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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

У цій короткій передмові до книги хочу зупинитися на причинах, через 
які я взявся за перо. 
Переважна більшість авторів літературних творів, статей, малюнків, 

фотографічних та інших творів не знають основ авторського права і, від-
повідно, не можуть правильно розпорядитися результатами своєї творчої 
діяльності. Багатьом авторам виплачується мізерна авторська винагорода, 
а в деяких випадках винагорода не виплачується взагалі. У зв’язку з цим 
такі автори не можуть прожити на доходи від своєї літературної та іншої 
творчої діяльності і, відповідно, вимушені шукати заробітку на стороні, 
позбавляючи, таким чином, громадян України можливості насолоджува-
тися результатами творчої праці, а також отримувати аналітичну та іншу 
корисну інформацію про суспільну, духовну, світську та інші сфери життя 
суспільства. Авторам — справедливу авторську винагороду, а суспільству — 
прозріння, просвіту та інші складові його розвитку. Ось перша причина, 
через яку мені довелось надовго забути про відпочинок і сон.   
Багато редакторів погано розуміються на питаннях авторського права. 

Ніхто не навчає їх випускати книги, газети, журнали та іншу поліграфічну 
продукцію без порушення авторських прав. Правовий лікнеп для редакто-
рів — ось друга причина, через яку я сів за комп’ютер.
Будь-яке використання творів з порушеннями авторських прав небез-

печне для видавця, оскільки в будь-який момент він може стати відпові-
дачем у суді. Як видавцеві уникнути збитків і розорення? Відповідь на це 
запитання є третьою причиною, через яку суспільство отримає цю книгу. 
Сьогодні в Україні важко знайти літературу, яка б могла стати практич-

ним посібником з авторського права для авторів, редакторів і видавців. 
У зв’язку з цим при прийнятті рішень з використання літературних, фото-
графічних та інших творів автори, редактори і видавці говорять різними 
мовами. Настав час навчити цю трійцю говорити однією мовою: мовою 
авторського права. Тож чому мені, за вказаних обставин, не написати таку 
книгу, адже я володію, на мій погляд, достатніми для цього знаннями, 
не один раз був у шкурі автора і маю практичний досвід спілкування з 
редакторами і видавцями? Відомий вислів “Якщо не я, то хто тоді?” став 
останньою причиною, чому я написав цю книгу.
З’ясувавши причини, через які з’явилося це видання, зупинимося на 

деяких особливостях його змісту.
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Насамперед необхідно зазначити, що книга насичена цитатами з інших 
творів. Цитати використовуються не тільки з українських джерел, а й з 
російських. Річ у тім, що норми українського і російського законодавства 
з авторського права багато в чому схожі і, відповідно, приклади “з життя” 
творів російських авторів корисні для нас. Така форма викладу матеріалу 
викликана бажанням донести до читача не лише цікаві факти “з життя” 
творів, а й точку зору інших спеціалістів з тих чи інших питань авторсько-
го права.
Багато прикладів судових рішень запозичено з Єдиного державного реє-

стру судових рішень України3, що дає змогу читачам ознайомитися з при-
йомами захисту авторських прав.   
Ця книга — немов “айсберг”, “надводною” частиною якого є її зміст, а 

“підводною” — нормативні документи, посилання, які подаються у книзі. 
Зроблено це для того, щоб читач міг при бажанні не лише уточнити норму 
закону, діючу на момент читання книги, а й міг би самостійно поглибити 
свої знання з тих чи інших питань авторського права. Розшифрування 
виділених у тексті найменувань нормативно-правових актів та інших до-
кументів подано у розділі книги “Скорочення нормативних документів”.  
Видання стане в пригоді спеціалістам, які хочуть отримати правову під-

тримку з авторського права. 
Книга адресується трьом основним групам читачів. До першої групи  на-

лежать автори творів (письменники, фотографи, художники, перекладачі, 
упорядники та інші автори), які дізнаються про правові механізми отри-
мання доходів від використання результатів своєї праці. До другої групи 
читачів належать редактори видавництв, які навчаться “очищати” книгу, 
статтю й інші твори від прав третіх осіб і, таким чином, будуть в змозі за-
безпечувати випуск видавничої продукції без порушення авторських прав. 
До третьої групи читачів належать видавці, які дізнаються з книги про 
те, що потрібно робити, аби власними руками не знищити свій бізнес. 
Цей твір має стати настільною книгою кожного автора, редактора і ви-
давця. 
Оскільки не святі горщики ліплять, у книзі можуть бути розкриті не 

всі питання, на які читачі хотіли б отримати відповіді. Окрім того, щодо 
певних питань у деяких читачів може бути власна думка, яка вимагає уточ-
нення. Для того, щоб розвіяти сумніви, які можуть виникнути у читачів, а 
також внести відповідні зміни в нову редакцію книги, я чекаю від читачів 
питань, які можна надсилати електронною поштою.

