ч. 2 ст. 1270 ЦК РФ) [382].  У свою 

чергу, як зазначає Д.Р. Гоцин, Французький Кодекс інтелектуальної 

власності взагалі не згадує роботодавця як особу, що має будь-яке з 

авторських прав на твір, виконаний у зв’язку з виконанням трудового 

договору (окрім спадкових прав на комп’ютерні програми), а відчуження 

прав на створений об’єкт можливий лише за окремим цивільно-правовим 

договором. В той же час, законодавство США визначає виключно 

роботодавця володільцем авторських прав на службові твори [383, с.82 ]. 

Таким чином, законодавством зарубіжних держав передбачено різний 

розподіл прав на результати інтелектуальної діяльності щодо працівників, 

які створили відповідний інтелектуальний об’єкт у процесі виконання ними 

своєї трудової функції.  Так, законодавство окремих держав (як Російської 

Федерації, Франції) стає на захист прав працівника, закріплюючи за ним 

виключне права на використання створеного ним об’єкту, наділяючи його 

відповідними майновими права по відношенню до такого об’єкту, а той час, 

які у інших країнах перевага надається роботодавцю та закріплюється за ним 

право на володіння авторськими правами та твори, які створені у процесі 

творчої діяльності працівника.  

Крім того, наголосимо й на тому, що у різних правових системах світу 

права на об'єкти інтелектуальної діяльності визначаються по-різному. У 
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Великобританії, Іспанії, Португалії, Франції, ФНР, Японії, США та деяких 

інших країнах результати інтелектуальної діяльності визнаються об'єктами 

права власності. В Австрії, Бельгії, Греції, Нідерландах, Скандинавських 

країнах, Швейцарії, Єгипті та деяких інших країнах ці ж результат 

визнаються об'єктами виключного права на використання [101, с. 63 ]. Такий 

розподіл, звичайно ж передбачає й використання різних правових способів 

та засобів  захисту об’єктів права інтелектуальної власності. Ми ж 

схиляємося до думки, яка підтримана нашим законодавцем, відносно того, 

що створені права слід відносити до об’єктів саме права власності, що 

значно підсилює їх охорону та захист.  

Аналізуючи норми чинного законодавства у Цивільному кодексу 

України та Кодексі законів про працю щодо праці творчих працівників 

зазначимо, що нормативно-правове визначення їх права та обов’язків майже 

не здійснюється. Практика ж зарубіжних країн більш зважено підходить до 

проблеми нормативно-правового закріплення прав творчих працівників у 

відповідних нормативно-правових актах на їх нормативного регулювання. 

Так, наприклад, трудовим законодавством Російської Федерації у Трудовому 

кодексі Російської Федерації, а саме у статті 351 чітко визначено, що  

особливості регулювання праці творчих працівників, стосуються: - 

регулювання робочого часу і часу відпочинку (в тому числі перерв 

технологічного й (або) організаційного характеру, тривалості щоденної 

роботи (зміни), роботи в нічний час, вихідні та неробочі  та святкові дні; - 

оплати праці [384]. Таким чином, закріплюючи на рівні Трудового кодексу 

особливості нормативно-правового регулювання праці творчих працівників 

законодавець підкреслює їх важливість та виділяє їх з-поміж інших 

працівників, цим самим визначаючи їх особливий  правовий статус. 

Кодексом законів про працю України чітко не визначено та не передбачено 

особливості нормативно-правового регулювання праці творчих працівників, 

що, в свою чергу, обумовлює ряд проблемних питань при нормативно-

правовому регулюванні їх прав та обов’язків, а також захисту їх прав.  
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 Кодексом законів про працю чітко не визначено та не передбачено 

особливості нормативно-правового регулювання праці творчих працівників, 

що, в свою чергу, обумовлює ряд проблемних питань при нормативно-

правовому регулюванні їх прав та обов’язків, а також їх захисту. Чинним 

законодавством України не передбачено чітких критеріїв щодо визначення 

особливостей у регулюванні праці творчих працівників, як, наприклад, для 

праці молоді, неповнолітніх, жінок тощо. Отже, у Кодексі законів про працю 

слід чітко передбачити  особливості регулювання праці творчих працівників, 

які, на нашу думку, можуть полягати у наступному: 1) особливості 

укладення договорів із творчими працівниками, зокрема передбачити, що 

підставами для виникнення трудових відносин із творчими працівниками  є 

трудовий договір, цивільно-правовий договір, авторський договір, договір 

підряду тощо. 2) умов праці творчого працівника, які полягають не тільки у 

належному організаційному та матеріально-технічному забезпеченні 

творчих працівників з боку роботодавця, а й захист від тих чинників, які  не 

залежать від роботодавця чи працівника (наприклад, захист творчого 

працівника від простою на виробництві; 3) нормування праці. Варто 

зазначити, що нормування праці творчого працівник є  досить складним для 

розуміння поняттям, що випливає із специфіки творчої діяльності. Так, як ми 

вже наголошували працю творчого працівника досить складно врегулювати  

оскільки сьогодні такий працівник може працювати дві-три години, а завтра 

– протягом 18-20 годин. 4) оплату праці. Характерною рисою творчої праці у 

зарубіжних країнах є те, що розумова праця у високорозвинених країнах 

оплачується вище, ніж у  інших державах. Зокрема окремі статистичні дані у 

своєму науковому дослідження наводить, який зазначає, що в зарубіжних 

країнах, як правило, розумова праця оплачується вище, ніж фізичний. За 

даними досліджень, заробітна плата працівників розумової праці в 

середньому перевищує заробітну плату робітників: в Німеччині – на 20 %; 

Італії і Данії – на 22 %; в Люксембурзі – на 44 %; Франції і Бельгії на 61 %. 

Середня заробітна плата американських інженерів майже в два рази більше, 
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ніж середня заробітна плата робітників [385, с.141]. Важливою гарантією 

захисту права творчих працівників є своєчасне отримання заробітної плати 

та відповідної винагороди за створення об’єкта інтелектуальної власності. 

Досить чіткою у цьому напрямку є позиція російського законодавця, який 

чітко регламентує підстави для отримання працівником винагороди для 

працівника від створення ним службового твору. Так, ч. 2 ст. передбачає, що 

права на одержання винагороди від роботодавця працівник має лише в двох 

випадках: якщо роботодавець протягом трьох років з дня, коли службовий 

твір було надано в його розпорядження, почне використовувати такий твір 

або передасть виключне право на нього іншій особі; якщо роботодавець 

прийняв рішення про збереження службового твору в таємниці і з цієї 

причини не почав використовувати його протягом трьох років. Розмір 

винагороди, умови і порядок виплати роботодавцем визначаються договором 

між ним і працівником, а в разі виникнення спору – судом (ч. 2 ст. 1295 ЦК 

РФ) [382].  Наступним об’єктом, яке потребує регулювання є право на 

відпочинок, яке також чітко не врегульовано по відношенню до творчих 

працівників. У науковій літературі зустрічається термін «творча відпустка», 

яка розглядається як окремий вид відпусток. передбачених чинним 

законодавством. У межах нашого дослідження ми пропонуємо творчу 

відпустку розглядати й по відношенню до творчих працівників. Право 

творчих  працівників на відпустку ми детально досліджували у другому 

розділі дисертації.   

