
45

Ю.М. Капіца
Центр інтелектуальної власності 
та передачі технологій НАН України

ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
ПРИ КОМЕРЦІЙНОМУ РОЗПОВСЮДЖЕННІ
АБО ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ ДО ЕЛЕКТРОННИХ
НАУКОВИХ ВИДАНЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
ВИМОГИ, ОБМЕЖЕННЯ, ДОСВІД

Розповсюдження та продаж наукових періодичних і монографічних видань

у цифровому форматі у мережі Інтернет, що набуло особливого розвитку з

початку 2000�х рр., призвело до розробки та застосування правових і техніч�

них засобів, що  адаптують вимоги авторського права до нових моделей ви�

користання наукових видань.

У статті надається короткий огляд проблематики та досвіду застосу�

вання авторського права при електронному виданні та зазначаються проб�

лемні питання, що потребують вирішення на законодавчому рівні та у

практиці діяльності видавництв.

Ключові  слова: наукове періодичне видання, цифровий формат, ав�

торське право, електронне видання, ліцензійний договір.

Авторське право та основні етапи видання наукових журналів

Створення твору та правовідносини автора та наукової ус�
танови 

Принциповим питанням є таке: чи були підготовка статті, моно�

графії автором передбачені робочим планом наукової тематики

інституту, чи автором було написано їх за власною ініціативою

без використання матеріалів, створення яких було передбачено

тематикою наукових досліджень.

У першому випадку відповідно до статті 429 ЦК України

«особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт,

створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать

працівникові, який створив цей об’єкт... Майнові права інтелек�

туальної 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 пра�

цює, спільно, якщо інше не встановлено договором».
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Практика, що склалася у роботі наукових установ, свідчить, що у ви�

падку опублікування збірників творів (збірники наукових праць, колек�

тивні монографії, атласи, енциклопедії та інші складені твори тощо)

відповідні права автори передають інституту, який, у свою чергу, маючи

весь обсяг майнових прав, укладає ліцензійний договір з видавничою ор�

ганізацією на видання твору.

У випадку видання наукових журналів автор укладає з науковою уста�

новою ліцензійний договір з наданням безоплатної невиключної ліцензії

на використання письмового твору. Примірна форма ліцензійного догово�

ру на використання твору затверджена постановою Президії НАН України

від 04.06.2014 № 130 зі змінами, що передбачають надання майнових прав

зі здійснення розповсюдження Твору в електронному вигляді на території

України та інших країн, зокрема шляхом:

• передплати, продажу та безоплатної передачі видання, де опубліко�

вано твір, у тому числі копій твору в електронному вигляді та їх перекладів;

• надання доступу до твору у мережі Інтернет.

У другому випадку автор може написати статтю, або монографію, не

пов’язану безпосередньо із фінансуванням його праці інститутом. При цьо�

му всі майнові права інтелектуальної власності щодо твору залишаються за

автором. У той же час, коли у творі використовуються інші твори, створені

за робочим планом наукової тематики інституту, автору слід врахувати

політику інституту щодо їхнього використання. 

Правовідносини наукової установи та видавничої організації. Важливим є

те, що більшість інститутів самі не видають журнали. Вони діють через ви�

давництва. При цьому оригінал�макет, з яким теж пов’язані авторські пра�

ва, розробляється або інститутом, або видавництвом. Усе це вимагає у до�

говорі з видавництвом, залежно від обсягу його роботи (наприклад, хто —

видавництво або інститут — буде розповсюджувати видання у паперовому

вигляді чи в електронному вигляді за допомогою Інтернет), визначення

всіх питань авторського права.

Суттєвим є врахування особливостей статті 19 Закону України «Про

авторське право і суміжні права». Відповідно до частини першої цієї статті

зазначається, що авторське право належить упоряднику збірника та інших

складених творів. Водночас, за частиною другою статті: «видавцям енцик�

лопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників

наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать

виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має пра�

во за будь�якого використання таких видань зазначати в них своє ім’я або

вимагати такого зазначення».