Адреса для листування: notek@optima.com.ua
Âîëîäèìèð Êîíîâàëåíêî,

÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè,
ì. Çàïîð³ææÿ 

3 http://reyestr.court.gov.ua
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У цьому невеликому зверненні до журналістів, письменників, худож-
ників, фотографів та інших авторів творів хочу зупинитися на декількох 
причинах, через які автори не отримують достойної винагороди за свою 
творчу працю.
Багато авторів просто не знають про те, що будь-який літературний і 

фотографічний твір, картина, скульптура та інші твори  образотворчого 
мистецтва, збірники творів та інші твори, перелік яких подано у ÖÊÓ 
(ст. 433) і Çàêîí³ ïðî àâòîðñüêå ïðàâî (ст. 8), охороняються авторським 
правом. Це означає, що без дозволу автора твір не можна відтворювати 
на матеріальному носії, наприклад, на папері або компакт-диску, розпо-
всюджувати примірники твору, а також здійснювати інші дії, про які чи-
тачі зможуть дізнатися з цієї книги. Такий дозвіл зазвичай оформляється 
ліцензійним договором, відповідно до якого автору виплачується автор-
ська винагорода за будь-яке використання твору. Тільки автор приймає 
рішення щодо оплатного чи безоплатного використання твору. Не можна 
забувати про те, що Кабінетом Міністрів України встановлено мінімальні 
ставки авторської винагороди. Таким чином, суспільство потурбувалось 
про те, щоб творча праця авторів творів винагороджувалася гідно. 
Необхідно зазначити, що в деяких випадках твір може використовува-

тися без дозволу автора і без виплати авторської винагороди. Основною 
причиною такого обмеження права авторів на винагороду є турбота сус-
пільства про культурний обмін і доступ до культурної спадщини. В осно-
вному сфера обмежень прав авторів стосується використання творів з осві-
тянською метою. 
Окремі видавці позбавляють авторів права на багаторазову авторську 

винагороду, укладаючи з ними не ліцензійний договір, а договір про пе-
редання виключних майнових прав на твір. У цьому випадку автори отри-
мують лише разову авторську винагороду за передання (відступлення) ви-
ключних майнових прав на твір, передаючи видавцеві право отримувати 
винагороду за будь-яке використання твору упродовж терміну охорони 
авторських прав. Окрім того, уклавши такий авторський договір, автор 
не зможе більше самостійно використовувати свій твір, тобто не змо-
же внести в твір зміни, випустити нову редакцію книги, розмістити твір 
у мережі Інтернет і т. д. Про це не можна забувати при укладенні автор-
ського договору. Перш ніж укласти авторський договір, автору необхідно 
уважно ознайомитися з обсягом прав, що передаються, терміном, на який 



ÀÂÒÎÐ — ÐÅÄÀÊÒÎÐÓ

У цьому короткому зверненні до редакторів видавництв хочу зупини-
тися на окремих причинах, через які робота редактора може призвести до 
збитків видавництва і навіть до його розорення. 
Редакторам видавництв необхідно пам’ятати про таке.
Дату отримання “рукопису” твору необхідно зафіксувати в спеціаль-

ному журналі. Річ у тім, що з цієї дати твір починає використовуватися, 
оскільки відтворюється на вінчестері комп’ютера видавництва для тим-
часового зберігання. У зв’язку з тим, що відтворення твору є одним із 
способів його використання, то на таку дію необхідно мати відповідний 
дозвіл від автора твору. 
Дуже часто час публікації твору переноситься. Необхідно пам’ятати про 