Характерною рисою законодавства у сфері інтелектуальної діяльності 

у зарубіжних країнах є те, що високорозвинені країни досить зважено 

підходять до проблеми захисту права інтелектуальної власності, визначаючи 

ряд правопорушень у цій сфері та встановлюючи досить значну 

відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Зокрема, 

законодавство Франції на відміну від національного законодавця встановлює 

досить розширений перелік правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності. Так, Закон Франції про торговельні знаки в якості основних видів 
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порушень встановлює: контрафакцію — відтворення чужого знака, 

зареєстрованого для тотожних або подібних товарів і послуг (для настання 

як цивільної, так і кримінальної відповідальності не потрібне доведення 

провини контрафактора, досить самого факту його здійснення); облудну 

імітацію — приблизне відтворення чужого знака, здатного викликати 

небезпеку змішання між оригінальним і імітованим знаком (відповідальність 

настає за наявності провини у формі умислу); використання товарних знаків 

без дозволу зацікавлених осіб і використання імітованих знаків 

(відповідальність настає за наявності комерційної мети у правопорушника, 

тобто мети отримання прибутку); облудне маркування — використання 

неуправомоченою особою в комерційних цілях справжнього, оригінального 

знака іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг; підміна товарів 

або послуг — поставка товарів або пропозиція послуг інших, ніж ті, які були 

замовлені під зареєстрованим товарним знаком; зберігання, продаж і 

поставка — незаконне зберігання контрафактних, шляхом обману 

маркірованих і імітованих знаків, а також продаж, введення в оборот, 

поставку або пропозицію до поставки товарів чи послуг, які позначені 

відповідними знаками [386, с. 32-33]. Чинним же законодавством України  

передбачено значно менше правопорушень у сфері інтелектуальної 

діяльності та незначну відповідальність за порушення прав творчих 

працівників. Так, наприклад, нормами Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено відповідальність виключно за такі види 

правопорушень як порушення прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності (ст. 51
2
), недобросовісну конкуренцію, яка полягає у незаконному 

копіюванні форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, 

копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне 

використання його імені (ст. 164
3
),  демонстрування і розповсюдження 

фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів (ст. 164
6
), порушення умов розповсюдження і 

демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право 
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розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 164
7
), незаконне 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних (ст. 164
9
), порушення законодавства, що 

регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем 

зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 

164
13

) [387]. Санкції цих статей переважно передбачають накладення штрафу 

на правопорушників та у виключних випадках конфіскацію окремих 

предметів.  

Контрафакцію можна вважати складовою частиною іншого 

правопорушення – піратства, суть якої полягає у відтворенні виданого твору, 

фонограми, аудіовізуального твору, комп’ютерної програми тощо шляхом 

шахрайського використання назви, фірмового найменування або фірмового 

знака законного видавця, виробника, власника ліцензії тощо. У цих 

випадках, як правило, також має місце правопорушення, пов’язане 

зконтрафактним використанням фірмового найменування [29, с. 314]. 

Досліджуючи контрафакцію як вид правопорушення авторського права та 

права інтелектуальної власності зазначимо, що окремі аспекти розуміння 

контрафактних товарів висвітлено у Митному Кодексі України та Законі 

України «Про авторське та суміжні права». Так, наприклад, статтею 

Митного кодексу України (п. 17 ст. 4) передбачено визначення поняття 

контрафактних товарів, якими визнаються товари, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або 

вивезення з цієї території є порушення прав інтелектуальної власності, що 

охороняються відповідно до Закону [351]. Подібна норма закріплена і у ст. 1 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» містить визначення 

контрафактного примірника, яким вважається примірник твору, фонограми 

чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з 

порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі 

примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться 

на митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта 
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авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, 

фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися 

[64]. Проте, зазначимо, що більш детальної регламентації контрафакції у 

чинному законодавстві не передбачено, як і не передбачено чітких меж 

юридичної відповідальності за такий вид правопорушення. Так, Митним 

кодексом України тільки передбачено відповідальність за  ввезення на митну 

територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених 

для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням 

охоронюваних законом прав інтелектуальної власності (ст. 476), яка 

виражається у накладенні на правопорушника накладення штрафу в розмірі 

однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності 

[351]. Ми ж вважаємо, що наведена вище стаття не в повному обсязі 

регламентує контрафакцію, а тому закріплення відповідальності за такий вид 

правопорушення виключно у Митному кодексі є недостатнім. З огляду на 

наведене вище та дослідивши наукові позиці вчених щодо визначення 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності пропонуємо у чинному 

законодавстві, а саме Кодексі України про адміністративні правопорушення 

закріпити відповідальність за такий вид правопорушень, як контрафакцію. 

Не менш важливого значення на сьогодні набувають такі правопорушення як 

облудна імітація, облудне маркування, відповідальність за які також має 

бути визначена та закріплена на законодавчому рівні, шляхом внесення змін 

до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

закріплення відповідних статей за наведені види правопорушень [388, с. 39].  

Що стосується кримінальної відповідальності за порушення 

авторських прав, права інтелектуальної власності, прав працівників, які 

займаються творчою діяльністю зазначимо, що чинним Кримінальним 

кодексом встановлено відповідальність виключно за: 

 - порушення авторського права і суміжних прав; 
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 - порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію; 

 - незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут 

незаконно виготовлених чи підроблених контрольних марок для маркування 

упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм;  

- незаконне використання торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), 9 комерційного (фірмового) найменування, географічного 

зазначення; - незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну таємницю [389].  

Українським законодавцем, на сьогодні, на жаль, не проаналізовано 

досвід зарубіжних країн та міжнародно-правові норми, які стосуються 

захисту прав інтелектуальної власності та об’єктів авторського права та не 

передбачено настання кримінальної  відповідальності у сфері 

інтелектуальної власності за окремі види правопорушень. Крім того, 

проаналізувавши досвід зарубіжних країн та міжнародних спільнот у сфері 

захисту права інтелектуальної власності можна зробити висновок про 

неспіврозмірність відповідальності за окремі види злочинів із встановленою 

законом відповідальністю. Зокрема, ми вважаємо за необхідне у 

Кримінальному кодексу України  посилити відповідальність за плагіат.  

Захист прав інтелектуальної власності у зарубіжних країнах 

здійснюється на досить високому рівні, що, як ми вже неодноразово 

наголошували, обумовлено особливим ставлення до творчих працівників та 

їх творчої діяльності. Належний захист прав інтелектуальної власності, 

захист та охорона авторського права є одним із способів стимулювання 

науковців до здійснення інтелектуальної та творчої діяльності, подальших 

наукових пошуків у відповідній галузі наукових знань. Наголосимо на тому, 

що захист прав інтелектуальної власності та авторського права активно 

здійснюється й на міжнародному рівні, зазвичай в окремих, конкретно 

визначених напрямках діяльності, як наприклад, у сфері здійснення захисту 
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комп’ютерних програм, літературних творів, авторського права та суміжних 

прав тощо.  Зокрема, на сьогодні прийнято ряд важливих міжнародних 

нормативно-правових актів, які стосуються захисту прав науковців та 

творців об’єктів права інтелектуальної власності. Одним із таких актів слід 

назвати Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(Угода - ТРІПС). Досліджуючи норми цієї Угоди  О.О. Крупчан наголошує 

на такій умові угоди, згідно з якою країни – члени Угоди можуть 

передбачати у своєму національному законодавстві право судів вимагати від 

порушника інформації про третіх осіб, які задіяні у виробництві та 

поширенні товарів і послуг, що порушують право власності на знак, а також 

про їхні канали поширення. Також цікавою є норма Угоди про 

відшкодування збитків відповідачу. Відповідно до цієї норми відповідач, до 

якого на вимогу власника об’єкта інтелектуальної власності було вжито 

запобіжних заходів, що безпідставно обмежили відповідача в його правах 

або зовсім позбавили їх, внаслідок чого йому було завдано певних збитків, 

має право вимагати компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок такого 

зловживання, у тому числі витрати на адвоката [390, с. 110]. Ми вважаємо 

таку позицію досить аргументованою, оскільки встановлює додаткові 

гарантії захисту прав творців об’єктів права інтелектуальної власності. 

Тобто, відповідальність у цьому випадку покладається не тільки на 

безпосереднього порушника прав творця, а й на осіб, які тим чи іншим 

чином причетні до порушення прав інтелектуальної власності. Це, на нашу 

думку, є досить важливим, оскільки права інтелектуальної власності та 

авторське право є специфічним об’єктом захисту як з боку держави так і з  

боку судових та правоохоронних органів. Важливого значення отримання 

інформації по третіх осіб, які задіяні у виробництві та поширенні товарів і 

послуг, що порушують право власності на знак, а також про їхні канали 

поширення набуває саме у процесі здійснення самозахисту порушених трав 

та законних інтересів об’єктів права інтелектуальної власності самими 

суб’єктами, що у подальшому використовується судами при 



333 

безпосередньому розгляді справ.  Це пояснюється тим, що у процесі 

здійснення самозахисту встановлюються відповідні обставини порушення 

права творчого працівника та досить часто саме у процесі дослідження 

встановлюється не тільки коли осіб, які безпосередньо вчинили порушення, 

а й тих, які тим чи іншим чином сприяли у здійсненні такого порушення 

прав та інтересів.  

