ст. 54 Конституції України
Стаття 54. 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.
Кожний громадянин має право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може
використовувати або поширювати їх без його згоди, за
винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків
України зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших
об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для
повернення в Україну культурних цінностей народу, які
знаходяться за її межами.

Бернська конвенція про охорону художніх
і літературних творів. cт.11bis
(1) Автори літературних і художніх творів користуються виключним правом
дозволяти:
(I) передачу своїх творів в ефір або публічне повідомлення цих творів будь-яким
іншим способом бездротової передачі знаків, звуків або зображень;
(II) будь-яке публічне повідомлення, чи то по проводах або засобами бездротового
зв'язку, повторно переданого в ефір твору, якщо таке повідомлення
здійснюється іншою організацією, ніж первісна;
(III) публічне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою гучномовця або
будь-якого іншого апарату, що передає знаки, звуки або зображення.
(2) Законодавством країн Союзу можуть бути визначені умови здійснення прав,
передбачених попереднім пунктом; проте дію цих умов буде суворо обмежено
межами країн, які їх встановили. Ці умови ні в якому разі не можуть зачіпати ні
немайнових прав автора, ні належного автору права на одержання
справедливої винагороди, що встановлюється, при відсутності згоди,
компетентним органом.
(3) Дозвіл, наданий відповідно до пункту (1) цієї статті, оскільки не встановлено
інше, не включає дозволу на запис переданого в ефір твору за допомогою
приладів, що фіксують звуки або зображення. Проте законодавством країн
Союзу може визначатися режим записів короткотермінового користування,
здійснюваних радіомовною організацією власними засобами і для своїх
передач. Цим законодавством може бути дозволене зберігання таких записів,
зважаючи на їх виключно документальний характер, в офіційних архівах.

Закон України “Про авторське право і суміжні
права” (ст.15 Майнові права автора)
1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське
право) належать:
а) виключне право на використання твору;
б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
……………….
3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону
використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:
1) відтворення творів;
2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
3) публічну демонстрацію і публічний показ;
4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою
організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники
можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
Цей перелік не є вичерпним.
……………………
5. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка
має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання
твору.
Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або
відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або
комбінованих платежів.
Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору
встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням
суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які
використовують твори.
Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської
винагороди та порядок їх індексації.

Закон України “Про авторське право і суміжні
права” (ст.17 Авторське право на
аудіовізуальний твір)
1. Авторами аудіовізуального твору є:
а) режисер-постановник;
б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;
в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або
без нього;
г) художник-постановник;
д) оператор-постановник.
2. Якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які
зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і
передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи
продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати проти виконання цього
твору, його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації,
публічного сповіщення, а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на
окреме публічне виконання музичних творів, включених до аудіовізуального твору. За
оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення
аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і (або) комерційний прокат його
примірників за всіма авторами
аудіовізуального твору зберігається право на справедливу винагороду, що
розподіляється і виплачується організаціями колективного управління або іншим способом.
3. Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що
існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають
авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його
незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що
здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не
передбачено інше.

Закон України “Про авторське право і суміжні права”
(ст.43 Використання фонограм і відеограм,
опублікованих з комерційною метою)
1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких
опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких
зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи
опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників:
а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну
демонстрацію відеограми або її примірника;
б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі
чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;
в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі
чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).
2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині
першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються
визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління.
Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в
Установі, на основі договорів, які уповноважені
організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від
уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією
колективного управління у таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам
фонограм (відеограм) - 50 відсотків.
3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині
першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів
України.
4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні
надавати організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх
використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ,
публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення)
творів науки, літератури і мистецтва
В. За публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки,
літератури і мистецтва, у тому числі зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
26. Твори науки, літератури і мистецтва, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах
ефірного, супутникового телебачення або радіомовлення - 2 відсотки доходів, одержаних з
того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач
або творів.
27. Твори науки, літератури і мистецтва, у тому числі комп'ютерні програми та бази даних,
публічне сповіщення яких здійснюється у передачах кабельного телебачення і (або)
радіомовлення чи через мережу Інтернет - 5 відсотків доходів, одержаних з того виду
діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів.

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 71
РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати винагороди (роялті) за комерційне використання
опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань
I.
Розмір винагороди (роялті)
3. Публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції
зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо
фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у
передачах ефірного і (або) супутникового телебачення - 2 відсотки доходів,
одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання об'єктів
суміжних прав.
4. Публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції
зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо
фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у
передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет - 5
відсотків доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється
використання об'єктів суміжних прав.
II. Порядок та умови виплати винагороди (роялті)
3. До юридичних і фізичних осіб, які здійснюють комерційне
використання опублікованих з комерційною метою фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі суб'єкти комерційного використання), належать:
юридичні особи, у тому числі державні та комунальні телерадіоорганізації, які здійснюють
публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції
зазначених об'єктів суміжних прав у передачах ефірного, супутникового, кабельного
телебачення та радіомовлення або через Інтернет, зокрема провайдери програмної
послуги,
послуги а також інші суб'єкти господарювання.
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