Упорядником у наукових установах виступають зазвичай редакційна

колегія або головний (відповідальний) редактор видання. У цьому випадку

видавцем у значенні другої частини статті 19 Закону є наукова установа.  

Вказане потребує чіткого з’ясування, які права надаються видавничій

організації установою при опублікуванні видання, та визначення, яких
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майнових авторськіх прав набуває видавнича організація або які залиша�

ються у неї.

Вирішення цих питань пов’язано також із застосування знаку охорони

авторського права. Нами встановлено, що застосування знаку © (який го�

ворить про належність авторського права) у монографічних виданнях і

журналах, його використання часто не базується на відповідних угодах або

не враховує права інших осіб. 

Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН Ук�

раїни (далі — Центр) разом з ВД «Академперіодика» НАН України були роз�

роблені зміни до договору на підготовку та випуск видавничої продукції за

державні кошти, що у випадку співпраці наукової установи та ВД «Академ�

періодика» передбачають:

• укладання науковою установою з авторами творів, що подаються до

опублікування у журналі, ліцензійних договорів на використання вказаних

творів, що передбачають право установи надавати субліцензію видавничій

організації в обсязі, визначеному у договорі;

• надання установою видавничій організації субліцензії на викорис�

тання продукції як складеного твору та творів, що складають продукцію,

такими способами:

використовувати продукцію (науковий журнал) та твори шляхом

опублікування їх у журналі певною мовою;

тиражування продукції відповідно до узгодженого Графіка підготовки

та випуску журналу, який є невід’ємною частиною Договору;

розповсюдження тиражу видавничої продукції на безоплатній основі

згідно з відповідним розпорядженням Президії НАН України;

розсилка контрольних та обов’язкових примірників продукції

відповідно до чинного законодавства України.

Також Видавництво має право здійснювати виготовлення додаткового

тиражу продукції у паперовому та електронному вигляді, переклад про�

дукції та окремих творів, що входять до складу продукції, а також право на

їх розповсюдження на території України та інших країн шляхом:

• передплати, продажу та безоплатної передачі, у тому числі копій про�

дукції та творів у електронному вигляді та їх перекладів; 

• надання доступу в мережі Інтернет; 

• включення складовою частиною до збірників, баз даних тощо;

• за погодженням із Замовником (автором) здійснення публікації про�

дукції та творів в інших, у тому числі іноземних, виданнях.

Відзначимо, однак, що коли видання наукового журналу або моно�

графії здійснюється за рахунок коштів загального або спеціального фонду

установи та оригінал�макет видання готується науковою установою, у ви�

давничої організації можуть виникати права на дизайн публікації, застосу�

вання шрифтів тощо. В цьому випаду інколи такі права видавництва зазна�

чаються із застосуванням знаку © на обороті титульної сторінки. Однак, як�

що потім установа передбачає розповсюджувати видання в електронному
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вигляді,  потрібним є укладання ліцензійного договору або договору про пе�

редання виключних майнових прав інтелектуальної власності з видавниц�

твом щодо використання відповідного дизайну. Для уникнення таких

проблем рекомендується у договорі на видання твору передбачити, що ус�

танова набуває виключні права інтелектуальної власності або отримує

ліцензію на використання авторського права на відповідний дизайн видання.

Авторське право та надання доступу до електронних видань у мережі

Інтернет. Як свідчить аналіз діяльності відомих європейських видавництв

наукових журналів, їхніх авторсько�правових відносин з авторами та спожи�

вачами, а також видання наукових журналів вільного доступу в Європі — у

цілому в Україні сучасні європейські авторсько�правові стандарти при ви�

данні у цифровому вигляді ще тільки розпочинають обговорювати. 

Для українських наукових журналів, розміщених для вільного доступу,

характерними є або відсутність відповідних авторсько�правових застере�

жень, або використання посилань на ліцензії вільного доступу, застосуван�

ня яких на цей час не передбачено законодавством України. 

