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Стаття присвячена аналізу поняття та змісту функцій авторського права України через харак-
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Постановка проблеми. В юридичній 
науці і правозастосовній практиці актуаль-
ними є питання визначення поняття, змісту, 
юридичного значення та системи функцій 
авторського права. Чинне законодавство 
України і вітчизняна доктрина фрагментар-
но і переважно оглядово висвітлюють за-
значені питання щодо функцій авторського 
права, що зумовлює актуальність наукового 
дослідження.

Стан наукової розробленості. Сучасний 
стан наукової розробленості функцій автор-
ського права України зумовлений недостат-
ньою кількістю у вітчизняній цивілістичній 
доктрині наукових досліджень із цих питань. 
Окремі аспекти досліджувалися такими 
вченими, як О. П. Орлюк, О. І. Харитонова, 
О. П. Сергєєв, Р. Є. Еннан та іншими. 

Мета зазначеного наукового досліджен-
ня полягає у з’ясуванні поняття, призна-
чення і змісту функцій авторського права 
України. Наведене зумовлює актуальність 
проведення наукового дослідження зазна-
чених питань у цивільному праві України.

Виклад основного матеріалу. 1. Понят-
тя і значення функцій авторського права. 
В юридичній науці під функцією права за-
звичай прийнято розглядати напрям впливу 
права чи конкретного інституту на суспільні 
відносини з метою їх впорядкування та вре-
гулювання [2; 3; 4].

Заслуговує на увагу обґрунтована 
П. М. Рабіновичем ідея щодо визначення 
функції права через поняття «цінність». Під 
цінністю права він розуміє корисність права 
як реальну значимість, як здійснювану пра-
вом функцію [1, с. 10].

У певному сенсі такий підхід опосеред-
ковано відображає один із найпоширеніших 
у західній юриспруденції підходів щодо ро-
зуміння і призначення функції права у ви-
гляді його соціального призначення або со-
ціальної зумовленості [4, с. 27]. 

У вітчизняній правовій літературі застосо-
вуються поняття «функції» та «завдання» 
права, значення яких нерідко ототожнюєть-
ся. На нашу думку, порівняно із завданнями 
функції є найбільш важливими та скерову-
ючими напрямами впливу певних груп норм 
права (галузі, інститути) на відповідні відно-
сини, які регулюються зазначеними нормами, 
які водночас перебувають у постійному дина-
мічному взаємозв’язку.

У цьому зв’язку Л. І. Заморська небез-
підставно зазначає, що залежність функції 
права від його завдань знаходить прояв у 
тому, що, по-перше, завдання часто безпосе-
редньо зумовлюють саме існування функцій, 
по-друге, визначають їх зміст, по-третє, сут-
тєвим чином впливають на форми й методи 
їх реалізації, визначаючи конкретні напрями 
правового впливу [2, с. 4].

На нашу думку, юридичне значен-
ня функцій авторського права полягає у 
визначенні ними ідейних напрямів розви-
тку авторсько-правових відносин, втілених 
у законодавчих актах та правозастосовній 
практиці у взаємозв’язку з принципами і 
нормами правами, в яких відображено відпо-
відні функції права. 

Серед інших загальних функцій права 
науковці виділяють охоронну (захисну), 
пізнавальну [1, с. 24] та регулятивну функ-
цію [2, с. 5]. Охоронна (захисна) функція 
виражається в тому, що право регламентує 
дії щодо охорони загальнопозитивних фун-
даментальних суспільних явищ, притаман-
них конкретній галузі права чи правовому 
інституту, в тому числі щодо механізму їх 
відновлення у разі порушення. Пізнаваль-
на функція полягає в тому, що правова 
норма фіксує оцінку конкретних відносин, 
регулювання яких вона здійснює, таким 
чином даючи можливість особі зрозуміти їх 
суспільну значущість. Регулятивна функ-
ція проявляється у регулюванні суспіль-
них відносин через координаційний вплив  
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позитивного права, правозастосовних актів 
та інших засобів.

Безумовно, зазначене загальноправове 
розуміння функцій права може бути поши-
рено і на спеціальні галузі права та їх правові 
інститути, одним із яких є авторське право. 
Разом із тим авторському праву як інституту 
цивільного права притаманні суто галузеві 
функції цивільного права: відновлювальна, 
уповноважувальна та компенсаційна функції 
[3]. Хоча останню функцію О. В. Дзера вва-
жає складовою частиною загальної охорон-
ної функції [4, с. 29]. 

Відновлювально-компенсаторна функція 
цивільного права зумовлена загально-ци-
вільною спрямованістю цивільно-правових 
норм на відновлення або компенсацію пору-
шених, оспорюваних або невизнаних цивіль-
них прав, свобод та інтересів [3]. 