Аналізуючи досвід зарубіжних держава варто наголосити на тому, що 

у деяких державах під охорону трудових прав та об’єктів права 

інтелектуальної власності підпадають тільки ті літературні твори, які 

наділені виключно певними ознаками. Так, наприклад, однією із таких ознак 

є ознака оригінальності. Досліджуючи цю ознаку А.М. Євков  зазначає, що 

питання оригінальності твору - це питання факту. Оригінальність не можна 

оцінювати однаково стосовно до всіх видів творів. Вона розрізняється 

залежно від того, чи йде мова про твори науки і техніки або про художні, 

літературні твори, про популярну або про симфонічну музику, про 

оригінальний або про похідний твір. Немає необхідності, щоб автор був 

вільний від зовнішніх впливів. Використані автором ідеї можуть бути старі 

як світ, але це не заважає твору бути оригінальним, оскільки, як уже було 

сказано, авторське право вважає допустимим інтелектуальну творчість на 

основі вже існуючих елементів. Головне тут, щоб твір відрізнявся від своїх 

попередників, щоб віно не був копією або наслідуванням іншої роботи [391]. 

Зокрема така позиція висловлена у законодавстві Румунії у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права» закріплено, що предметом 

авторського права є оригінальні твори інтелектуальної творчості у сфері 

науки незалежно від способу створення, засобів або практичної форми 

вираження та без огляду на їхню вартість чи призначення  [392].  Ми 

погоджуємося із наведеною вище позицією науковця, оскільки риса 

оригінальності твору випливає із творчого характеру праці, розвитку 

творчих та розумових здібностей творця тощо. Оригінальність – це 

необхідна умова для визнання твору таким, який підпадає під розуміння 
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об’єкту права інтелектуальної власності, характеризує його як особливий 

об’єкт інтелектуальної діяльності. Проте, окрім оригінальності на 

законодавчому рівні закріплено й інші умови для визнання твору об’єктом 

інтелектуальної власності. Так, Законом № 158 від 31.05. 1961 року, 

передбачено, що об’єктом правової охорони згідно з параграфом першим 

датського закону, є саме твір в його особливому, індивідуальному 

оформленні, яке йому надав автор. Охорона авторських прав, як відомо, має 

суворо обмежений територіальний характер і відноситься до категорії 

виняткових прав. Винятковість авторських прав полягає не тільки в 

персоніфікації будь-якого з прав, що розглядаються, в ототожненні цього 

права з його власником, але ще і в тому,що на відміну від відносин звичайної 

власності, де кредитору з його правами протистоїть конкретний боржник з 

його обов’язками, власнику авторських прав протистоїть будь-яка особа і все 

суспільство [393, с. 279].  

Характеризуючи  трудову працю творчих працівників, зазначимо, що у 

зарубіжних країнах приділено значної уваги певним умовам для творчої 

трудової діяльності. Зокрема це стосується норм трудового розпорядку та 

робочого графіку, що випливає із особливостей творчої діяльності Так,  

варто погодитися із позицією, який зазначає, що праця творчих працівників 

полягає в особливостях робочого графіку. Наприклад, творчі працівники 

вони можуть працювати лише пару годин в день, а в деяких випадках мало 

не цілодобово. Крім того, з творчими працівниками роботодавці досить-таки 

часто укладають цивільно-правовий договір. Наприклад, з акторами, 

письменниками і художниками [394]. Важливою гарантією захисту прав 

творчих працівників, яка випливає із особливості їх праці є захист від 

простою, що не передбачено чинним Кодексом законів про працю. 

Досліджуючи норми російського законодавства М.В. Пресняков, зазначає, 

що  у трудовій діяльності творчих працівників існує також особливість щодо 

простою: якщо творчі працівники деякий час не беруть участі в створенні і 

виконанні будь-яких творів, то цей період часу не рахується простоєм і може 
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оплачуватися так, як встановлено в трудовому договорі [395, с. 13-14]. Ця ж 

норма закріплена і на законодавчому рівні. Зокрема частиною 5 ст. 157 ТК 

РФ передбачено, що якщо протягом якого-небудь часу творчі працівники не 

беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) виробів або не 

виступають, то зазначений час простоєм не є і може оплачуватися не по 

нормам, встановленим ст. 157 ТК РФ, а в розмірі та порядку, визначеному 

колективним нормативним договором, локальним нормативним актом або 

трудовим договором [384]. Такий вид гарантії є досить важливим, оскільки 

захищає працівника від можливості роботодавця проігнорувати та 

знехтувати правами працівника, який виконує творчу працю і у відповідний 

період часу, у зв’язку із обставинами, які не залежать від його волі не 

виконує покладену на нього роботу.  

Чинним законодавством України не передбачено побідної норми щодо 

захисту творчих працівників від простою, а тому ми вважаємо за необхідне 

як і у більшості країн закріпити цю норму на законодавчому рівні.  

Зазначимо, що досвід зарубіжних країн свідчить про широке 

застосування системи матеріального забезпечення до працівників 

підприємств, установ, організацій, підвищення рівня їх матеріального 

забезпечення. Як зазначає з цього приводу В.В. Баранов, ключовими 

елементами  матеріального заохочення працівниківє: використання тарифної 

системи; застосування прогресивних форм оплати праці; розповсюдження 

оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; більш 

висока оплата розумової праці; істотна індивідуалізація заробітної плати 

[385, с. 140-141]. Праця творчих працівників не є виключенням. Крім того,  

за кордоном практикують таку форму мотивації праці як гнучкий графік 

роботи. Це забезпечує працівникам можливість працювати вдома, що значно 

покращує ставлення до роботи і, відповідно, підвищує її якість. Окрім цього, 

працюючи вдома,  працівник може виконати набагато більший обсяг роботи. 

В британських фірмах великого поширення набуло заохочення у формі 

подарунків. Ще одним дієвим способом мотивації праці є створення 
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самоправних груп. Групи самостійно вирішують питання з планування 

праці, проведення нарад, координацію з  іншими відділеннями тощо [396, с. 

371]. Ми вважаємо, що на законодавчому рівні необхідно закріпити 

можливість творчих працівників використовувати умови гнучкого графіку 

роботи та законодавчо закріпити можливість творчих працівників працювати 

на створенням об’єкту права інтелектуальної власності вдома.  

Досліджуючи правовий статус творчих працівників, І.Богдан наводить 

приклад міжнародних норм у цій сфері. Так, науковець зазначає, що 

міжнародна норма є більш універсальною у питанні віднесення особи до 

категорії «творчих працівників» та встановлює гарантії, передбачені 

законодавством про працю для всіх працівників, незалежно від того, на якій 

правовій підставі особа виконує роботу, що за своїм змістом є творчою, 

визначаючи нею статус творчого працівника. При цього зазначено, що 

правовий статус «творчого діяча» не визначений, а отже, не несе в собі 

юридичного навантаження, відтак не визначає прав та/або обов’язків. Автор 

наголошує й на тому, що у продовження дискусій щодо розуміння поняття 

«творчого працівника» хибною є й практика. Особа, що відносить себе до 

творчого працівника, добровільно погоджується на статус «вільного 

художника», діяльність якого, на думку такої особи, не регулюється 

нормами трудового права, а відтак не може бути захищена трудо-правовими 

засобами [117, с.53-54].  

Важливе значення  приділено захисту  трудових прав творчих 

працівників як юрисдикційними та неюрисдикційними органами. Трудовий 

кодекс Російської Федерації у ст.352 розглядає в якості способів захисту 

трудових прав: - державний нагляд та контроль за дотриманням трудового 

законодавства; - захист трудових прав працівників професійними союзами; - 

самозахист працівниками трудових прав [384]. 

Важливим елементом захисту трудових прав працівників в тому числі і 

тих, які займаються творчою працею є те, що у зарубіжних країнах наявні 

спеціалізовані трудові суди та процесуальна процедура здійснення захисту 
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трудових прав є чітко регламентована на законодавчому рівні.  Зокрема, такі 

суди існують у Австрії [397, c. 229], Великій Британії [398, c. 57], США, 

Німеччині тощо.  Варто погодитися із думкою А.С. Мацко та Й.Я. 

Кисельова, які зазначають, що  доступ до трудових судів в країнах Європи 

для працівників є ширшим, ніж у звичайних судах: процедура розгляду 

спорів швидша і дешевша, відсутні деякі формальності, які спостерігаються 

у цивільному процесі, суди виявляють більшу ініціативу у веденні судового 

процесу та залученні доказів. Існують відмінності і у покладенні тягаря 

доведення ( який, здебільшого лежить на власникові ), а також у способах 

доказування. На думку А.С. Мацко та Й.Я. Кисельова, створення трудових 

судів, активний розвиток трудової юстиції – логічне завершення визнання 

автономії трудового права. Специфічні риси трудового права диктують 

необхідність формування процесуальних форм і процесуального права 

загалом [399].  