те, що термін публікації твору не повинен перевищувати терміну, на який 
видавництву передано права на використання твору. Після закінчення 
цього терміну автор може передати твір іншому видавництву. У цьому 
випадку один і той самий матеріал може бути опублікований у різних ви-
даннях. Переважно той редактор, який опублікував статтю пізніше, неза-
доволений таким розвитком подій і перекладає вину за це на автора твору. 
Однак у такому проколі винен сам редактор, оскільки перенісши термін 
публікації авторського матеріалу, не проінформував про це автора твору. 
Окремі редактори з цією точкою зору можуть не погодитися, керуючись 
тим, що якщо автор надіслав матеріал до редакції, то він, відповідно, пе-
редав видавництву права, необхідні для використання твору. Розчаруємо 
таких редакторів. Надсилаючи статтю, фотографію чи інший твір у ви-
давництво, автор лише пропонує укласти договір на використання твору 
і нічого більше. Редактор повинен прийняти пропозицію або відмовити 
авторові у співпраці.
Чимало редакторів вважають допустимим вносити в твір всілякі змі-

ни: міняють назву, скорочують матеріал, переписують багато фрагментів у 
тексті, а також здійснюють інші переробки твору. До деяких творів дода-
ють ілюстрації, коментарі та примітки. Необхідно зазначити, що всі ці дії 
повинні здійснюватися лише зі згоди автора. Редакторові необхідно знати: 
попередження про те, що редакція залишає за собою право на переробку 
(редагування) творів, які публікуються у деяких періодичних виданнях, не 
дають видавництву жодних прав на переробку твору.
Найбільшою небезпекою для видавництва є дії редактора, у результаті 

яких твір практично повністю переписується. Такий редактор, вочевидь, 
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Не секрет, що практично у кожній книзі, газеті та журналі використо-
вуються твори з порушенням авторського права. Ігнорувати такий стан 
речей дуже небезпечно, оскільки при порушенні авторського права автори 
творів можуть подати позов і через суд стягнути з відповідача компенсацію 
за порушення авторського права, розмір якої коливається з інтервалом 
від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. З урахуванням того, що 
на момент написання цієї книги мінімальна заробітна плата становила 
869 грн., êîìïåíñàö³ÿ коливається у межах від 8690 ãðí. до 43 ì³ëüéîíà 450 òè -
ñÿ÷ ãðí. Цієї суми цілком достатньо для того, щоб зруйнувати будь-яке 
видавництво. Необхідно зазначити, що сума компенсації зростає із зрос-
танням мінімальної заробітної плати.  
Для того, щоб не порушувати авторського права на твір, видавцеві не-

обхідно дотримуватися таких простих правил: 
Ïðàâèëî 1. Випуск книжкової продукції необхідно здійснювати лише 

в тому випадку, якщо з автором або особою, яка є суб’єктом авторського 
права, укладено письмовий авторський договір. Необхідно зазначити, що 
відсутність письмового авторського договору може спровокувати подачу 
позову про захист авторського права. За прикладами далеко ходити не тре-
ба, достатньо звернутися до Єдиного державного реєстру судових рішень. 
Так, у ñïðàâ³ ¹ 6-12899ñâ08 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/2408689) 

судом розглядається спір між автором фотографічних творів і видавни-
цтвом. Відсутність письмового договору замовлення між видавництвом і 
автором дало змогу авторові звернутися до суду з метою захисту свого 
авторського права. Автор вимагає виплатити компенсацію за порушення 
авторських прав у сумі 562500 грн., а також компенсувати моральні збитки 
на суму 100000 грн. 
У ñïðàâ³ ¹ 2-63/09 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/7353526) суд виніс 

рішення про стягнення з видавництва компенсації за порушення автор-
ських прав у сумі 50000 грн. Твори використовувались без дозволу право-
власника. 

Ïðàâèëî 2. Укладаючи авторський договір, необхідно переконатися в 
тому, що майнові права на твір належать особі, з якою укладається дого-
вір. Річ у тім, що деякі твори, особливо учбового характеру, створюються 
авторами в стінах навчальних закладів і можуть бути службовими. У цьому 
випадку майнові права на службові твори можуть належати навчальному 
закладу, автору або навчальному закладу та автору спільно. 
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Перш ніж зануритися в захопливий світ авторського права, необхідно 
ознайомитися з деякими термінами, без яких автору, редактору і видавцеві 
буде складно розмовляти однією мовою.

Àâòîð — гомо сапієнс, творчою працею якого створено твір. 