Для журналів, що комерційно розповсюджуються в електронному ви�

гляді, зазвичай не укладаються угоди з набувачами продукції щодо авторсько�

правових особливостей її використання.

У зв’язку з зазначеним актуальним є розгляд досвіду авторсько�правової

охорони при випуску наукових видань у Європі. Це стосується по�перше,

європейського напряму забезпечення вільного доступу для всіх наукових ста�

тей, інших видань, де публікуються результати досліджень, отримані за раху�

нок державних коштів або коштів європейських наукових програм, по�друге, —

комерційного розповсюдження наукових видань у електронному вигляді.

Авторсько�правові питання видавництва наукових журналів у Європі.

Вільний доступ до наукових видань. 

Політика відносно відкритого доступу до наукових публікацій розробляла�

ся ЄС з 2006 р. Тоді були проведені публічні консультації щодо Докладу про

економічний та технічний розвиток ринку наукових видань у Європі1. Та�

кож Радою з наукових досліджень у Європі було підготовлено доповідь

«Наукові публікації — політика відкритого доступу» 2.

Механізми вільного доступу до наукових публікацій були апробовані

під час 7 Рамкової програми ЄС досліджень та розробок. На цей час регла�

ментація доступу до наукових публікацій визначається рядом політичних

документів та актів ЄС, зокрема:

• Рекомендацією Європейської комісії «Про доступ та збереження

наукової інформації» (2012);
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• Повідомленням Європейської комісії «До кращого доступу до

наукової інформації: розширення використання результатів державних

інвестицій у дослідження» (2012);

• Керівництвом щодо відкритого доступу до наукових публікацій та да�

них наукових досліджень у програмі Горизонт�2020 (2013) тощо 3.

Відповідно до вказаних документів, з 2014 р. усі результати наукових

досліджень, що фінансуються за рахунок програми Горизонт�2020, мають

публікуватися у наукових журналах відкритого доступу. До 2016 р. 60 % всіх

публікацій учених, що здійснюються дослідження за рахунок державних

коштів, передбачається видавати у журналах відкритого доступу.

Згідно зі Стратегією ЄС «Відкриті дані» (2011) передбачається:

• запровадження вільного доступу до наукових публікацій, що відобра�

жають результати досліджень у рамках програми Горизонт�2020 за підходом

«Золотий вільний доступ» та з компенсацією витрат видавництв на

розміщення статей в Інтернеті; 

• запровадження вільного доступу до репозиторія (сховища), де нау�

кові статті будуть розміщуватися у строк не більше шість місяців (або два�

надцять місяців у галузі гуманітарних та соціальних наук) після публікації

(«Зелений вільний доступ»).

Європейська комісія рекомендує застосовувати аналогічний підхід до

результатів досліджень у рамках національних програм наукових

досліджень. До пакету заходів входить також розвиток електронної інфра�

структури для обміну науковою інформацією на європейському та глобаль�

ному рівні 4.

Сучасна політика щодо питань доступу до охорони прав інтелектуаль�

ної власності до наукових публікацій викладена у прийнятому  2013 р. Ке�

рівництві щодо відкритого доступу до наукових публікацій та даних науко�

вих досліджень у програмі Горизонт�2020 (далі — Керівництво) 5.

У документі зазначається, що на цей час відсутні правові визначення

«відкритого доступу», проте авторитетні визначення «відкритого доступу» є
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у політичних деклараціях з цього питання — Будапештській декларації що�

до відкритого доступу 2002 р. та Берлінській декларації щодо відкритого

доступу до наукових і гуманітарних знань (2003). 

Берлінська декларація надає таке визначення відкритого доступу: 

«Внески у відкритий доступ включають оригінальні результати науко�

вих досліджень, підготовчі матеріали та метадані, матеріали щодо джерел,

цифрові версії матеріалів у графічній та зображувальній формах, а також

наукові мультимедійні матеріали.

