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щоб довести, наприклад, сплив строку позовної давності треба мати такі до-
кази, які суд прийме до уваги у разі вирішення застосувати строки позовної 
давності. 

Таким чином, незважаючи на те чи офіційно оформлений шлюб, чи чо-
ловік і дружина проживають однією сім’єю без шлюбу проблемні питання, 
що виникають при поділі спільно нажитого майна – майже ідентичні. Зметою 
зменшення кількості судових спорів при поділі спільно нажитого майна про-
понується поширювати правову грамотність серед населення, зокрема, перед 
вступом у шлюб. 
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ПРОДЮСЕР ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ 
 
Останнім часом процес створення літературно-художніх творів відбу-

вається авторами у тісній співпраці із продюсерами, які здійснюють ор-
ганізаційні, маркетингові, фінансові функції щодо створення та використання 
результату творчої діяльності. З метою удосконалення термінологічного апа-
рату цивільногозаконодавства, а також усунення протиріч між поняттями, які 
використовуються в сфері інтелектуальної власності, існує нагальна необ-
хідність визначити і дослідити такий термін як «продюсер». Так, в понятій-
ний апарат цивільного права введено лише одне поняття «продюсер фільму» 
- під яким розуміється фізична або юридична особа, яка організує та фінансує 
створення аудіовізуального твору [1], або яка бере на себе ініціативу і 
відповідальність за фінансування, виробництво та розповсюдження фільму 
[2]. 

Як відомо, слово «продюсер» - англійського походження (від лат. «ство-
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рювати», «проводити») і означає довірену особу кінокомпанії яка здійснює 
ідейно-художній та організаційно-фінансовий контроль за постановкою 
фільму. Якщо звернутися до словника іншомовних слів, то під продюсером 
розуміється адміністративно-фінансовий організатор діяльності зі здійснення 
певного комерційного проекту (різних шоу, концертів, телепрограм, запису 
альбомів, дисків, відеокліпів, тощо) [3]. Великий тлумачний словник визна-
чає продюсера, як адміністративного та фінансового організатора діяльності 
співака або естрадного ансамблю (концертів, гастролів, музичних альбомів, 
та ін.) [4]. Як бачимо, на даний час в цивільному праві термін продюсер 
розглядається достатньо вузько, і лише обмежується діяльністю з вироб-
ництва фільму. 

Термін «продюсер» є загальновживаним в закордонній практиці, про це 
свідчить не тільки американський досвід, а і досвід інших європейських 
країн,зокрема, в Британському театрі продюсерами називають режисерів-
постановників вистав, у бродвейському театрі продюсер працює разом з 
власником театру. Більшість п'єс сучасних американських драматургів, по-
ставлених на Нью-Йоркській сцені (окрім тих що є національним надбанням) 
ставляться за Затвердженим Постановочним Контрактом (ЗПК) Гільдії Дра-
матургів в результаті переговорів між продюсером і автором з дозволу 
Гільдії [5]. 

Виходячи із самого визначення поняття «продюсер», можна зробити 
висновок, що це особа яка не тільки здійснює організаторські функції, але 
бере на себе комерційні ризики та фінансову відповідальність за результати 
творчого проекту а також бере участь в розподілі прибутку. Тому вживання 
такого іншомовного слова в законодавстві є виправданим, оскільки адекват-
ного замінника, який би найбільш повно відображав суть функцій даної осо-
би немає. Існує синонім як творець, але всю повноту прав та обов’язків даний 
термін не відображає, оскільки чинне законодавство України творцями 
визнає авторів, тобто фізичних осіб, творчою працею якої створений об'єкт 
права інтелектуальної власності, нічого не кажучи про його організаторські 
функції. 

Отже, на нашу думку, продюсер - це фізична чи юридична особа, що про-
водить діяльність, спрямовану на створення комерційно привабливого продук-
ту в сфері мистецтва шляхом здійснення довгострокових творчих та/або ма-
теріальних вкладень в об'єкт у поєднанні зі здійсненням організаційних, тех-
нічних, рекламних, забезпечувальних функцій, а також фінансового, кадрового 
й іншого видів контролю за процесом «творчого виробництва». З метою уні-
фікації, уникнення розпорошення та протиріч між різними поняттями в сфері 
інтелектуальної власності, а також враховуючи багатогранну правову природу 
продюсерської діяльності, яка в свою чергу передбачає великий обсяг прав та 
обов'язків сторін – учасників такого правочину доцільним вбачається введення 
на законодавчому рівні поняття «продюсер», що також буде сприяти входжен-
ню України в Європейську спільноту. 



Матеріали Регіональної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.11.2020) 

60 

________________________ 
1.Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23.12.1993 р. №3792- 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №22. - ст. 114. 
2.Про кінематографію. Закон України від 13.01.1998 р. №9/98-ВР// Відомості Вер-

ховної Ради України. – 1998. - №22. - ст. 114. 
3.Шевченко Л.І. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполу-

чень Київ: АРІЙ., 2008.с.205 
4.Шевченко Л.І. Великий тлумачний словник. Сучасна українська моваДонецьк: 

ТОВ ВКФ «БАО», 2008 с. 704 
5. Атанесян А. А. Наука продюсировать. Исскуство кино,2013. 107-108. 
 

 
 

Вискарка Т. В. 
провідний фахівець відділу 

докторантури та аспірантури 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ  
НАПРЯМОКРОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вища освіта – це су-

купність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному 
закладі (науковій установі)відповідній галузі знань за певною кваліфікацією 
на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної за-
гальної середньої освіти. Зазначимо, що законодавство України про вищу 
освіту базується на Конституції України і складається із законів України 
«Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших норма-
тивно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установ-
леному законом порядку. 

Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах, се-
ред яких особливо доцільно виокремити такі [1]: 

– сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурен-
тоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом 
життя; – доступності вищої освіти; 

– міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 
Європейській простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 
та прогресивних традицій національної вищої школи; 

– державна підтримка освітньої, наукової, науково-технічної та інно-
ваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема 
шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових пла-