Àâòîðñüêà âèíàãîðîäà — винагорода, що виплачується авторові за кожне 
використання твору.

Àâòîðñüêå ïðàâî —  сукупність немайнових і майнових прав автора.

Àâòîðñüêèé äîãîâ³ð — домовленість, угода сторін про розпорядження 
майновими правами.

Âèäàâíè÷à ïðîäóêö³ÿ — сукупність видань, призначених для випуску або 
випущених видавцем.

Âèäàííÿ — твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опра-
цювання, виготовлений друком, тисненням чи іншим способом, містить  
інформацію, призначену для розповсюдження, і відповідає вимогам дер-
жавних стандартів, інших нормативно-правових актів стосовно видавни-
чого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà òâ³ð — передання їх іншій особі.

Êîíòðàôàêòíèé ïðèì³ðíèê òâîðó — примірник твору, відтворений, опу-
блікований  і  (або)  розповсюджуваний з порушенням авторського права, 
у тому числі примірники захищених в Україні творів,  що ввозяться на 
митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта  авторського 
права, зокрема з країн, в яких ці твори ніколи не охоронялися або пере-
стали охоронятися (ст. 1 Çàêîíó ïðî àâòîðñüêå ïðàâî).

Êîðèñòóâà÷ — особа, яка, не будучи правовласником, має право здій-
снювати використання твору тими способами, які їй дозволені автором 
твору. Користувач на підставі ліцензії може  відтворювати твір,  перероб-
ляти його і здійснювати з ним інші дії, які передбачені законом.

Ë³öåíç³àð — особа, яка надає ліцензію на використання твору.

Ë³öåíç³àò — особа, яка одержала право використовувати твір.  
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§ 1. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÑË²Ä ÍÀ ÏÐÀÂÎÂÎÌÓ 
ÏÎË² ÀÂÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Зазначимо, що çàêîíîäàâñòâî ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ìàº òåðèòîð³-
àëüíèé õàðàêòåð. Це означає, що національне законодавство про 
авторське право діє тільки на території тієї країни, у якій воно 
прийняте. Такий територіальний характер законодавства в галузі 
авторського права утруднював охорону прав іноземних авторів і 
правовласників. Потреба охороняти права авторів і правовласників 
однієї держави на території інших держав з’явилась ще в першій 
половині ХІХ століття. Основною причиною виникнення такої по-
треби стало позитивне сальдо торгівлі об’єктами авторського пра-
ва10 (літературними і художніми творами) у деяких європейських 
державах. У зв’язку з цим багато європейських держав почали укла-
дати двосторонні договори про взаємне визнання авторських прав. 
Однак велика кількість двосторонніх угод ускладнювала охорону 
прав авторів (правовласників) і в результаті багато держав при-
йшли до усвідомлення необхідності укладення багатостороннього 
договору. Зупинимося на деяких з них.

1. Áåðíñüêà êîíâåíö³ÿ 

Áåðíñüêà êîíâåíö³ÿ11 є першим багатостороннім міжнародним 
договором у галузі авторського права, який забезпечував охорону 
прав іноземних авторів.
Відповідно до Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ правовий режим авторського 

права кожної країни-учасниці будується на принципі національно-
го режиму охорони, що виключає дискримінацію авторів за озна-
кою громадянства. Це означає, що громадянин, наприклад Росій-

10 При позитивному сальдо торгівлі об’єктами авторського права об’єм експорту перевищує 
об’єм імпорту. 

11 Бернська конвенція була прийнята у 1886 р. 
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Авторське право забезпечує закріплення суб’єктивних прав28 ав-
тора на результати îñîáèñòî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. До цих результатів 
належать твори в галузі літератури, науки і мистецтва. 

Àâòîðñüêå ïðàâî âèíèêàº разом з самим твором через сам факт 
його створення. Для охорони об’єктів авторського права не вима-
гається виконання жодних формальностей. У зв’язку з цим автор 
(правовласник) твору не зобов’язаний здійснювати реєстрацію ав-
торського права на твір.