Уповноважувальна функція розкрива-
ється через диспозитивність цивільно-пра-
вових відносин, учасники яких мають право 
самостійно визначати правила поведінки, 
наприклад, шляхом укладення договору. 
Компенсаційна функція цивільного права 
виражається через гарантовану законом мож-
ливість відновлення порушеного права на 
засадах сумірності. У цьому зв’язку слід від-
значити тісний зв'язок функцій та принципів 
авторського права, зокрема принципу сумір-
ності та свободи договору [5, с. 183]. 

2. Спеціальні функції авторського пра-
ва. Аналіз особливостей предмета авторсько-
го права дає певні підстави для виокремлен-
ня спеціальних авторсько-правових функцій. 
Загалом, усі досліджувані нижче функції 
авторського права ми відносимо до соціаль-
них, метою яких є задоволення потреб сус-
пільства, з урахуванням предмета і методу 
конкретного правового інституту. Функції 
відображають призначення авторського пра-
ва, зумовлюючи його існування в суспільних 
відносинах. Успішна реалізація функцій 
конкретним інститутом збільшує повагу до 
нього з боку суспільства і, як наслідок, поси-
лює ефективність правової охорони. 

Крістоф Гейгер пояснює зазначене ці-
льове призначення функцій тим, що для ві-
дображення функції права інтелектуальної 
власності норми мають бути піддані свого 
роду тестуванню: чи досягають вони своєї 
мети? [6, с. 4]. У разі невиконання заявле-
них завдань конкретними правовими нор-
мами останні справедливо підлягають пе-
регляду і зміні.

Так, у Законі України «Про автор-
ське право і суміжні права» статтю 21 було 
доповнено випадками вільного використан-
ня в частині пародії та попурі. Такі зміни зу-
мовлені тим, що відсутність прямої вказівки 

на такі випадки передбачала необхідність 
отримання дозволу та виплати винагороди 
авторам, що обмежувало свободу творчості 
та вираження. 

Метою авторського права на міжнарод-
ному рівні визнаються заохочення (поши-
рення) літературної, музичної та художньої 
творчості, збагачення культурної спадщини і 
поширення знань та інформаційних благ на 
широкий загал. Усі функції авторського пра-
ва тісно пов’язані між собою і взаємодіють.

Залежно від характеру соціального впли-
ву можна виділити такі спеціальні функції 
авторського права, як: заохочувальна; функ-
ція прогресу, поширення і збереження куль-
турних цінностей, економічна функція.

Заохочувальна (спонукальна) функція 
полягає в тому, щоб заохотити автора здій-
снювати творчу діяльність. Суть цієї функ-
ції не полягає у створенні творів із комер-
ційною, культурною чи будь-якою іншою 
метою, оскільки людина має право ство-
рювати твори, які ніколи не мали б комер-
ційної мети («never-in-commerce works»).  
Однак успішна реалізація цього завдання 
створює основу для виконання всіх інших, 
зміст яких розкриватиметься нижче. Заохо-
чувальна функція передбачає стимулювання 
автора до того, щоб виражати себе як особис-
тість, мислити креативно, реалізувати право 
на свободу думки, поширення інформації, 
свободу вираження і, як результат, створюва-
ти нові, унікальні твори.

Люіс Хайд у своїй роботі «Дар» ілюструє 
процес творчості на прикладі з творів Гоме-
ра: «Гермес винаходить перший музичний ін-
струмент – ліру і віддає його своєму братові 
Аполлону, після чого він одразу надихнувся 
на створення другого музичного інструмен-
ту – труби. Звідси випливає, що створення 
першого твору робить можливим появу дру-
гого» [7, с. 189].

У юридичній літературі звертається увага 
на те, що саме гарантований комплекс автор-
ських прав на результат такої творчості допо-
магає стимулювати діяльність щодо створен-
ня творів науки, літератури і мистецтва. 

У цьому зв’язку О. П. Сергеєв зазначав, 
що авторське право сприяє створенню умов 
для заняття творчою працею, забезпечує 
правове визнання та охорону досягнутих 
творчих результатів [8, с. 20]. З огляду на це, 
набувають додаткової актуальності і значи-
мості особисті немайнові права автора, при-
значення яких полягає у забезпеченні осо-
бистих та соціальних інтересів автора: право 
на визнання, вираження внутрішнього світу 
в художніх образах. Сучасні цифрові техно-
логії створюють додаткові сприятливі умови 
для заохочення творчості у різних сферах. 
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Так, виробництво творів для молодих 
творців без фінансової підтримки стало зна-
чно дешевшим із появою електронної фор-
ми книг, 3-D принтерів, соціальних мереж. 
Сучасні технології створюють нові способи 
використання авторських прав, у зв’язку з 
чим у 9 абзаці Директиви ЄС 2001/29/EC 
«Про гармонізацію деяких аспектів автор-
ського права і суміжних прав в інформацій-
ному суспільстві» передбачено, що охорона 
авторського права допомагає гарантувати 
збереження та розвиток творчості в інтересах 
авторів, …споживачів, культури, промисло-
вості та громадськості у цілому.

