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Статтю присвячено аналізу деяких аспектів правового регулювання відносин, що виникають у 
процесі створення службового твору під час виконання трудової діяльності науково-педагогічним 
працівником, та основних договірних механізмів розподілу майнових прав на створені в процесі тру-
дової діяльності службові твори, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдо-
сконалення національного законодавства з огляду на іноземний досвід.
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Постановка проблеми. Науково-
педагогічна праця є історично осо-
бливим видом праці. Вона є склад-

ною за своїм змістом та водночас творчою й 
інтелектуальною за характером, спрямова-
ною на отримання та використання нових 
знань. Головна її особливість полягає в поєд-
нанні викладачами різних видів науково-пе-
дагогічної діяльності (навчальної, наукової, 
методичної, виховної тощо), наслідком якої є 
створення службових творів як об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності.

Цей вид об’єкта інтелектуальної влас-
ності стає невід’ємною часткою професійної 
діяльності науково-педагогічного праців-
ника. Складність правового регулювання 
щодо створення й подальшого використання 
службових творів зумовлюється, по-перше, 
наявністю майнових інтересів сторін і від-
сутністю правового тлумачення службових 
результатів інтелектуальної праці викладача. 
Справді, поняття «службовий твір» є порів-
няно складною законодавчою конструкцією, 
адже воно передбачає застосування різних 
норм права декількох галузей, насамперед 
трудового й цивільного права. По-друге, у 
науковій літературі й працях учених досі не 

виокремлено єдину позицію щодо правової 
природи та критеріїв визначення службового 
твору, а тому вони потребують додаткового 
роз’яснення.

Метою статті є дослідження деяких ас-
пектів правового регулювання відносин, 
що виникають у процесі створення служ-
бового твору під час виконання трудової 
діяльності науково-педагогічним пра-
цівником, та аналіз основних договірних 
механізмів розподілу майнових прав на 
створені в процесі трудової діяльності 
службові твори.

Для її досягнення необхідно визначити 
основні проблеми вітчизняного законодав-
ства щодо регулювання правових відносин 
науково-педагогічного працівника та робо-
тодавця у зв’язку зі створенням службового 
твору, а також вивчити іноземний досвід із 
питань правового регулювання результатів 
службової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі проблеми правового регулювання 
праці науково-педагогічних працівників і 
роботодавців відображено в розвідках ба-
гатьох учених, наприклад О.А. Абрамова,  

О. Рисенко, 2016
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М.Г. Александрова, Є.І. Войленка, В.П. Гей-
хмана, Г.С. Гончарової, О.В. Дзери, М.І. Інши- 
на, Т.В. Красюка, Л.І. Лазора, Б.Д. Лєбіна, 
Л.Ф. Петренка, П.Д. Пилипенка, О.І. Про-
цевського, В.П. Пастухова, В.А. Рассудов-
ського, В.М. Смирнова, О.В. Смирнова,  
Г.А. Ципкіна та інших.

Виклад основного матеріалу. Право 
науковця на авторство наукових і науково-
технічних результатів його діяльності є нео-
спорюваним та захищається національним 
законодавством. У ст. 54 Конституції Укра-
їни вказано, що громадянам гарантується 
свобода літературної, художньої, наукової й 
технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їх авторських прав та інтересів, що 
виникають у зв’язку з різними видами інте-
лектуальної діяльності [1].

Одним із видів діяльності науково-пе-
дагогічних працівників у процесі здійснен-
ня ними трудових обов’язків є створення 
об’єктів права інтелектуальної власності. 
Комп’ютерні програми, наукові винаходи, ін-
новаційні розробки, патенти, лекції та значна 
кількість інших об’єктів права інтелектуаль-
ної власності створюються в порядку вико-
нання трудового завдання, у результаті чого 
створюється так званий службовий об’єкт. 
Однак, незважаючи на досить широку базу 
наукових праць і нормативно-правових ак-
тів, які регламентують питання розмежуван-
ня права власності на такий твір, виникають 
численні спори між працівником та робото-
давцем.