Íàÿâí³ñòü àâòîðñüêîãî ïðàâà на твір íàêëàäàº îáìåæåííÿ на його 
â³ëüíå âèêîðèñòàííÿ. Це означає, що тільки автор (правовласник) 
може давати дозвіл на використання твору і, відповідно, отриму-
вати з цієї дії якийсь дохід. З іншого боку cуспільство зацікавлене 
у вільному обміні інформацією, а також в культурному обміні та  
доступі до культурних цінностей. У зв’язку з цим законом перед-
бачено вільне використання творів без дозволу автора і без виплати 
авторської винагороди. Сфера такого вільного використання творів 
обмежена.  
Для того, щоб візуалізувати категорію благ, які отримують автори 

і суспільство від використання творів, скористаємося рисунком 5.

Ðèñ. 5. Ðîçïîä³ë áëàã â³ä âèêîðèñòàííÿ òâîð³â
ì³æ àâòîðàìè ³ ñóñï³ëüñòâîì

Необхідно зазначити, що àâòîðñüêî-ïðàâîâà îõîðîíà íå ðîçïîâñþ-
äæóºòüñÿ на процес створення твору. Це означає, що не існує норм 
права, відповідно до якого автор повинен думати і творити.

28 До суб’єктивних прав автора належать особисті (немайнові) права і майнові права на твір. 
Суб’єктивний характер прав окреслює можливості, якими наділений  автор щодо свого 
твору.  
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§ 1. ÎÁ’ªÊÒÈ ÀÂÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ (ÒÂÎÐÈ)

Îá’ºêòàìè àâòîðñüêîãî ïðàâà º òâîðè. У зв’язку з тим, що діюче 
законодавство не дає визначення поняттю “твір”, скористаємося 
найбільш розповсюдженим визначенням, сформульованим відо-
мим юристом В. І. Серебровським.

“Ïðîèçâåäåíèå — это совокупность идей, мыслей и обра-
зов, получивших в результате творческой деятельности авто-
ра свое выражение в доступной для восприятия человечески-
ми чувствами конкретной форме, допускающей возможность 
воспроизведения”29.

1. Óìîâè àâòîðñüêî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè òâîð³â

Умовами авторсько-правової охорони творів є:
1) оригінальність результату творчої діяльності автора;
2) галузь літератури, науки і мистецтва (частина 1 ст. 8 Çàêîíó 

ïðî àâòîðñüêå ïðàâî); 
3) об’єктивна форма твору (частина 3 ст. 8 Çàêîíó ïðî àâòîðñüêå 

ïðàâî).

1.1. Îðèã³íàëüí³ñòü ðåçóëüòàòó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ àâòîðà

Творчий характер діяльності автора закріплений у визначенні 
поняття “автор” (ст. 1 Çàêîíó ïðî àâòîðñüêå ïðàâî). Необхідно за-
значити, що “творческая деятельность — это деятельность чело-
веческого мозга, который способен создавать только идеальные 
образы, а не предметы материального мира. Следовательно, само 
произведение не материальное, а идеальный объект”30. Це озна-
чає, що твір є нематеріальним об’єктом, який не має ні ваги, ні 
кольору, ні запаху чи будь-яких інших властивостей, притаманних 
матеріальним об’єктам. 

29 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. — М., 1956. — С.32.
30 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная 
практика. — М.: Экзамен, 2002. — С.40.


	Обкладинка 
	Про автора
	Висловлення вдячності
	Передмова
	Автор — автору
	Автор — редактору
	Автор — видавцеві
	Глосарій термінів
	Скорочення нормативних документів
	Частина 1. Законодавство про авторське право
	§ 1. Міжнародний слід на правовому полі авторського права
	1. Бернська конвенція
	2. Всесвітня конвенція про авторське право
	3. Угода ТРІПС
	4. Договір ВОІВ про авторське право
	5. Угоди про уникнення подвійного оподаткування
	5.1. Видавець — резидент, а автор (правовласник) — нерезидент
	5.2. Видавець — нерезидент, а автор (правовласник) — резидент
	5.3. Приклад застосування договору про уникнення подвійного оподаткування


	§ 2. Національне законодавство про авторське право
	1. Ієрархія нормативно-правових актів
	2. “Мінне поле” авторського права
	2.1. Карта “мінних полів”
	2.2. Проходи на “мінному полі” авторського права
	2.3. Конфлікт інтересів

	3. Застосування міжнародних договорів, які визнані частиною законодавства України