Внески у відкритий доступ повинні задовольняти двом умовам: 

1. Автор(и) і особа(и), яким належить авторське право таких внесків,

надають усім користувачам вільне, безвідзивне, діюче у всьому світі право

доступу до ліцензії на копіювання, використання,  розповсюдження, пере�

дачу та показ твору публічно, а також на створення та розповсюдження

похідних творів у будь�якому цифровому середовищі для будь�якої

відповідальної мети за умови коректного посилання на авторство (наукова

спільнота, як і раніше, може визначати правила стосовно коректного поси�

лання на авторство та відповідального використання публікацій). Крім то�

го, дозволяється виготовляти невелику кількість друкованих копій для пер�

сонального використання.

2. Одна повна версія твору та всіх додаткових матеріалів, включаючи

копію дозволу, як визначено вище, має зберігатися в електронному форматі

відповідного стандарту (і тим самим здійснюється публікування), який

відповідає технічним стандартам (наприклад, правилам для Відкритих

архівів) та який утримується та обслуговується науково�дослідною устано�

вою, науковим товариством, урядовим агентством або іншою авторитетною

організацією, яка прагне забезпечення відкритого доступу, необмеженого

розповсюдження, операційної сумісності та довготермінової архівації». 

Керівництво визначає наступні кроки щодо здійснення публікації

відкритого доступу:

Крок 1. Забезпечення доступу до рукопису статті.

Електронна копія опублікованої версії статті або рецензований руко�

пис має бути розміщено у депозитарії для наукових публікацій. Вказане має

бути зроблено так рано, як це можливо, найпізніше — одразу після

публікації. Вказаний крок має бути зроблений, навіть якщо обрана модель

відкритого доступу через видання журналу («золотий» відкритий доступ).

Стаття має бути розміщена в електронному форматі, що дозволятиме

використовувати різні інструменти для роботи з таким документом (текс�

тові або публічно відомі формати).

Має бути забезпечена можливість читати таку публікацію он�лайн, за�

вантажити на комп’ютер та роздрукувати. Також, якщо додаткові права

(право копіювання, розповсюдження, дослідження, утворення Інтернет� по�

силань, дослідження тексту, сканування) збільшують корисність викорис�

тання публікації, та бенефіціарії повинні докласти всіх зусиль для надання

користувачам настільки широкого переліку прав, наскільки це можливо.
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Окрім рецензованих наукових публікацій рекомендовано забезпечити

відкритий доступ до інших типів наукових публікацій. Деякі з них можуть,

інколи навіть не бути прорецензовані, в тому числі: монографії, книги, ма�

теріали конференцій і джерела, що не контролюються видавництвами, на�

приклад, звіти. 

Сховищем для наукових публікацій є інтернет�архів. Бенефіціарію не

варто обирати репозиторій, який встановлює права на публікації та може

закрити доступ до видань. 

Рекомендується використовувати Відкриту для доступу інфраструкту�

ру для досліджень у Європі (OpenAIRE) 6. OpenAIRE також пропонує послу�

ги для дослідників, такі як Національні столи відкритого доступу. Корисні

списки репозиторіїв наведені у реєстрі репозиторіїв відкритого доступу

(ROAR, http://roar.eprints.org/) та Довіднику репозиторіїв відкритого досту�

пу (OpenDOAR, http://www.opendoar.org/). До тогож, бенефіціарій повинен

забезпечити депозитування даних досліджень, необхідних для перевірки

результатів, представлених у наукових публікаціях.

При застосуванні цієї моделі з автором підписується відповідний до�

говір стосовно обсягу прав з вільного доступу та забезпечується доступ до

публікацій з використанням певного виду ліцензії відкритого доступу.

Крок 2. Забезпечення доступу до публікації.

Після здачі публікації і, по можливості, даних, що лежать в основі

публікації, має бути забезпечено відкритий доступ до публікації через

обраний репозиторій. 

Можливі два способи виконання цієї вимоги.