Так, М.В. Селіванов вказує, що право-
ве регулювання зазначених відносин більше 
створює умови для виникнення численних 
спорів, ніж вирішує можливі суперечки. На-
уковець провів аналогію із сімейним правом, 
зробивши такий висновок: «З огляду на те, 
що спільна приналежність прав встановлю-
ється для подружжя (право спільної сумісної 
власності на набуте в шлюбі майно), і на до-
свід розлучень можна спрогнозувати, як буде 
проходити розподіл прав інтелектуальної 
власності в разі припинення трудових відно-
син між роботодавцем та працівником» [2].

Дійсно, з такою думкою варто погоди-
тись, адже в реальному житті досить часто 
трапляються ситуації, коли між науково-пе-
дагогічним працівником і роботодавцем під 
час підписання трудового договору чи контр-
акту не було обумовлено весь перелік їхніх 
правомочностей, межі відповідальності кож-
ного за порушення або невиконання вста-
новлених домовленостей. Іноді трапляються 
ситуації, коли життя вносить свої корективи, 
і працівник звільняється або ж переходить на 
іншу роботу. Відразу виникають спори щодо 
врегулювання майнових прав, у яких кожна 

зі сторін намагається з найменшими втрата-
ми присвоїти весь комплекс майнових прав 
на авторський твір. Щоб мінімізувати такі 
випадки, варто надати вичерпний список 
правових норм, який правильно тлумачити-
ме спірні моменти між сторонами.

Поняття «службовий твір» визначається 
в ст. 1 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права». Службовий твір – це твір, 
створений автором у порядку виконання 
службових обов’язків відповідно до службо-
вого завдання чи трудового договору (контр-
акту) між ним та роботодавцем [3].

З метою надання характеристики ви-
користання службового твору необхідно 
з’ясувати поняття «службовий твір». Про-
аналізувавши п. п. 2.1, 2.2 Рекомендацій Дер-
жавної служби інтелектуальної власності 
України щодо правового режиму службових 
творів, можна виділити такі ознаки службо-
вого твору:

1) твір має бути створено автором у по-
рядку виконання службових обов’язків;

2) твір має бути створено відповідно до 
трудового договору (контракту) між автором 
і роботодавцем чи службового завдання;

3) виконання роботи може бути здійсне-
не як протягом робочого часу, так і в поза-
робочий час незалежно від місця створення 
службового твору (як із застосуванням засо-
бів та матеріалів, що належать роботодавцю, 
так і без їх застосування) [4].

Тобто щоб твір було визнано службовим, 
його створення має передбачатись у трудо-
вому 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 кажу-
чи, якщо науково-педагогічний працівник 
створив твір, який не передбачається умо-
вами трудового договору (контракту) або 
службовим завданням, то такий твір не вва-
жатиметься службовим, усі права на його ви-
користання повністю належатимуть автору. 
Якщо ж окреме доручення надається робо-
тодавцем поза межами трудових обов’язків 
працівника, створений працівником об’єкт 
права інтелектуальної 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 використан-
ня тощо.

Крім того, твір також вважається служ-
бовим, якщо його створення навіть вийшло 
за межі службового завдання, проте охоплю-
ється колом службових функцій науково-
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педагогічного працівника. При цьому вирі-
шальними залишаються службові обов’язки 
останнього, обумовлені в трудовому договорі 
(контракті). Службове завдання може бути 
оформлене у вигляді наказу чи службової 
записки. Можливе його формулювання як 
договору про створення об’єкта авторського 
права.

Створення службового твору, який ви-
користовуватиметься роботодавцем у своїй 
діяльності (поширення копій, видача ліцен-
зій), відображається в бухгалтерському й по-
датковому звітах як нематеріальний актив.  
У первинну вартість останнього включається 
зарплата працівника, матеріали для створен-
ня об’єкта тощо. Матеріали бухгалтерського 
та податкового обліку мають документально 
підтверджуватись, а в спірних ситуаціях мо-
жуть слугувати доказом, що цей твір є служ-
бовим.