Законодавством деяких високорозвинених держав передбачено 

існування спеціалізованого судового органу з розгляду справ, які виникають 

при використанні інтелектуальної власності та об’єктів права 

інтелектуальної власності. Існування таких спеціалізованих судів 

обумовлена необхідністю у володінні відповідними практичними знаннями у 

сфері інтелектуальної власності, особливостями здійснення такого захисту, 

що значно прискорює розгляд таких справ, а отже і швидке відновлення 

порушеного права.  

Чи не найбільш розвинутою спеціалізація судів в сфері інтелектуальної 

власності є в ФРН. Так, за словами судді Федерального Верховного суду 

Німеччини, професора Іоахима Боркамма, в Мюнхені діє Федеральний 

патентний суд, основна функція якого – заслуховувати апеляції на рі- шення 

Німецького відомства з патентів і товарних знаків, прийняті відносно заявок 

на видачу патентів або реєстрацію товарних знаків (в разі відмови у видачі 

патенту або у реєстрації торговельної марки). Інша функція Патентного суду 

– розглядати позови щодо дійсності патентів. У Ні- меччині після видачі 
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патенту його можна оскаржити тільки в Федеральному патентному суді і, за 

поданням апеляції, у Федеральному Верховному суді. У ході процедур, 

пов’язаних з порушенням патентних прав, суддя повинен визнати видачу 

патенту. Він може почати процедуру у зв’язку з порушенням патентних прав 

тільки в тому випадку, якщо, за його оцінкою, патент, найімовірніше, буде 

визнаний недійсним. В порядку цивільного судочинства в Німеччині позови 

також розглядаються виключно спеціалізованими судами. Так, із 16 

окружних судів федеральної землі Баден-Вюртемберг лише два можуть 

розглядати спори про авторське право та торговельні марки і лише один – 

спори щодо патентних прав [400]. 

Характерною рисою захисту прав інтелектуальної власності у 

зарубіжних країнах варто назвати й те, що країни із високим розвитком 

економіки здійснюючи захист права власності встановлюють досить 

жорстокі санкції за порушення прав інтелектуальної власності. Так, 

наприклад, аналізуючи систему охорони права власності у США О.В. 

Безпалько та Н.П. Скригун ,наголошують на тому, що у цій державі 

передбачено кримінальну відповідальність за порушення авторського права 

та тюремне ув'язнення терміном до 10 років. Санкції, передбачені 

українським законодавством за порушення авторських прав, також є 

достатньо суворими: максимальне покарання за такі дії в кримінальному 

кодексі – 6 років позбавлення волі. Але криміналістичне забезпечення 

вирішення даної проблеми, як у практичному, так і у теоретичному аспекті 

досить складне. Це пов'язано в першу чергу з тим, що захист авторського та 

суміжних прав довгий час перебував у царині лише цивільного 

законодавства [401, с. с.73].  На науковому рівні, зокрема у науковій позиції 

М.Я. Мельникова наголошено на тому, що законодавець повинен підвищити 

рівень покарань за порушення у вказаній сфері залежно від рівня суспільної 

небезпеки. Уряд активними діями повинен довести суспільству, що він не 

потуратиме порушенням авторських прав у сфері інформаційних технологій 

і за їх допомогою. Також широкого поширення набули факти незаконного 
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розповсюдження творів у мережі Інтернет, їх публічне сповіщення у 

громадських місцях, закладах торгівлі, харчування тощо [402, с. 73].  

Зазначимо, що у більшості зарубіжних країн наявні спеціалізовані 

нормативно-правові акти, у яких здійснюється детальна регламентація 

захисту прав інтелектуальної власності. Так, наприклад, у Франції  прийнято 

Кодекс інтелектуальної власності. Характеризуючи цей кодекс, зазначає, що 

Кодекс інтелектуальної власності складається із законодавчої частини, 

регламентуючої частини та частини про застосування норм на заморських 

територіях. Законодавча частина містить загальні положення права 

інтелектуальної власності. Регламентуюча частина деталізує окремі 

положення авторського права, права промислової власності, правових 

засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Кодекс інтелектуальної власності регламентує процедуру імплементації 

міжнародних договорів ратифікованих Францією [403]. 

Наступним напрямком захисту трудових прав у сфері авторського 

права є широке застосування технічних засобів захисту авторського права та 

трудових прав працівників, які створюють об’єкти авторського права та 

права інтелектуальної власності. Захист трудових прав творчих працівників 

виражається й у здійсненні належного захисту об’єктів права 

інтелектуальної власності які створені такими працівниками як самостійно 

так і на виконання відповідного службового завдання. Зокрема, захист права 

інтелектуальної власності виражається у посиленій на відміну від 

українського законодавства кримінальній відповідальності за порушення 

прав працівників на результати їх інтелектуальної діяльності. Так, 

наприклад, досліджуючи особливості кримінальної відповідальності 

Сполучених Штатів Америки зазначає, що за законами Сполучених Штатів 

Америки за контрафакцію та піратство встановлене суворе покарання. 

Зокрема, згідно із законодавством США за несанкціоноване відтворення 

творів у цифровому форматі (наприклад, продуктів програмного 

забезпечення) та їх піратське поширення (наприклад, через світову мережу 
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«Інтернет») настає кримінальна відповідальність без необхідності доведення 

отримання правопорушником комерційної вигоди. Граничні суми, які 

дозволяють порушити кримінальну справу за піратство, за законами 

Сполучених Штатів Америки є невисокими та визначаються на основі 

роздрібної ціни піратської продукції [404, с. 48]. 

Отже, дослідивши найбільш загальні аспекти захисту прав 

інтелектуальної власності пропонуємо погодитися із думкою Ю.А. 

Якименка, який зазначає, що для забезпечення ефективного захисту 

авторського права держава має вжити таких заходів: – встановити рівень 

правової охорони, який відповідає нормам основних міжнародних договорів 

у сфері авторського права; – рішуче і безумовно засудити незаконне 

використання об’єктів авторського права; – ввести норми, що передбачають 

відповідну компенсацію суб’єктам авторського права за завдану їм шкоду; – 

ввести до національного законодавства норми, які передбачають досить 

суворі заходи кримінального покарання за незаконне використання об’єктів 

авторського права; – розробити процедури, що забезпечують виявлення та 

доказ випадків незаконного використання об’єктів авторського права; – 

забезпечити ефективну реалізацію зазначених санкцій та процедур. Було б 

також слушно запровадити практику медіації при врегулюванні спорів, які 

ви- никають із порушення авторських прав, як такої, що ефективно 

застосовується у міжнарод- ній практиці поряд з іншими альтернативними 

методами вирішення спорів. Це сприяло б розвантаженню державних 

органів, які здійснюють захист авторських прав, скороченню за строками 

розгляду справ про захист авторських прав, збереженню у більшості 

випадків партнерських відносин між учасниками конфлікту [405, с. 38-39]. 

Подібна думка, щодо визначення заходів щодо вдосконалення цивільно-

правової відповідальність за порушення авторського права висловлена Т.В. 

Рудник, яка до таких заходів відносить: по-перше, видання нормативних 

актів для врегулювання сфери авторського права, особливо це стосується 

питань, що пов’язані з мережею Інтернет; по-друге, держава повинна 
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забезпечити дієві механізми притягнення правопорушників у сфері 

авторського права до відповідальності, більшу увагу приділити заходам 

попередження правопорушень; по-третє, важливу роль у вдосконаленні 

цивільного законодавства відіграє приведення нормативно-правових актів у 

відповідність один одному та міжнародним актам і стандартам, усунення 

протиріч [305, с. 249]. 

Як висновок зазначимо, що у зарубіжних високорозвинених країнах 

значна увага приділена захисту трудових прав творчих працівників, що 

обумовлено необхідністю у використанні інтелектуального потенціалу особи 

з метою удосконалення виробничих процесів на підприємствах. Особливість 

захисту прав творчих працівників у зарубіжних країнах полягає у 

посиленому захисті створених об’єктів інтелектуальної власності, шляхом  

розширення видів правопорушень у сфері інтелектуальної власності та 

посиленої відповідальності за їх порушення, захисту від простою на 

виробництві тощо. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Під гарантіями захисту трудових прав творчих працівників слід 

розуміти сукупність засобів та способів за допомогою яких регламентується, 

здійснюється та забезпечується дотримання трудових прав творчих 

працівників від будь-яких порушень з боку роботодавця та інших учасників 

суспільно-трудових правовідносин та на основі гарантій здійснюється  

подальший юрисдикційний захист трудових прав працівників. 

