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Свобода творчості & 
Авторське право 

• Творчість – рушійна сила прогресу і форма прогресу
• Творчість ґрунтується на здобутках попередників 

(попередній творчості) – важлива передача знань -  
свобода творчості!

• Свобода творчості – є не лише невід'ємною умовою 
творчості, але й, головне, – соціальною цінністю

• Свобода творчості як будь-яка інша громадянська свобода 
повинна забезпечуватись правовими засобами – 
охоронятись і стимулюватись законодавством

• Авторське право – засіб (інструмент) охорони й 
стимулювання творчості



  

Свобода творчості & 
Авторське право

• Громадянам  гарантується  свобода  літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості, захист  
інтелектуальної власності,  їхніх  авторських  прав,  
моральних  і    матеріальних інтересів, що виникають у 
зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
(Стаття  54 Конституції України)

• Особистими немайновими благами, які охороняються 
цивільним законодавством,  є:  здоров'я,  життя;  честь, 
 гідність  і ділова репутація;  ім'я (найменування);  
авторство; свобода літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості ... 
(Стаття 201 Цивільного Кодексу України)



  

• Виключне право на вористанням твору належить особі, що має 
авторське право. 

Спектр прав:
1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-
якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні 
зміни; 5) включення складовою  частиною  до  збірників,  баз  даних, антологій, 
енциклопедій тощо; 
6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 
8) імпорт  його  примірників,  примірників  його  перекладів, переробок тощо; 9) 
інші дії. 

• Використання твору здійснюється  лише  за  згодою  автора, 
крім  випадків  правомірного  використання  твору без такої 
згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом 
(Стаття 443 Цивільного Кодексу України)

 

Авторське право versus 
Свобода творчості 



  

Авторське право versus 
Свобода творчості

© 
Авторське право  на  твір  виникає  внаслідок  факту  його створення.  
Для  виникнення  і  здійснення  авторського  права  не вимагається 
реєстрація твору  чи  будь-яке  інше  спеціальне  його оформлення, а також
виконання будь-яких інших формальностей. 
Авторське право формально обмежує свободу використання творів –
свободу творчості, оскільки вимагає одержання дозволу на будь-яке
використання твору від автора
• Винятки:  Твір може бути вільно,  без згоди автора та інших осіб, та безоплатно 

використаний будь-якою особою 1) як  цитата  з  правомірно  опублікованого  твору  
або   як ілюстрація  у  виданнях,  радіо-  і  телепередачах,  фонограмах та відеограмах, 
 призначених  для  навчання,  за   умови   дотримання звичаїв, зазначення джерела 
запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі,  та в обсязі,  
виправданому  поставленою метою, т.ін. передбачені законом



  

Суспільне надбання – 
публічний домен

© 
Строк чинності авторських прав – 

• з дня створення 

• впродовж життя авторів

• + 70 років після смерті  автора  чи  останнього із співавторів, який  
пережив  інших  співавторів (Стаття 446 ЦК України)



  

Креатив Коммонс

Визначили спектр можливостей між: 

повним копірайтом:     © 
“Усі права застережені” 
і 
публічним доменом: 

“Жодні права не застережені”



  

Спектр прав – спектр 
можливостей



  

Публічні ліцензії 
“Креатив Коммонс”



  

Як обрати ліцензію?
http://creativecommons.org/license/?format=text

 
 

http://creativecommons.org/license/?format=text


  

Як працює ліцензія?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


  

Чи ефективні ліцензії?
Станом на 16 лютого 2005 року http://newton.waglo.com/~millette/cc-statistics-2005-02-16.txt

http://newton.waglo.com/~millette/cc-statistics-2005-02-16.txt


  

Як знайти ліцензовані 
твори в Інтернет?



  

Адаптація ліцензій 
“Креатив Коммонс” для України

Долучайтесь до обговорення на: 
creacom@prostir.org.ua

Проект розширення доступу до знань в Україні
http://www.a2k.org.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Андрій Пазюк
privacy@ukrnet.net

mailto:creacom@prostir.org.ua
http://www.a2k.org.ua/
mailto:privacy@ukrnet.net
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