Функція прогресу, яку виконує авторське 
право, неухильно пов’язана із сучасними 
технологіями, які часто у своїй основі міс-
тять комп’ютерні програми, графічні твори. 
По суті, створення нових творів у цій сфе-
рі і сприяє прогресу людства. Створення 
нових творів, що, безумовно, є відносним 
поняттям у авторському праві, веде до розви-
тку технологій і суспільства у цілому. Саме 
творча діяльність зумовила появу штучного 
інтелекту внаслідок розробки комп’ютерних 
програм, що ставлять перед дослідниками 
нові виклики щодо необхідності перегляду 
усталених правових підходів. 

Однак без упевненості розробників у 
можливості скористатися економічними 
вигодами від таких творчих результатів 
бажання продовжувати свою роботу може 
зникнути. Ще в Конституції Сполучених 
Штатів Америки було передбачено поло-
ження про «просування прогресу науки 
шляхом гарантування авторам на обме-
жений час виключного права на письмові 
твори». Запровадження виключності прав 
на певний час і зараз залишається одним 
із головних принципів авторського права, 
однак прогрес передбачає отримання знань 
із чужих творів, доступ до яких може бути 
обмежений автором. Тому з метою реалі-
зації цього завдання авторське право міс-
тить низку винятків та обмежень, зокрема 
випадки вільного використання творів із 
науковою та навчальною метою. 

Такі випадки передбачені у Директиві 
ЄС 2001/29/EC «Про гармонізацію деяких 
аспектів авторського права та суміжних 
прав в інформаційному суспільстві» та в 
Законі України «Про авторське право і су-
міжні права».

Поширення і водночас збереження куль-
турних цінностей є одним із фундамен-
тальних завдань, яке закріплено в міжна-
родних угодах. Неодноразово крізь призму 
саме цього завдання вирішуються спори у 
Європейському суді справедливості. Ав-
торське право відіграє суперечливу роль у 

сучасному цифровому суспільстві. З цього 
приводу О. П. Сергєєв зазначав, що, з одного 
боку, споживачі повсякчас мають постійний 
доступ до кращих світових творів інтелек-
туальної творчості. З іншого боку, в багатих 
невеликих країнах творчість місцевих авто-
рів змітається потоком іноземних матеріалів 
[9, с. 190]. З урахуванням змісту окремих 
положень Директиви ЄС «Про гармоніза-
цію деяких аспектів авторського права і су-
міжних прав в інформаційному суспільстві»  
(абз. 9, 11, 12, 14) збереження та поширення 
культури є метою охорони авторських прав. 

Економічна функція авторського пра-
ва зумовлена тим, що реалізація автором чи 
правоволодільцем своїх майнових прав на 
платній основі передбачає збільшення до-
ходів останнього та країни зокрема. Така ді-
яльність має велике значення для ринкових 
відносин, про що свідчать дані Всесвітнього 
банку про суми, отримані українськими право-
володільцями за використання майнових прав 
інтелектуальної власності. Найвищий показ-
ник – 167.000.000 мільйонів доларів США 
було зафіксовано у 2013 році, після чого від-
булося різке зниження отриманих платежів, 
що зумовлено соціальною і економічною кри-
зою, в якій Україна перебуває і зараз. Так, за 
2016 рік українські правоволодільці отримали 
73.000.000 млн. доларів США, що практично 
збігається з показниками 2008 року [10].

Зазначені показники обґрунтовують оче-
видне вагоме значення ефективності комерціа-
лізації майнових прав інтелектуальної власнос-
ті на твори для економіки держави і окремого 
громадянина. Делія Ліпцик також зазначала, 
що економічне значення авторського права зна-
чно зросло, оскільки воно стимулює творчість, 
сприяє росту інвестицій і поширенню культур-
них цінностей [11, с. 49]. 