2. Під матеріальними гарантіями захисту трудових прав творчих 

працівників слід розуміти сукупність різноманітних умов, способів та 

засобів, які носять матеріальний характер чи мають матеріальну форму 

вираження та спрямовані на належну реалізацію працівниками своїх 

трудових обов’язків, виконання умов трудового чи цивільно-правового 
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договору та зазвичай виражаються у здійсненні необхідного матеріально-

технічного забезпечення трудової діяльності, організації ефективної роботи, 

здійсненням належної оплати праці, забезпеченням необхідними 

матеріальними та сировинними ресурсами тощо. 

3. До основних матеріальних гарантій захисту трудових прав творчих 

працівників ми пропонуємо віднести: а) гідну оплату праці за виконувану 

ними роботу; б) гарантія забезпечення необхідними матеріально-технічними 

ресурсами та необхідними матеріалами для здійснення інтелектуальної 

діяльності та створення об’єкту права інтелектуальної власності; в) 

особливою матеріальною гарантією ми виділяємо гарантії, які спрямовані на 

реалізацію  права на відпочинок творчих працівників; г) право на 

відшкодування витрат на лікування чи у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті тощо.  

4. Досліджуючи такий вид матеріальних гарантій як забезпечення 

працівника необхідними матеріальними ресурсами для виконання 

покладеного на цього службового завдання пропонуємо внести зміни до 

статті 8 Закону України «Про охорону праці» та передбачити обов’язки 

роботодавця щодо працівників , які замаються творчою діяльністю. Так, 

запропоновано статтю 8 доповнити частиною 5, яку викласти у такій 

редакції: «Роботодавець має забезпечити належними та якісними 

матеріальними ресурсами працівників, які займаються творчою діяльністю 

та виконують службове завдання». 

5. Під процесуальними гарантіями захисту трудових прав творчих 

працівників слід розуміти сукупність спеціальних правових засобів, які у 

своїй сукупності здійснюють забезпечення належної реалізації прав та 

свобод творчих працівників при виконанні ними своїх трудових функцій,  

спрямовані на належне забезпечення й дотримання трудових прав творчих 

працівників та є невід’ємною частиною механізму правового регулювання 

трудових правовідносин. Таким чином, процесуальні гарантії мають 

забезпечити інтереси конкретного суб’єкта трудових правовідносин.  
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6. До основних ознак процесуальних гарантій захисту трудових прав 

творчих працівників віднесено наступні: 1) це сукупність спеціальних 

засобів; 2) процесуальні гарантії чітко встановлюються на рівні закону, 

тобто мають нормативне закріплення; 3) їх реалізація здійснюється у межах 

чітко встановлених нормативно-правовими актами; 4) спрямовані на 

забезпечення законних прав, свобод та законних інтересів працівників; 5) 

визначають порядок реалізації матеріальних гарантій в процесі здійснення 

захисту прав творчих працівників. 

7. Обґрунтовано необхідність для працівників, які виконують службове 

передбачити обмежену матеріальну відповідальність, шляхом внесення змін 

до статті 133 Кодексу законів про працю, які доповнити нормою: 

Працівники, які виконують службове завдання несуть обмежену  

матеріальну відповідальність за пошкодження або знищення матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), інших предметів, виданих 

підприємством, установою, організацією працівникові для виконання 

службового завдання.  

8. До важливих процесуальних гарантій прав творчих працівників ми 

пропонуємо віднести: 1) гарантування зайнятості творчих працівників на 

відповідному підприємстві, установі, організації у повному обсязі; 2) 

гарантування режиму праці та відпочинку творчих працівників; 3) 

гарантування суміщення праці творчих працівників на різних підприємствах, 

установах, організаціях; 4) створення сприятливої обстановки для здійснення 

творчої діяльності, забезпечуючи для цього необхідні побутові умови та 

належні умови праці; 5) гарантування подальшого втілення результатів 

творчої діяльності у відповідний процес виробництва, гарантії захисту від 

праці у нічний час; 6) недопущення дискримінації в оплаті праці 

працівників, які спільно виконують службове завдання та забезпечення 

розумного співвідношення у оплаті їх праці; звернення творчих працівників 

до відповідних органів державної влади з метою захисту їх порушених прав 
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та законних інтересів;  створення сприятливих умов для поєднання творчої 

роботи із роботою на підприємстві, установі, організації  тощо.  

9. Під юридичним механізмом забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) діяльності запропоновано розуміти 

процес забезпечення здійснення суб’єктом інтелектуальної діяльності своїх 

суб’єктивних прав щодо створеного ним об’єкту права інтелектуальної 

власності, яке зазвичай виражається у забезпеченні реалізації трьох 

важливих правомочностей власника: володінні, користуванні та 

розпорядженні результатами інтелектуальної власності та інтелектуальної 

діяльності, що здійснюється за допомогою різноманітних заходів та із 

застосуванням різноманітних способів для досягнення оптимального 

результату – реального та неупередженого забезпечення захисту результатів 

інтелектуальної діяльності та непорушності прав творця об’єкту 

інтелектуальної власності.  

10. Ключовими складовими юридичного механізму забезпечення 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) варто назвати: 1) 

здійснення національного та  міжнародно-правового захисту прав 

інтелектуальної власності у їх взаємозв’язку; 2) забезпечення дотримання 

права володіння, користування та реалізації права інтелектуальної діяльності 

суб’єктами інтелектуальної діяльності; 3) забезпечення належної охорони та 

захисту об’єктів інтелектуальної власності, прав та законних інтересів 

творців об’єкту права інтелектуальної власності, як юрисдикційними, так і 

неюрисдикційними органами державної влади.  

11. Основними проблемами  у здійсненні захисту прав інтелектуальної 

власності, в тому числі й прав творчих працівників, на нашу думку, варто 

назвати: недосконалість нормативно-правової бази, яка регулює діяльність 

органів державної влади, до компетенції яких віднесено здійснення тих чи 

інших функцій у сфері захисту прав інтелектуальної (творчої) власності, що 

призводить до неузгодженості у реалізації окремих функцій та повноважень;  

2) дублювання окремих функцій таких органів; 3) відсутність належного та 
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ефективного контролю за роботою органів державної влади саме при 

здійсненні функцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності; 4) низькі 

законодавчо встановлені стандарти захисту прав інтелектуальної власності; 

5) відсутність належної координації та взаємодії між органами державної 

влади у сфері здійснення захисту інтелектуальної власності тощо. 

12. Для налагодження ефективного юридичного механізму 

забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

діяльності уповноваженим органам державної влади необхідно вчиняти дії 

щодо: 1) оновлення сучасної нормативно-правової бази у сфері здійснення 

захисту прав інтелектуальної власності; 2) залучення науковців та 

представників громадськості для до законотворчих процесів у сфері 

інтелектуальної власності; 3) узгодження норм національного та 

міжнародно-правового законодавства у сфері здійснення захисту права 

інтелектуальної власності, визначення єдиних способів та засобів такого 

захисту; 4) активізації роботи органів державної влади, в тому числі 

інспекторів у сфері інтелектуальної власності щодо здійснення 

просвітницької роботи в регіонах України з метою підвищення обізнаності 

населенні про місця і ролі інтелектуальної власності як ціннісного ресурсу та 

міцного інструменту розвитку творчої активності та інновацій, поширенні 

знань про інтелектуальну власність та ознайомленні із системою державної 

охорони права власності на об’єкти права інтелектуальної власності; 5) 

залучення представників неурядових та громадських організацій до 

здійснення спільного захисту прав інтелектуальної власності; 6) подальшого 

розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами з 

охорони інтелектуальної власності; 7) подальший пошук управлінських 

рішень для вирішення конфліктні ситуації, пов'язані з використанням 

об'єктів інтелектуальної власності (як наприклад, піратство, порушення 

процедури патентування об’єкту права інтелектуальної власності тощо). 

