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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДЮСЕРА ЗА ДОГОВОРОМ ПРО 
НАДАННЯ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Змістом правовідносин з надання продюсерських послуг є права і обов’язки 
їх суб’єктів. Саме через встановлення для себе прав і виконання обов’язків 
суб’єкти правовідносин досягають поставленої перед собою мети. Ці елементи 
правовідносин конкретизують норми права стосовно даних учасників у даних 
відносинах [1, c.98]. Виходячи з загальної теорії цивільного права, у зобов’язанні 
щодо надання послуг зміст такого зобов’язання полягає в обов’язку боржника 
надати послугу і право кредитора вимагати її надання. Послуга, як об’єкт 
зобов’язання і предмет правовідносин з надання продюсерських послуг, має бути 
надана належним чином. Для цього кредитор повинен учинити певні дії, які у 
зазначених правовідносинах набувають форми договірних умов.

Права і обов’язки сторін у двосторонніх договорах завжди взаємопов’язані 
між собою, є зустрічними: те, що для однієї сторони є обов’язковим складає зміст 
права вимоги другої сторони. Отже, поки одна сторона не виконає свій обов’язок, 
інша сторона не може реалізувати своє право. 

Виходячи з суб’єктного складу продюсерських послуг, у кожній з його 
сторін – продюсера та автора (творця) або виконавця (артиста), в залежності від 
об’єкту надаваних послуг, зміст та обсяг прав та обов’язків, що виникають, є 
різним. Предметом нашого розгляду є саме права та обов’язки продюсера як 
суб’єкта даного виду відносин.
З сутності правовідносин з надання продюсерських послуг слідує, що основним 
обов’язком продюсера є надання замовнику – творцю (автору) або ж виконавцю 
(артисту), певної продюсерської послуги, за його замовленням. Тому, діяльність 
продюсера з надання продюсерських послуг, у цілому, повинна 
підпорядковуватися загальним правилам щодо надання послуг, а саме: воля на 
вчинення певної дії має бути похідною від волі клієнта; діяльність посередника
повинна бути спрямована на досягнення максимально ефективного результату; 
дії посередника мають відповідати «правилу розумної людини» [2, c.286]. 
Діяльність продюсера, спрямована на здійснення суб’єктивних прав та 
обов’язків третіх осіб, повинна відповідати принципам розумності і бути 
спрямованою на максимально корисний ефект. 

Особливістю продюсерських послуг є обов’язок продюсера надати 
послугу особисто. За загальним правилом, передбаченим ч.1 ст. 902 ЦК України, 
а також виходячи з правової природи продюсерської послуги та особи продюсера 
(креативність, підприємницькі якості тощо), саме продюсер повинен надати дану 
послугу особисто. Такий підхід, як вже зазначалося раніше, пов’язаний, по-
перше, з існуванням нерозривному зв’язку нематеріальних послуг з особистістю, 
яка їх надає і, по-друге, з характеристиками особистої діяльності, на які зважає 
замовник при виборі виконавця необхідної йому послуги [2, с.287].
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Для споживача продюсерської послуги беззаперечно є важливим саме 
особистість особи, яка буде надавати продюсерську послугу, оскільки дана 
послуга є невід’ємним елементом від здійснення певних дій або діяльності 
продюсера, а його особа має суттєве значення для творця (автора) та/або 
виконавця (артиста). Якщо надавачем продюсерської послуги є юридична особа, 
то її споживач може ставити питання щодо особи конкретного працівника, який 
здійснюватиме дії з надання даної послуги. Зацікавленість споживача 
продюсерської послуги у конкретному виконавцеві обумовлена в першу чергу 
висококваліфікованими знаннями в тій або іншій сфері, творчими рисами особи 
– надавача продюсерської послуги, та її діловою репутацією.

Так, до спеціальних обов’язків продюсера з надання продюсерських 
послуг, виходячи з завдань, що покладаються на нього, можна віднести 
обов’язки, що пов’язані: по-перше, з забезпеченням творчої складової; по-друге, 
з вирішенням організаційно-кадрових питань; по-третє, що стосуються 
організаційно-фінансового забезпечення; по-четверте, пов’язані з просуванням 
створеного твору та доведення його до споживачів.
Зазначеним обов’язкам продюсера кореспондуються його права, що пов’язані з 
особами споживачів продюсерських послуг та їх функціями. Передусім 
продюсер має право вимагати від споживача послуг – автора та/або виконавця, 
прийняти надані продюсерські послуги, а також, у процесі створення програми, 
відеофільму й т.і. продюсер має право на корегування роботи режисера, 
художника, композитора й т.і. [3, с.19].
Крім того, продюсер має право залучати до створення творчого проекту будь-
яких інших авторів та/або виконавців, в разі, якщо при цьому не порушатимуться 
права інтелектуальної власності інших осіб та про таку можливість попереджено 
споживача продюсерських послуг. 
Коло повноважень продюсера включають й можливість його в будь-який час 
розірвати будь-які стосунки з будь-яким членом творчого колективу з мотивів 
невідповідності даного члену творчому задуму певного проекту, 
кваліфікаційним вимогам, невиконанням функціональних обов’язків та вимог 
продюсера (режисера-постановника) при створенні творчого проекту, 
порушенням умов та порядку створення проекту тощо. Зазначене право 
продюсера реалізується шляхом розірвання договору про надання 
продюсерських послуг в порядку, передбаченому ст. 907 ЦК України [4].
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