Не менш важливим фактором віднесення 
твору до службового є його створення в ре-
зультаті планових робіт вищих навчальних 
закладів. У постанові Пленуму Верховного 
Суду СРСР «Про застосування судами за-
конодавства при розгляді спорів, що вини-
кають з авторських правовідносин» від 18 
квітня 1986 р. № 8 роз’яснювалось, що пла-
новою необхідно вважати роботу, виконання 
якої передбачалося затвердженим для науко-
во-педагогічного працівника індивідуальним 
планом, а також опубліковану роботу, зара-
ховану за згоди автора у виконання плану 
його роботи. Так, план роботи наукового 
співробітника передбачається в плані науко-
во-дослідних робіт науково-дослідного ін-
ституту. Індивідуальний річний план роботи 
викладача передбачає створення навчально-
методичної літератури (навчальних творів) і 
наукової літератури (монографій тощо) [5].

Посадова інструкція викладача вищого 
навчального закладу також передбачає участь 
у підготовці програм та необхідних навчаль-
них і методичних матеріалів. Викладач до-
шкільних, середніх і спеціальних професій-
них освітніх установ бере участь у розробці 
освітніх програм із дисциплін та навчальних 
курсів. Таким чином, службовим твором вва-
жатиметься твір, створений у результаті ви-
конання обов’язків, передбачених трудовим 
договором і посадовою інструкцією [6].

Законодавство України у сфері інтелек-
туальної власності неоднозначно регламен-
тує відносини, що виникають між сторонами 
у зв’язку зі створенням службових результа-
тів творчої діяльності. Зокрема, у ст. 429 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) вказано, що особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на об’єкт, створе-
ний у зв’язку з виконанням трудового дого-

вору, належать працівникові, який створив 
цей об’єкт. Майнові права на такий об’єкт на-
лежать працівникові, який його створив, та 
юридичній або фізичній особі, де він працює, 
спільно, якщо інше не встановлено догово-
ром чи законом.

Другий підхід закріплено в положеннях 
спеціальних законодавчих актів. Так, відпо-
відно до ст. 16 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права» маємо норму про 
те, що авторське особисте немайнове право 
на службовий твір належить його автору, а 
виключне майнове право на службовий твір 
належить роботодавцю, якщо інше не перед-
бачено трудовим договором (контрактом) та 
(або) цивільно-правовим договором між ав-
тором і роботодавцем [3]. З огляду на викла-
дене постає питання про те, який правовий 
документ варто застосовувати: ЦК України, 
що містить загальну норму про спільність 
прав роботодавця й працівника на службовий 
об’єкт інтелектуальної власності, або при-
йняті спеціальні закони, які свідчать про на-
лежність цих прав роботодавцю. Відповідь на 
нього міститься в самому ЦК України, у ст. 4 
якого чітко вказано, що цей кодекс є основним 
актом цивільного законодавства України [7]. 
Тобто до відносин, пов’язаних з охороною 
прав на службові твори, мають застосовува-
тись положення ст. 429 ЦК України.

Подібну позицію відображено також у 
п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 5 [8], у якому вказано: якщо твір 
створено в порядку виконання працівником 
трудового договору (контракту) і в меж-
ах строку його дії, тобто під час виконання 
службових обов’язків та за службовим за-
вданням роботодавця, то особисті немайнові 
права автора твору належать працівникові, 
вони є невідчужуваними. Майнові права 
на об’єкт авторського права та (або) суміж-
них прав, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору, належать працівникові, 
який створив цей об’єкт, і юридичній чи фі-
зичній особі, де або в якої він працює, спіль-
но, якщо інше не встановлено договором.