13. На основні досвіду зарубіжних країн  щодо праці творчих 

працівників запропоновано у Кодексі законів про працю слід чітко 
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передбачити  особливості регулювання праці творчих працівників, які, на 

нашу думку, можуть полягати у наступному: 1) особливості укладення 

договорів із творчими працівниками, зокрема передбачити, що підставами 

для виникнення трудових відносин із творчими працівниками  є трудовий 

договір, цивільно-правовий договір, авторський договір, договір підряду 

тощо. 2) умов праці творчого працівника, які полягають не тільки у 

належному організаційному та матеріально-технічному забезпеченні 

творчих працівників з боку роботодавця, а й захист від тих чинників, які  не 

залежать від роботодавця чи працівника (наприклад, захист творчого 

працівника від простою на виробництві; 3) нормування праці. Варто 

зазначити, що нормування праці творчого працівник є  досить складним для 

розуміння поняттям, що випливає із специфіки творчої діяльності. Так, як ми 

вже наголошували працю творчого працівника досить складно врегулювати  

оскільки сьогодні такий працівник може працювати дві-три години, а завтра 

– протягом 18-20 годин. 4) оплату праці.  

14. Аналізуючи проблеми захисту права інтелектуальної власності, 

види правопорушень у цій сфері та відповідальність за їх порушення 

запропоновано розширити перелік правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності. Так, на прикладі Франції, запропоновано у чинному 

законодавстві, а саме Кодексі України про адміністративні правопорушення 

закріпити відповідальність за такий вид правопорушень, як контрафакцію, 

облудну імітацію, облудне маркування шляхом внесення змін до чинного 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та закріплення 

відповідних статей за наведені види правопорушень.   

15. На основі досвіду Російської Федерації запропоновано у 

національному законодавстві закріпити захист творчих працівників від 

простою, тобто захист від тимчасового призупинення роботи, спричинене 

відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання 

роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 
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16. Запропоновано на законодавчому рівні закріпити можливість 

творчих працівників використовувати умови гнучкого графіку роботи та 

можливість творчих працівників працювати на створенням об’єкту права 

інтелектуальної власності вдома.  

17. Спростовано необхідність у створенні та існуванні в Україні  

спеціалізованого судового органу з розгляду справ, які виникають при 

використанні інтелектуальної власності та об’єктів права інтелектуальної 

власності. Наголошено на тому, що можливість створення спеціалізованих 

судів для вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності можна 

розглядати як далеку перспективу у розвитку нашої держави, яка має 

базуватися на досвіді функціонування таких судів у зарубіжних країнах та 

аналізі можливості їх запровадження у національній системі судів. На 

сьогодні є більш доречним є аналіз причин та умов, які сприяють 

порушенню прав сторін у правовідносинах у сфері інтелектуальної 

власності, законодавчого забезпечення дотримання умов договорів у сфері 

інтелектуальної власності та договорів про розподілення прав на результати 

інтелектуальної діяльності, визначення концептуальних засад та способів 

захисту прав інтелектуальної власності та їх законодавче закріплення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми – визначення сутності, ознак інтелектуальної (творчої) 

праці як складової трудового права, правової природи та критеріїв єдності і 

диференціації поняття «інтелектуальна праця» як категорії трудового права 

та права інтелектуальної власності, правового статусу творчих працівників 

та особливостей спеціальної регламентації їх трудових прав, визначення 

сучасного стану правового регулювання захисту трудових прав творчих 

працівників та механізмів забезпечення реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в Україні та за законодавством інших 

держав. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд 

концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, орієнтованих на 

досягнення поставленої мети. 

1. Під інтелектуальною працею слід розуміти різновид розумової 

діяльності, яка полягає у застосуванні творчих та інтелектуальних 

здібностей працівника, використанні його інтелектуально-творчого 

потенціалу при виконанні покладених на нього обов’язків на виробництві 

чи в іншій сфері діяльності із застосуванням притаманних особі 

інтелектуальних умінь, використанням інтелектуальних ресурсів, на основі 

креативності з метою отримання нового інтелектуального продукту, 

послуги, інноваційних ідей, удосконалення чинних товарів чи послуг, 

технологій, комунікацій, соціальних, культурних та політичних зв’язків у 

суспільстві, які неодмінно стають об’єктами інтелектуальної власності, а 

отже, і об’єктами охорони права інтелектуальної власності. 

Запропоновано ознаки інтелектуальної праці розглядати у двох 

аспектах: загальні ознаки та спеціальні ознаки. Загальні ознаки – це ті 

ознаки, які притаманні всім видам діяльності, всім видам праці та які, 

зазвичай, передбачені у Кодексі законів про працю. До спеціальних ознак 
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варто віднести ті ознаки, які характеризують інтелектуальну працю як 

різновид праці із притаманними виключно їй особливостями. 

До загальних ознак інтелектуальної праці віднесено: 1) це трудова 

діяльність людини чи трудова діяльність певного колективу працівників, 

які мають спільну мету, виконують спільне завдання та прагнуть отримати 

спільний результат своєї діяльності; 2) це свідома, вольова діяльність 

людини, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання 

різноманітних послуг; 3) це така трудова діяльність, яка регулюється 

відповідними нормативно-правовими актами: Кодексом законів про працю, 

різними підзаконними актами, здійснюється у відповідності до чинного 

законодавства, є законною та правомірно; 4) підставою правового 

регулювання праці працівників є трудовий договір тощо; 5) трудова 

діяльність людини спрямована на отримання певного результату. 

До спеціальних ознак інтелектуальної праці як складової трудового 

права варто віднести ті ознаки, які характеризують працю як 

інтелектуальну. Такими ознаками є наступні: 1) це творча креативна 

діяльність, творча праця; 2) її предметом є нематеріальні речі, якими 

можуть бути проекти, плани, ідеї, інформація, думки тощо. Тобто, при 

застосуванні інтелектуальної праці працівник має справу не з 

матеріальними благами, а з інформацією, обмінюючись нею, досвідом, 

знаннями, ідеями, діями тощо; 3) характерною рисою інтелектуальної праці 

як виду трудової діяльності є те, що при такій праці застосовується не 

фізична сила та фізичні особливості, а такі властивості людського 

організму як пам’ять, увага, мислення, уява тощо; 4) наявність у особи, яка 

використовує інтелектуальну працю, інтелектуальних умінь та навичок; 5) 

наявність інтелектуальних ресурсів для виконання поставлених перед 

інтелектуальною діяльністю цілей; 6) інтелектуальна праця, зазвичай, є 

персоніфікованою працею, вона монополізована однією особою чи певною 

конкретно визначеною групою людей, які проводять відповідні 

дослідження; 7) інтелектуальна праця завжди спрямована на певний 
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результат; 8) інтелектуальна діяльність є об’єктом захисту з боку держави, 

тобто результати інтелектуальної діяльності мають бути захищені на 

законодавчому рівні. 

2. До критеріїв єдності у розумінні поняття «інтелектуальна праця» як 

категорія трудового права та права інтелектуальної власності віднесено: 

1) мета інтелектуальної праці як категорії трудового права, так і 

категорії права інтелектуальної власності, яка полягає у покращенні життя 

суспільства, розвитку науково-технічного прогресу, покращенні практичної 

та виробничої діяльності людини, спрямована на удосконалення 

виробничих та пов’язаних із виробництвом процесів, підвищення рівня 

виробництва, полегшення виробничих процесів тощо; 

2) подібність суб’єктів, які здійснюють інтелектуальну працю, 

наявність у них творчого потенціалу та такої риси як креативність; 

3) націленість на отримання певного результату, тобто інтелектуальна 

праця завжди спрямована на конкретний результат, бажано позитивний. 