	Частина 2. Авторське право
	§ 1. Об’єкти авторського права (твори)
	1. Умови авторсько-правової охорони творів
	1.1. Оригінальність результату творчої діяльності автора
	1.2. Галузь літератури, науки і мистецтва
	1.3. Об’єктивна форма твору

	2. Зміст твору
	3. Примірник твору
	4. Твори, на які не розповсюджується авторсько-правова охорона
	5. Твори, які використовуються у видавничій продукції
	5.1. Літературні твори
	5.1.1. Назви творів і заголовки статей
	5.1.2. Редакційні матеріали
	5.1.3. Анотації, передмови і післямови
	5.1.4. Інформаційно-аналітичні матеріали
	5.1.5. Художньо-публіцистичні твори
	5.1.6. Твори учбового характеру
	5.1.7. Інтерв’ю, дискусії
	5.1.8. Листи, щоденники, особисті замітки
	5.1.9. Математичні, фізичні та інші формули

	5.2. Складені твори
	5.2.1. Збірники творів
	5.2.2. Бази даних
	5.2.3. Програми передач телебачення і радіо
	5.2.4. Реклама

	5.3. Похідні твори
	5.3.1. Твори в перекладі
	5.3.2. Твори в переробці

	5.4. Ілюстрації до творів
	5.4.1. Малюнки
	5.4.2. Схеми, таблиці, графіки та інші аналогічні ілюстрації
	5.4.3. Твори картографії
	5.4.4. Кадри аудіовізуального твору
	5.4.5. Персонажі
	5.4.6. Фотографічні твори
	5.4.7. Викройки, креслення та інші аналогічні твори
	5.4.8. Твори образотворчого мистецтва
	5.4.9. Твори в галузі архітектури
	5.4.10. Твори декоративно-ужиткового мистецтва


	6. Використання у творах зображення фізичної особи

	§ 2. Суб’єкти авторського права
	1. Автор твору
	2. Співавтори твору
	3. Спадкоємці автора
	4. Видавець
	5. Фізична особа-підприємець
	5.1. Які види діяльності повинні бути записані у свідоцтві про сплату єдиного податку?
	5.2. Чи є роялті доходом від підприємницької діяльності?
	5.3. Підприємець — автор твору
	5.4. Підприємець — роботодавець
	5.5. Підприємець — замовник
	5.6. Якими майновими правами відповідає підприємець за своїми зобов'язаннями?


	§ 3. Права автора твору
	1. Особисті немайнові права автора
	1.1. Право авторства
	1.2. Право на ім’я
	1.3. Право на недоторканність твору
	1.4. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

	2. Майнові права автора
	2.1. Право на використання твору
	2.1.1. Право на обнародування твору
	2.1.2. Право на відтворення
	2.1.3. Право на опублікування
	2.1.4. Право на розповсюдження твору
	2.1.5. Право на переклад, перероблення
	2.1.6. Право на включення твору складовою частиною в збірники, енциклопедії та інші складені твори
	2.1.7. Право на публічне виконання твору
	2.1.8. Право на публічний показ твору
	2.1.9. Право на публічне сповіщення (доведення до загального відома) твору

	2.2. Право дозволу використання об’єктів авторського права
	2.2.1. Типи ліцензій
	2.2.2. Сфера використання творів


	3. Право на частину від суми продажу оригіналу твору
	4. Залежність авторських майнових прав на твір
	4.1. Збірник і його складові частини
	4.2. База даних і твори третіх осіб
	4.3. Фотографії і малюнки з зображенням об’єктів авторського права
	4.4. Первинний і похідний твір

	5. Право на винагороду за створення і використання твору
	5.1. Авторська винагорода (гонорар), виплачувана за створення твору
	5.2. Авторська винагорода, виплачувана за використання твору
	5.2.1. Виплата авторської винагороди за ліцензійним договором
	5.2.2. Виплата авторської винагороди за договором замовлення
	5.2.3. Виплата авторської винагороди за трудовим договором
	5.2.4. Підходи до каси розміновані

	5.3. Ставки авторської винагороди
	5.3.1. Ставки гонорару
	5.3.2. Ставки авторської винагороди за використання твору

	5.4. Авторська винагорода упорядника
	5.5. Мінімальні ставки винагороди: право чи обов'язок сторін договору?
	5.6. Оптимізація структури доходів автора, який працює за наймом