Особливістю результатів творчої діяль-
ності науково-педагогічного працівника у 
вищому навчальному закладі є те, що вони 
за своєю природою можуть існувати як на 
матеріальному носії (монографія,електронне 
видання), так і без «речової» оболонки (ав-
торський педагогічний навчальний матеріал 
тощо). Закріплений у ст. 1227 ЦК України 
принцип незалежності речового права на ма-
теріальний об’єкт і виняткового права на ре-
зультат інтелектуальної діяльності означає, 
що перехід права власності на матеріальний 
об’єкт не впливає на перехід чи припинення 
майнових прав у правовласників. У зв’язку із 
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цим доречно розглянути проблему викорис-
тання наукових, навчальних видань (моно-
графій, підручників тощо), опублікованих у 
видавництвах вищих навчальних закладів. 
При цьому, на наше переконання, можна ви-
значити два підходи до вирішення питання 
про використання результату інтелектуаль-
ної діяльності викладача, який виконано ним 
із власної ініціативи без завдання роботодав-
ця та який не можна віднести до службового 
твору. З одного боку, якщо науково-педаго-
гічний працівник уклав із вищим навчаль-
ним закладом (видавництвом) договір про 
видання твору за його рахунок і сплатив усі 
видавничі витрати, то право власності на ти-
раж та всі інтелектуальні права, у тому чис-
лі виключне право на використання твору, 
належать автору. При цьому він має право 
вимагати від видавництва видати йому ори-
гінал-макет твору в електронній формі. З ін-
шого боку, якщо вищий навчальний заклад 
видав твір за свій рахунок, то право власності 
на тираж твору виникає у вищого навчально-
го закладу (видавництва), а всі інтелектуаль-
ні права належать науково-педагогічному 
працівнику. Видавництво в цьому випадку 
також зобов’язане видати йому оригінал-
макет твору в електронній формі, проте має 
право вимагати від автора плату за виготов-
лення оригінал-макету для подальшого ви-
користання автором (викладачем), якщо до-
говором не передбачається інше.

Важливо зазначити, що відсутність забо-
рони на використання результату діяльності 
службового твору іншими особами не є зго-
дою. Воно має оформлюватись у документар-
ній формі. Також під час надання працівни-
кові вказівки щодо обсягу робіт і бажаного 
результату необхідно позначити це в пись-
мовій формі [9].

У національному законодавстві багатьох 
країн саме в освітнього закладу є привілеї 
на вільне використання навчальних і науко-
вих творів як об’єкта права інтелектуальної 
власності, що створений у межах службового 
твору. Натомість, як показує практика, усі 
навчальні й наукові твори створюються в 
стінах вищих навчальних закладів і науково-
дослідних установ. Звичайно, закріплення 
майнових прав у цьому разі завжди визна-
чатиметься в силу договору чи службового 
становища науково-педагогічного працівни-
ка. Проте в кожному випадку всі наукові тво-
ри створюються з метою реалізації освітньої 
програми навчального закладу та поширення 
наукових знань.

Одним із критеріїв охороноздатнос-
ті службового твору є фіксація твору, або 
його вираження в об’єктивній формі. Так, у 
Кодексі інтелектуальної власності Франції 

твори літератури, науки й мистецтва повинні 
існувати в будь-якій об’єктивній формі: пись-
мовій, усній, об’ємно-просторовій, у формі 
відео- чи звукозапису. Польський Закон про 
авторське право і суміжні права охороняє 
твори, що існують у будь-якій формі. У Че-
хії твори можуть бути виражені в будь-якій 
об’єктивній формі, у тому числі електронній. 
Однак таке широке визначення об’єктивної 
форми твору властиве для національних за-
конодавств континентальної системи права.

Реальне забезпечення охорони твору, ви-
раженого лише в усній формі та не зафіксо-
ваного на якому-небудь матеріальному носії, 
є досить складним завданням. Особа, яка 
претендує на охорону своїх авторських прав, 
має довести факт порушення. Це досить важ-
ко зробити автору, який публічно виголосив 
чи виконав власний літературний твір, проте 
не подбав про надання твору більш стійкої 
форми.

Однак зарубіжна прецедентна практика в 
такому аспекті, зокрема британська, досягла 
успіху. В англійській літературі зазначаєть-
ся, що ідеї, озвучені на лекції, не охороня-
ються, однак форми їх вираження й розподіл 
їх за «полем» лекції можуть надати їй статус 
оригінального твору, незважаючи на те, що 
зміст лекції сприймається за допомогою ор-
ганів слуху, а не зору. При цьому існує 5 варі-
антів її читання: лектор читає підготовлений 
текст усієї лекції повністю; під час читання 
лекцій лектор відхиляється від точного від-
творення її тексту; лектор читає лекцію, спи-
раючись на підготовлені тези; лектор читає 
лекцію, використовуючи підготовлені окремі 
опорні фрагменти й цитати з інших джерел; 
лектор читає лекцію без звернення до яких-
небудь письмових матеріалів, використову-
ючи свої знання з предмета [10].