1. Самоархівування («зелений» відкритий доступ). Бенефіціари можуть

розмістити остаточний рецензований рукопис до репозиторія за їх вибо�

ром. У цьому випадку вони повинні забезпечити відкритий доступ до

публікації принаймі через шість місяців після публікації (дванадцять

місяців для публікації  у галузі соціальних і гуманітарних наук).

2. Здійснення публікації з забезпеченням відкритого доступу («золо�

тий» відкритий доступ) видавцем наукового журналу одразу після видання

журналу. При цьому витрати видавця (1,5—3 тис. дол.) компенсуються за

рахунок наукового проекту. Знову підписується відповідний авторський

договір з автором, та використання надається через ліцензію відкритого

доступу.

Відповідно до Керівництва, монографії також можуть бути опубліко�

вані або через «простий» відкритий доступ або через гібридну бізнес�мо�

дель. Витрати авторів на обробку їхньої публікацій (АРСs) в умовах відкри�

того доступу сплачуються за рахунок коштів наукового проекту під час його

реалізації. 

Також має бути забезпечено відкритий доступ (через репозиторій) до

бібліографічних метаданих, які ідентифікують публікацію. 
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Щодо охорони прав інтелектуальної власності Європейська комісія ре�

комендує залишати авторське право за автором та надавати адекватні

ліцензії видавцям, а також використовувати ліцензії Creative Commons (CC

BY; http://creativecommons.org/licenses/). 

Комерційне розповсюдження наукових видань. Гібридна модель. Узагаль�

нення досвіду охорони авторського права у випадку публікації творів у

відкритому доступі або комерційному використанні свідчить про застосу�

вання таких моделей щодо авторського права 7.

А. Залишення авторського права за авторами. Так, у журналі відкритого

доступу Electronic Journal of Comparative Law (EJCL) політика у відношенні

авторського права передбачає, що:

• автор залишає авторське право за собою;

• вказується можливість або заборона використання тексту статті у

приміщеннях навчальних закладів, проте дозвіл на інші види використан�

ня має бути надано автором безпосередньо; 

• журнал просить надати йому ліцензію лише на опублікування статті

як першому видавцеві; 

• автор зобов’язаний зазначати EJCL як джерело навіть у випадку, як�

що автор публікує таку ж статтю пізніше в іншому виданні;

Наведені у цьому прикладі умови використовуються багатьма журна�

лами відкритого доступу «першої хвилі». 

В. Комерційне використання. British Medical Journal (BMJ) та Nucleic

Acid Review вимагають ексклюзивну ліцензію від автора на першу публі�

кацію статті та на отримання всіх прав щодо комерційного використання

статті. Крім того BMJ виплачує автору відсоток роялті, якщо вони здійсню�

ють комерційне видання або розповсюдження.

С. Гібридна модель комерційне видання та видання з відкритим доступом.
Політика у відношенні авторського права видавництва Elsevier така 8:

• для підписних видань: авторське право передається видавництву. Ав�

тор залишає за собою академічні права на розміщення статті в Інтернет�де�

позитарії та її використання. При цьому видавництво може сплачувати ав�

тору роялті або фіксований платіж;

• для статей з відкритим доступом: права визначаються ліцензією щодо

передачі виключних прав, що відноситься до всіх баз даних видавництва

відкритого доступу.

Права авторів щодо використання рукопису, прийнятого до видавниц�

тва, або опублікованої статті: 

використання на конференціях, зустрічах, або для викладання; 

внутрішнього тренінгу компанією, де вони працюють; 

надсилати свої індивідуальні статті колегам для дослідницьких цілей

(«академічний обмін»). Проте це виключає будь�яку систематичну або ор�

ганізовану розсилку опублікованої статті; 
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— використовувати у компіляціях (збірниках) творів автора; 

— включати до тез та дисертацій;

— використовувати частини тексту або витяги з статті в інших творах;

— готувати деривативні праці в інших не комерційних цілях.