	6. Належність майнових прав на твори, створені найманими працівниками
	6.1. Поняття службового твору
	6.2. Цивільно-правові відносини з найманими працівниками

	7. Належність майнових прав на твори, створені на замовлення
	8. Успадкування майнових прав

	§ 4. Обмеження прав авторів
	1. Вільне використання творів у період дії авторсько-правової охорони
	1.1. Цитування
	1.2. Використання творів інших авторів як ілюстрації в літературі учбового характеру
	1.3. Відтворення в пресі, публічне виконання або публічне повідомлення статей, попередньо опублікованих в журналах і газетах
	1.4. Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії

	2. Завершення терміну охорони творів

	§ 5. Сповіщення про авторське право і його реєстрація
	1. Під знаком ©
	2. Реєстрація авторського права


	Частина 3. Розпорядження майновими правами
	§ 1. Договір один, а назви різні
	§ 2. Договір про передання виключних майнових прав
	§ 3. Ліцензійний договір
	1. Істотні умови ліцензійного договору
	1.1. Обсяг прав, необхідних для видання літературного твору в перекладі з ілюстраціями
	1.2. Обсяг прав, необхідних для видання збірника літературних творів

	2. Ліцензійний договір приєднання
	3. Договір субліцензії

	§ 4. Договір замовлення
	§ 5. Алгоритм формування комплекту договорів для видання книжкової та іншої поліграфічної продукції
	§ 6. Договірні відносини з фотобанком

	Частина 4. Засоби індивідуалізації видавця
	§ 1. Торговельна марка для видавця
	1. Види торговельних марок
	2. Охорона об’єктів авторського права як торговельні марки
	3. Юридичне “очищення” торговельної марки від прав третіх осіб
	4. Торговельна марка в доменному імені
	5. Використання в публікаціях торговельних марок третіх осіб

	§ 2. Назва періодичного видання
	1. Реєстрація назви видання як знака для товарів і послуг
	2. Назва видавництва і видання співпадають


	Частина 5. Промислові зразки у видавничій продукції 
	§ 1. Види промислових зразків
	§ 2. Охорона обкладинки книги як промислового зразка
	§ 3. Юридичне “очищення” промислового зразка від прав третіх осіб

	Частина 6. Підготовка твору до публікації
	§ 1. Редагування твору
	§ 2. Дописування до твору передмов, коментарів і післямов
	§ 3. Співавтори мимоволі
	§ 4. Перевірка дотримання авторських прав
	1. Аксіоми авторського права
	2. Дактилоскопія авторських прав
	2.1. Уточнення правовласника майнових прав на твір в цілому
	2.2. Юридичне “очищення” твору в цілому від прав третіх осіб
	2.3. Первинне юридичне “очищення” елементів твору від прав третіх осіб
	2.3.1. Робота рецензента
	2.3.2. Робота редактора

	2.4. Вторинне юридичне “очищення” елементів твору від прав третіх осіб
	2.5. Отримання дозволів, які необхідні для видання твору

	3. Корисні поради редактору періодичного видання
	4. Введення до складу видань компакт-дисків та інших носіїв інформації


	Частина 7. Майстер-клас: фотографу про принципи “мотрійки”
	§ 1. В об’єктиві об’єкти авторського права
	§ 2. В об’єктиві об’єкти промислової власності
	§ 3. В об’єктиві музейні експонати
	§ 4. В об’єктиві фізична особа

	Частина 8. Від злиднів і тюрми не зарікайся
	§ 1. Адміністративно-правові способи захисту
	§ 2. Кримінально-правові способи захисту
	1. Санкції при порушенні авторського права
	2. Санкції при порушенні прав на промислові зразки
	3. Санкції при порушенні прав на торговельні марки

	§ 3. Цивільно-правові способи захисту
	1. Попереджувальні (тимчасові) заходи зі збереження доказів
	2. Збереження доказів нотаріусом
	3. Застосування разових грошових стягнень (компенсацій)
	4. Розрахунок компенсації за порушення авторських прав


	Частина 9. Система управління авторським правом (СУАП)
	§ 1. Збитки майбутніх періодів (ЗМП)
	§ 2. Концепція побудови СУАП
	§ 3. Нормативна база СУАП
	§ 4. Дорога до СУАП всіяна камінням

	Додаток. Перелік авторських договорів, які використовуються у видавничій справі
	Зміст


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