Так, у 2002 р ізраїльський професор  
Я. Ассаф, який читає розроблений ним курс 
лекцій із дисципліни «Судовий розгляд пра-
вопорушень», подав позов про захист автор-
ських прав до видавництва, яке опублікувало 
книгу «Прецедентна судова практика щодо 
правопорушень», автором якої був адвокат і 
колишній студент професора.

Позивач стверджував, що відповідач у 
своїй книзі скопіював істотну частину його 
лекцій, у тому числі структуру змісту, розмі-
щення матеріалів, методи викладу й аналізу, 
ілюстрацію ідей прикладами, які є результа-
тами його творчої праці. Позивач вказав, що 
доклав творчих зусиль зі збору матеріалів, їх 
компоновки, аналізу та редагування лекцій, 
при цьому текст кожної підготовленої лекції 
він фіксував на комп’ютері й дотримувався 
його під час прочитання, додаючи лише ана-
ліз «свіжих» судових рішень.
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Відповідач позов не визнав, мотивуючи це 
тим, що позивач читав лекції, не звертаючись 
до яких-небудь письмових джерел, натомість 
книга відповідача є оригінальним твором, а 
представлені позивачем лекції відрізняються 
від лекцій, прослуханих відповідачем.

При цьому сторони представили різні 
порівняльні таблиці книги та лекцій. Аналіз 
представленої позивачем таблиці порівнян-
ня лекцій із книгою свідчив про буквальний 
збіг багатьох фрагментів цих творів. Тотож-
ність і схожість більшості фрагментів книги 
й лекцій викликали сумнів у їх випадковому 
збігу.

У цій справі суд визнав такі факти: а) 
лекції, особливо після їх фіксації, стали охо-
ронюваними літературними творами; б) від-
повідач, будучи студентом, мав доступ до 
лекцій (прямий (безпосереднє конспекту-
вання) або непрямий (звернення до лекцій, 
законспектованих іншими студентами)); в) 
високий рівень подібності книги й колекції 
лекцій зумовив висновок про копіювання 
лекцій відповідачем; г) було порушено як 
майнові, так і моральні права позивача [11].

Аналізуючи наведений випадок, доходи-
мо висновку, що охорона лекцій залишається 
досить складною проблемою в різних право-
вих системах. Однак найбільш оптимальним 
у цьому питанні вважаємо підхід Великобри-
танії, у якій відносини між лектором і студен-
тами визначаються угодами, що забороняють 
останнім публікувати конспекти лекцій.

Висновки

Таким чином, дослідження сучасного 
стану правового регулювання відносин між 
роботодавцем та науково-педагогічним пра-
цівником як автором службового твору свід-
чить про наявність багатьох проблем на рів-
нях законодавчого регулювання особистих 
немайнових і майнових прав на твір, створе-
ний під час виконання трудових обов’язків. 
Необхідно вказати на низьку правову обізна-
ність авторів таких творів. У законодавстві 
варто ліквідувати колізію між Цивільним 
кодексом України та нормами спеціальних 
законів про інтелектуальну власність щодо 
належності прав на службові результати 
сторонам договірних відносин, встанови-
ти процедуру набуття прав інтелектуальної 
власності на такі об’єкти роботодавцем та ви-
значити їх перелік, а також закріпити істотні 
умови й особливості договору про передання 
прав на службові результати творчості.
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Статья посвящена анализу некоторых аспектов правового регулирования отношений, возника-
ющих в процессе создания служебного произведения при выполнении трудовой деятельности научно-
педагогическим работником, и основных договорных механизмов распределения имущественных прав 
на созданные в процессе трудовой деятельности служебные произведения, а также формулировке 
выводов и предложений, направленных на совершенствование национального законодательства с уче-
том зарубежного опыта.

Ключевые слова: научно-педагогический работник, служебное произведение, правовое регули-
рование, имущественные права, работодатель, авторское право.

This article analyzes some aspects of legal regulation of relations arising in the process of creating a ser-
vice-related work in the performance of labor activity of scientific and pedagogical staff, and basic contrac-
tual mechanisms of distribution of property rights created in the course of employment service work, as well as 
the formulation of conclusions and recommendations aimed at improving the national legislation, taking into 
account international experience.

Key words: scientific staff member, office work, regulation, property rights, employer, copyright.