Створюючи твори, автор чи правово-
лоділець докладає багато інтелектуальних 
та матеріальних зусиль, які можуть скла-
датися з коштів, витрачених на навчання, 
часу для набуття досвіду, професійної ре-
путації, коштів на матеріали, виробництво 
і відтворення. У разі використання чужого 
твору без дозволу користувач витрачає ко-
шти і зусилля лише на відтворення твору 
і його розповсюдження, як у випадку з пі-
ратством, а економічну вигоду може отри-
мувати таку саму, а то й подвоєну. Однак 
дохід, отриманий порушником, у такому 
разі не оподатковуєтьсяі і часто є об’єктом 
відмивання коштів, що завдає додаткових 
економічних збитків. Співвідношення за-
трат автора/правоволодільця та поруш-
ника авторських прав проілюстровано на 
умовних діаграмах, розміщених нижче 
(мал. 1 і мал. 2). 
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Мал. 1. Витрати правоволодільця

      
 

  
 

Мал. 2. Витрати порушника

Сьогодні саме економічна функція автор-
ського права займає провідне місце серед ін-
ших напрямів впливу, що зумовлено великою 
кількістю факторів: загальними тенденціями 
ринкової економіки, спрямованістю норм 
міжнародних угод та іншими. Таке значення 
економічної функції авторського права насам-
перед забезпечується правовою конструкцією 
виключних майнових авторських прав.

Як зазначають Франсуа Левек та Янн Ме-
ньер у своїй монографії «Економіка патент-
ного та авторського права», цей правовий 
механізм має на меті вирішення конкретних 
проблем щодо об’єктів права інтелектуальної 
власності. Оскільки об’єкт інтелектуальної 
власності є нематеріальним благом, з еко-
номічною точки зору йому притаманні такі 
характеристики: невиключність та неконку-
рентоздатність [12, с. 5].

Під невиключністю (nonexludability) для 
цілей цього дослідження слід розуміти не-
можливість виключити інших осіб із викорис-
тання об’єкта авторського права у разі його 
опублікування. Так, виробник аудіовізуаль-
ного твору, зафіксованого на DVD, не може 
обмежити коло осіб, які будуть його перегля-
дати, а також кількість відтворень твору. 

Неконкурентоздатність (non-rival) об’єктів 
авторського права передбачає, що при спожи-
ванні такого блага його кількість не зменшу-
ється для інших споживачів. При відтворенні 
кінофільму кількість глядачів не впливає на 
кількість твору. Крім того, твори як об’єкти 
авторського права є неподільними, оскільки 
їх неможливо розділити на окремі частини 
без втрати економічної цінності. З точки зору 
економічної теорії зазначені характеристики 
притаманні суспільним благам, доступ до спо-
живання яких мають всі громадяни незалежно 
від того, чи вони сплачували за їх використан-
ня. Однак у разі поширення підходу чистого 
суспільного блага на об’єкти авторського права 
творці більше б не мали економічного стиму-
лу до створення нових, отже, виконання інших 
зазначених вище функцій авторського права 
видається складним. Тому надання виключних 
майнових прав авторам та правоволодільцям на 
їхні твори на певний час створює виправдані об-
меження у доступі до них для визначеного кола 
користувачів шляхом сплати останнім автор-
ської винагороди. У разі неможливості визна-
чення конкретного користувача, як у випадку 
з відтворенням творів на матеріальних носіях у 
домашніх умовах, застосовується механізм стяг-
нення виплати авторської винагороди з вироб-
ника або імпортера такого матеріального носія 
(private copying levy).

3. Висновки. 

Проведене дослідження поняття і видів 
функцій авторського права України дає під-
стави для таких висновків.

1. Під поняттям функції доцільно розу-
міти найбільш важливі та скеровуючі напря-
ми впливу певних груп норм права (галузі, 
інституту) на відповідні суспільні відноси-
ни, врегульовані зазначеними нормами, що 
перебувають у постійному динамічному 
взаємозв’язку із завданнями права.

2. Визначено, що на авторське право 
поширюються як загальноправові функції, 
як-то охоронна, захисна, пізнавальна та 
регулятивна, так і галузеві функції цивіль-
ного права, зокрема уповноважувальна та 
компенсаційна.

3. Функції відображають призначення 
авторського права, зумовлюючи його існуван-
ня в суспільних відносинах. Успішна реаліза-
ція функцій конкретним інститутом збільшує 
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повагу до нього з боку суспільства і, як наслі-
док, посилює ефективність правової охорони. 

4. Юридичне значення функцій автор-
ського права полягає у визначенні ними ідей-
них напрямів розвитку авторсько-правових 
відносин, втілених у законодавчих актах та 
правозастосовній практиці у взаємозв’язку з 
принципами і нормами правами, в яких відо-
бражено відповідні функції права.

5. Залежно від характеру соціального 
впливу можна виділити такі спеціальні функ-
ції авторського права, як: заохочувальна, 
функція прогресу, поширення і збереження 
культурних цінностей, економічна функція.
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Статья посвящена анализу понятия и содержания функций авторского права Украины через 
характеристику общих и специальных функций и их значения для права. Также представлены пред-
ложения относительно понимания указанных понятий.
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The article is devoted to the analysis of the concept and content of the functions of copyright of Ukraine 
through the characteristic of general and special functions, their significance for law. Also provided sugges-
tions on understanding these concepts.
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