Щодо прав використання творів споживачами політика у відношенні

журналів та книжкових видань видавництва Wolters Kluwer Law & Business є

такою 9. 

Використання матеріалів видавництва іншими ніж автор особами

передбачає звернення до видавництва з проханням надати дозвіл щодо

копіювання, передруку або електронного використання матеріалів або

щодо перекладу.

Запит щодо передруку або копіювання більш ніж половини журналу

або більше третини книги не буде розглядатися.

Особи мають право використовувати матеріали видавництва у випадках

«вільного використання» — для критичних зауважень, коментарів, новин,
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навчання, досліджень або пародії. В той же час при зазначеному викорис�

танні мають враховуватися такі чинники:

• мета використання, а також чи передбачається використання з ко�

мерційними або некомерційними цілями;

• обсяг матеріалу, що використовується (у порівнянні з обсягом усього

твору);

Дозвіл потрібно отримувати для:

• здійснення копій (включаючи матеріали для лекцій);

• розсилки матеріалів електронною поштою (до 250 отримувачів);

• використання у системі Інтранет (для використання у компаніях, ор�

ганізаціях, університетах за умови захисту паролем).

Удосконалення законодавства та практики охорони авторського права при
виданні наукової продукції в Україні. Наведені підходи щодо авторсько�право�

вої охорони наукових видань у Європі актуалізують низку питань щодо вве�

дення в Україні в цілому та зацікавленими науковими установами зокрема

сучасних авторсько�правових стандартів видання наукових журналів.

1. Вказане стосується визначення принципів вільного доступу до нау�

кових статей. 

Враховуючи, що в Україні відсутні політичні документи на державно�

му рівні з цього питання (в США, зокрема, — це директива Президента

США, в ЄС — рішення Єврокомісії), доцільним є обговорення розробки

рекомендацій чи принципів вільного доступу до наукових статей в держав�

них академіях наук, університетському середовищі.

У цьому випадку доцільною була б розробка авторсько�правового

стандарту, що стосується взаємовідносин з автором (які права автор пере�

дає, які права є у автора з використання публікації або рукопису са�

мостійно), які депозитарії інститутом або іншими організаціями для «зеле�

ного» доступу можуть створюватися, а також на умовах яких ліцензій віль�

ного доступу надає інститут або видавництво статті для вільного доступу.

2. Стосується можливості використання в Україні ліцензій вільного

доступу. Їх застосування потребує внесення змін до законодавства. Поки

що, до внесення змін до законодавства є можливість з певними змінами

застосування таких ліцензій для користувачів з інших країн, де визнається

можливість застосування Інтернет�ліцензій, а також у певній формі для ко�

ристувачів в Україні. 

3. Доцільним є визначити перспективи комерційного використання

наукових видань установ НАН України в електронному середовищі (на�

приклад, стосовно здійснення перекладу статей та їх продажу за запитом

іноземних споживачів), а також в цілому — щодо стратегії цифрового ви�

дання. У цьому випадку здійснити підготовку відповідних рекомендацій та

типових договорів для авторів, наукових установ та користувачів.

4. Важливою є подальша розробка інструментальних технічних засобів,

web платформ, за допомогою яких наукові установи розміщували б свої

видання для вільного та комерційного доступу за єдиними стандартами.
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COPYRIGHT PROTECTION DURING COMMERCIAL DISTRIBUTION 

OR FREE ACCESS TO ELECTRONIC SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

ON THE INTERNET: REQUIREMENTS, LIMITS AND EXPERIENCE

Distribution and selling of scholarly periodicals and monographs digitally on the Internet

became extremely popular since 2000th and has led to the development and application of new

law and technical tools which adapt copyright requirements to new models of scholarly publi�

cations usage.

In the article a short review of the problematics and experience of a digital publication’s

copyright usage is given. The topical issues which demand a solution on legislative level as well

as in activity of publishing houses are listed.

Key words: scientific periodical, digital format, copyright, electronic publication, license

contract.
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