Критеріями диференціації понять «інтелектуальна праця», «здатність 

до творчої праці» як категорії трудового права та права інтелектуальної 

власності нами визначено наступні: 

1) творча праця у трудовому праві розглядається як застосування 

особою (працівником) своєї праці, своїх зусиль на виконання передбаченої 

трудовим чи цивільно-правовим договором трудової функції. Творча праця 

у розумінні права інтелектуальної власності – це безпосередня 

інтелектуальна діяльність особи щодо створення нею певного об’єкта 

інтелектуальної власності. Особа, яка створює об’єкт інтелектуальної 

власності, у цьому розумінні може як перебувати із роботодавцем у 

трудових відносинах, так і не перебувати у таких відносинах, створювати 

об’єкт інтелектуальної власності як самостійно, так і у співавторстві із 

іншими особами із застосуванням власних ресурсів, сил та засобів; 

2) з точки зору трудового права, творча праця – це праця працівника, 

який виконує свою роботу із певними особливостями щодо такої 
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діяльності, відповідно способи та форми захисту такої трудової діяльності 

передбачені законодавством про працю. Інтелектуальна праця як категорія 

права інтелектуальної власності визначена Цивільним кодексом України та 

спеціалізованими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної 

власності. До основних способів захисту прав творчої праці віднесено 

різноманітні способи захисту прав інтелектуальної власності, які 

поділяються на цивільно-правові, кримінально-правові та адміністративно-

правові; 

3) інтелектуальну діяльність у трудовому праві та праві 

інтелектуальної власності об’єднують спільні немайнові права, які 

використовує працівник та якими у подальшому наділений творець об’єкта 

інтелектуальної власності; 

4) відмінністю між поняттям «інтелектуальна праця» у трудовому 

праві та праві інтелектуальної власності є те, що результати інтелектуальної 

праці у праві інтелектуальної власності можуть бути виражені у певній 

матеріальній формі (кресленні, описі, зразку тощо) чи нематеріальній 

формі. Результати ж інтелектуальної праці як категорії трудового права, 

окрім певної матеріальної форми, можуть також відображатися і в 

напрямках діяльності підприємства, установи чи організації, удосконаленні 

організації діяльності всього підприємства чи його окремих підрозділів. 

Тобто, в цьому випадку інтелектуальна діяльність працівника виражається 

у вирішення якоїсь проблеми, яка виникає при виконанні ним своїх 

трудових функцій; 

5) інтелектуальна праця як трудовий процес оплачується, натомість у 

праві інтелектуальної власності оплата праці здійснюється не за сам процес 

створення продукту, а за виготовлений об’єкт, який може бути 

використаний чи реалізований. 

3. До основних особливостей інтелектуальної праці як трудового 

процесу відносяться наступні: 1) правовою основою діяльності особи, яка 

здійснює творчу працю, є трудовий договір, який укладений між таким 
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працівником та роботодавцем; 2) у трудовому договорі має бути чітко 

визначено та передбачено, що саме використання працівником своїх 

творчих здібностей та власних інтелектуальних знань, умінь і навичок є 

трудовою функцією працівника; 3) створення об’єкта права інтелектуальної 

власності здійснюється за допомогою наданих роботодавцем матеріалів, із 

застосуванням механізмів роботодавця, використанням працівником 

техніки, засобів виробництва, які належать роботодавцю; 4) при виконанні 

трудової функції, пов’язаної із творчою та інтелектуальною працею, 

характерним для позначення всієї сукупності результатів інтелектуальної 

праці є використання термінів «знання» та «інформація», які часто 

вживаються як синоніми, проте в основі своїй мають істотні відмінності; 5) 

у процесі здійснення інтелектуальної діяльності працівник підпадає під дію 

трудового розпорядку та має виконувати його положення, дотримуватися 

встановленого сторонами режиму трудової діяльності; 6) інтелектуальна 

(творча) діяльність як процес виконання трудової функції оплачується 

відповідно до встановленого трудового договору не за сам результат 

інтелектуальної діяльності, а в основному за процес створення 

інтелектуального продукту. 

4. До основних критеріїв визначення видів робіт, виконання яких 

передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці, варто віднести 

критерій творчості та творчої діяльності. Проте не кожна творча праця є 

інтелектуальною, а тільки та, яка передбачає створення нового 

інтелектуального продукту, нового об’єкта інтелектуальної власності. До 

інших важливих критеріїв віднесено розумову діяльність, яка спрямована 

на створення об’єкта із елементами новизни, критерій науковості, елементи 

навчальної діяльності, критерій дослідницької діяльності, критерій 

аналітичної діяльності тощо. 

5. Особливостями визначення правового статусу творчих працівників 

є такі: 1) у законодавстві про працю та законодавстві у сфері 

інтелектуальної власності визначено спеціальні категорії осіб, які 
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визнаються творчими працівниками, що застосовують свої творчі здібності 

у процесі праці для досягнення результату – створення об’єкта 

інтелектуальної власності та/або його інтерпретацію; 2) диференціація 

праці творчих працівників за критерієм характеру їх праці – застосування 

власних творчих здібностей; 3) наслідки диференціації – встановлення 

вікових, організаційних особливостей, відмінностей у регулюванні часу 

відпочинку, роботи, оплати праці, трудової дисципліни тощо; 4) поширення 

на творчих працівників одночасно норм трудового і авторського права та 

суміжних прав, що робить відносини творчого працівника і роботодавця 

комплексними; 5) поширення на них особливих правил трудової 

дисципліни, розгляду спорів; 6) розповсюдження на творчих працівників 

концепції добровільної зайнятості і свободи праці в їх особливих проявах у 

частині дистанційної, аутсорсингової, аутстаффінгової зайнятості. 

6. До ключових характеристик нормування праці найманих творчих 

працівників належать такі: 1) для творчих працівників нормування праці 

здійснюється за допомогою охоронних норм трудового права; 2) 

нормування здійснюється переважно на рівні локального правового 

регулювання, що свідчить про недостатність законодавчого правового 

регулювання праці найманих творчих працівників. 

Виокремлено загальні характеристики, що у зв’язку із встановленням 

спеціального порядку регулювання часу відпочинку властиві найманим 

творчим працівникам: 1) особливості встановлення вихідних і святкових 

днів (можуть залучатися до праці у вихідний день, порядок залучення 

визначається місцевою радою); 2) особливості залучення творчих 

працівників до понаднормової роботи та роботи у нічний час; 3) 

особливості надання окремих видів відпусток творчим працівникам 

(відпустки для участі у конкурсах, фестивалях: додаткова відпустка до 35 

днів працівникам телебачення, радіомовлення і драматичного мистецтва 

тощо, відпустка науково-педагогічним працівникам – до 56 днів щорічної 

основної відпустки). 
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До ключових характеристик встановлення спеціального порядку 

регулювання оплати праці найманих творчих працівників відносяться 

наступні: 1) поєднання централізованого правового регулювання (зокрема 

для творчих працівників бюджетної сфери) та локального правового 

регулювання праці (для творчих працівників, які не передбачені у постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад 

професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) 

працівників та інших специфічних театральних професій»); 2) поряд із 

класичними складовими оплати праці працівникам виплачується роялті; 3) 

є зв’язок вартості оплати праці із періодичністю, кількістю, якістю і 

характером творчої діяльності працівника. 

7. До особистих немайнових прав роботодавця слід віднести: 1) право 

зазначати своє найменування або вимагати/забороняти зазначення такого 

найменування у разі використання об’єкта інтелектуальної (творчої) праці; 

2) право на захист ділової репутації; 3) право на недоторканність 

службового твору від дій, що можуть порушити його цілісність, 

спотворити, перекрутити, унеможливити використання за призначенням, 

погіршити чи знищити його; 4) право на здійснення дій з оприлюднення 

твору з дозволу працівника або за наявності договору з ним; 5) право 

передавати ці особисті немайнові права своїм правонаступникам. 

Обґрунтовано необхідність передбачити у проекті Трудового кодексу 

України положення з переліком особистих немайнових прав працівника і 

роботодавця. 

8. До загальних засад використання об’єктів інтелектуальної 

власності, створених під час перебування у трудових відносинах, належать 

наступні: 1) трудо-правове та договірне регулювання виключних майнових 

прав на використання твору; 2) особливості розподілу майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної (творчої) праці працівника; 3) реалізація 

співавторства у частині забезпечення балансу прав працівника і 

роботодавця; 4) використання таких об’єктів інтелектуальної власності, що 
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створені під час перебування в трудових правовідносинах, повинно 

здійснюватися згідно із службовими обов’язками працівника; 5) 

регулювання права використання службового твору шляхом 

оприлюднення; 6) судовий захист прав сторін трудових правовідносин при 

створенні і використанні об’єкта інтелектуальної власності, створеного під 

час перебування у трудових правовідносинах. 

9. Під службовим твором варто розуміти твір, який створений 

автором-працівником із застосуванням власних інтелектуальних здібностей 

у межах виконання службового завдання, у строки та час, які чітко 

передбачені у трудовому чи іншому договорі, який укладений між 

працівником та роботодавцем, із можливим застосуванням знарядь та 

засобів роботодавця. 

Основними ознаками службового твору є: 1) наявність укладеного 

між працівником та роботодавцем трудового договору; 2) створення 

службового твору здійснюється у межах виконання працівником своєї 

трудової функції та службових обов’язків; 3) створення службового твору 

пов’язане із виконанням службового завдання, яке надане працівнику 

роботодавцем; 4) створення службового твору здійснюється у межах часу, 

який встановлений трудовим договором; 5) створення службового твору, 

зазвичай, здійснюється із використанням матеріалів та засобів, які належать 

роботодавцю; 6) наявність передбаченої трудовим договором оплати праці 

працівника. 

10. Під методологією розподілу прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці у правовідносинах з реалізації здібностей людини до 

продуктивної і творчої праці, створені внаслідок виконання трудового 

договору або службового завдання, слід розуміти правила розподілу та 

використання немайнових та майнових прав об’єктів інтелектуальної 

діяльності, службових творів між працівниками та роботодавцями, які 

регламентуються нормами законодавства та умовами трудового чи 

цивільно-правового договору. Тобто, ми маємо на увазі розгляд розподілу 
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прав на службові твори між працівником та роботодавцем, виявлення 

колізій у законодавстві та надання теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо їх усунення. 

Методологія розподілу прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці, створені внаслідок виконання трудового договору або службового 

завдання, здійснюється на основі: 

1) закону, тобто на основі тих норм, які прямо передбачені у 

загальному та спеціальному законодавстві. Такий розподіл, зазвичай, 

визначений у Цивільному кодексі України та Законі України «Про 

авторське право та суміжні права», що чітко регламентують, які права має 

працівник та роботодавець по відношенню до створеного службового 

твору; 

2) договору, який укладений між працівником та роботодавцем. 

Зазначимо, що у науковій літературі розглядають як трудовий договір, так і 

цивільно-правові договори; 

3) застосовування окремих положень судової практики, яка зазвичай 

закріплюється у постановах Пленуму Верховного Суду України та є 

частиною національного законодавства, у випадку виникнення спору при 

розподіленні прав на результати інтелектуальної діяльності та у разі 

відсутності нормативно-правового врегулювання спору на законодавчому 

рівні. 

11. Запропоновано поняття «виконання зобов’язань» розуміти як 

сукупність чітких, послідовних дій, які встановлені законом та/або 

обумовлені в укладеному між сторонами договорі, що тісно пов’язані між 

собою та полягають у дотриманні правових, економічних, організаційних та 

інших умов, за допомогою яких можна досягти найбільш оптимального та 

ефективного результату від укладеного договору, а також забезпечення 

належної охорони та захисту прав сторін при виконанні договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 



357 

До основних складових елементів механізму виконання договорів про 

розподіл прав на результати інтелектуальної праці в трудових 

правовідносинах ми пропонуємо віднести: 1) умови виконання договору; 2) 

строк виконання зобов’язання за договором; 3) предмет виконання 

зобов’язань; 4) спосіб виконання договорів про розподіл прав на результати 

інтелектуальної діяльності; 5) охорону договору; 6) способи захисту прав і 

законних інтересів сторін договору та прав інтелектуальної власності в 

цілому. 

12. Під матеріальними гарантіями захисту трудових прав творчих 

працівників слід розуміти сукупність різноманітних умов, способів та 

засобів, які носять матеріальний характер чи мають матеріальну форму 

вираження і спрямовані на належну реалізацію працівниками своїх 

трудових обов’язків, виконання умов трудового чи цивільно-правового 

договору та зазвичай виражаються у здійсненні необхідного матеріально-

технічного забезпечення трудової діяльності, організації ефективної 

роботи, здійсненні належної оплати праці, забезпеченні необхідними 

матеріальними та сировинними ресурсами тощо. 

До основних матеріальних гарантій захисту трудових прав творчих 

працівників пропонуємо віднести: 1) гідну оплату праці за виконувану 

ними роботу; 2) гарантію забезпечення необхідними матеріально-

технічними ресурсами і матеріалами для здійснення інтелектуальної 

діяльності та створення об’єкта права інтелектуальної власності; 3) гарантії, 

які спрямовані на реалізацію права на відпочинок творчих працівників; 4) 

право на відшкодування витрат на лікування у разі ушкодження здоров’я 

працівників або у разі їх смерті тощо. 

Під процесуальними гарантіями захисту трудових прав творчих 

працівників слід розуміти сукупність спеціальних правових засобів, які 

забезпечують належну реалізацію прав та свобод творчих працівників при 

виконанні ними своїх трудових функцій, спрямовані на належне 

дотримання трудових прав творчих працівників та є невід’ємною частиною 
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механізму правового регулювання трудових правовідносин. Таким чином, 

процесуальні гарантії мають забезпечити інтереси конкретного суб’єкта 

трудових правовідносин. 

До важливих процесуальних гарантій прав творчих працівників ми 

пропонуємо віднести: 1) гарантування зайнятості творчих працівників на 

відповідному підприємстві, в установі, організації у повному обсязі; 

2) гарантування режиму праці та відпочинку творчих працівників; 

3) гарантування суміщення праці творчих працівників на різних 

підприємствах, в установах, організаціях; 4) створення сприятливої 

обстановки для здійснення творчої діяльності, забезпечуючи для цього 

необхідні побутові умови та належні умови праці; 5) гарантування 

подальшого втілення результатів творчої діяльності у відповідний процес 

виробництва, гарантії захисту від праці у нічний час; 6) недопущення 

дискримінації в оплаті праці працівників, які спільно виконують службове 

завдання, та забезпечення розумного співвідношення у оплаті їх праці; 7) 

звернення творчих працівників до відповідних органів державної влади з 

метою захисту їх порушених прав та законних інтересів; 8) створення 

сприятливих умов для поєднання творчої роботи із роботою на 

підприємстві, в установі, організації тощо. 

13. Під юридичним механізмом забезпечення реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці запропоновано розуміти процес 

забезпечення здійснення суб’єктом інтелектуальної діяльності своїх 

суб’єктивних прав щодо створеного ним об’єкта права інтелектуальної 

власності, який, зазвичай, виражається у задоволенні реалізації трьох 

важливих правомочностей власника: володіння, користування та 

розпорядження результатами інтелектуальної власності та інтелектуальної 

діяльності, що здійснюється за допомогою різноманітних заходів та із 

застосуванням різноманітних способів для досягнення оптимального 

результату – реального та неупередженого забезпечення захисту 
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результатів інтелектуальної діяльності та непорушності прав творця об’єкта 

інтелектуальної власності. 

Ключовими складовими юридичного механізму забезпечення 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці варто назвати: 

1) здійснення національного та міжнародно-правового захисту прав 

інтелектуальної власності у їх взаємозв’язку; 2) забезпечення дотримання 

права володіння, користування та реалізації права інтелектуальної 

діяльності суб’єктами інтелектуальної діяльності; 3) забезпечення належної 

охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності, прав та законних 

інтересів творців об’єкта права інтелектуальної власності як 

юрисдикційними, так і неюрисдикційними органами державної влади. 

14. На основні досвіду зарубіжних країн щодо праці творчих 

працівників у Кодексі законів про працю слід чітко передбачити 

особливості регулювання праці творчих працівників, до яких, на нашу 

думку, слід віднести: 1) особливості укладення договорів із творчими 

працівниками, зокрема передбачити, що підставами для виникнення 

трудових відносин із творчими працівниками є трудовий договір, цивільно-

правовий договір, авторський договір, договір підряду тощо; 2) особливості 

умов праці творчого працівника, які полягають не тільки у належному 

організаційному та матеріально-технічному забезпеченні творчих 

працівників з боку роботодавця, а й у захисті від тих чинників, які не 

залежать від роботодавця чи працівника, наприклад, захист творчого 

працівника від простою на виробництві; 3) особливості нормування праці. 

Варто зазначити, що нормування праці творчого працівника є досить 

складним для розуміння поняттям, що випливає із специфіки творчої 

діяльності. Так, як ми вже наголошували, працю творчого працівника 

досить важко врегулювати, оскільки сьогодні такий працівник може 

працювати дві-три години, а завтра – протягом 18–20 годин; 4) особливості 

оплати праці. 
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Важливим напрямком захисту трудових прав творчих працівників є 

закріплення захисту творчих працівників від простою, розширення переліку 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності, зокрема встановлення 

відповідальності за такий вид правопорушень як контрафакція, облудна 

імітація, облудне маркування шляхом внесення змін до чинного Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, закріплення можливості 

творчих працівників використовувати умови гнучкого графіка роботи та 

можливості працювати вдома. 
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