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ЩОДО ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. Питання об’єктів пра-
вовідносин у сфері театрально-концертної діяль-
ності є актуальним, передусім, через потребу чіт-
кого визначення в національному законодавстві 
напрямів оптимізації управління культурною ді-
яльністю та функціонування ринків послуг у цій 
сфері. Необхідним є також пристосування відпо-
відного правового впливу до єдиних підходів щодо 
обсягу поняття об’єкта правовідносин у теорети-
ко-правових дослідженнях. Ускладнює це питан-
ня відсутність єдності в розумінні поняття об’єкта 
правовідносин у господарсько-правовій літера-
турі. Доробки представників цивілістичної дум-
ки з даної тематики є або занадто узагальненими 
(розглядаються правовідносини у цілому в галузі 
культури), або фрагментарними, не дозволяють 
отримати чітке уявлення щодо кола тих благ, із 
приводу яких суб’єкти театральної та концертної 
діяльності вчиняють певні дії, прагнучи досягти 
бажаних господарських інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рі-
вень розроблення проблем правового регулюван-
ня правовідносин щодо провадження театраль-
но-концертної діяльності в Україні є недостатнім. 
Хоча загальнотеоретичні погляди на категорію 
«об’єкт правовідносин» відображені практично 
у всіх наукових працях із теорії права, але осо-
бливості об’єктного складу правовідносин у сфері 
шоу-бізнесу або в межах правової охорони інтелек-
туальної діяльності досліджували лише представ-
ники цивілістичної науки, зокрема О.М. Мель-
ник, О.В. Жилінкова, О.О. Корбут та деякі ін. 
На жаль, зазначена проблематика не піддавала-
ся господарсько-правовому аналізу, що утворює 
прогалину в питаннях місця та ролі шоу-бізнесу 
на ринку культурних послуг у контексті держав-
но-правового впливу.

Мета статті. Дослідити склад та юридичну при-
роду об’єктів правовідносин щодо здійснення теа-
трально-концертної діяльності за законодавством 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
об’єктом (об’єктами) правовідносин у теорії права 
зазвичай розуміють те, із приводу чого ті чи інші 
суб’єкти вступають у зв’язки з метою задоволен-
ня своїх певних інтересів і потреб [1, с. 193]; або 
інакше – те, із приводу чого виникає, існує саме 
правове відношення. При цьому досить розповсю-

дженим є трактування об’єкта правовідносин як 
певних благ [2; 3, с. 127], якому протиставлявся 
підхід, згідно з яким тільки поведінка людей (дії 
чи утримання від дій) як зобов’язаних осіб повин-
на вважатися єдиним об’єктом правових відносин 
[4, с. 129].

Виходячи з потреб практики людської діяль-
ності, можна відзначити більшу привабливість 
плюралістичних теоретико-правових концепцій, 
що вказують на множинність об’єкта правовідно-
син, адже об’єкти правовідносин настільки різно-
манітні, наскільки різноманітні правовідносини, 
що регулюються правом [5, с. 502]. При цьому від-
повідні об’єкти можуть бути зведені у групи, що 
об’єднують в основному однорідні за зовнішніми 
властивостями об’єкти правових відносин.

Багато представників господарсько-правової 
науки поділяють плюралістичний погляд на кате-
горію об’єкта правовідносин, вказуючи при цьо-
му, що «об’єкти господарського правовідношення 
є засобами здійснення господарського інтересу» 
[6, с. 72]. До них відносяться: речі, в тому числі 
гроші й цінні папери; дії зобов’язаних суб’єктів; 
власне діяльність господарюючого суб’єкта; не-
матеріальні блага, які використовуються під час 
здійснення господарської діяльності (фірмове 
найменування, товарний знак, комерційна таєм-
ниця тощо).

Позиція прихильників моністичного підходу 
ґрунтується на погляді про те, що об’єктом пра-
вовідносин можуть бути тільки вчинки, діяння 
суб’єктів, їхня поведінка, тобто фактичні суспіль-
ні відносини, оскільки тільки вони здатні реагува-
ти на дію права, на вплив правовідносин [6, с. 15]. 
О.П. Подцерковний наполягає на тому, що визна-
чення поняття об’єкта правовідносин саме через 
поведінку їхніх суб’єктів, діяльність останніх, є 
більш організаційно виправданим, адже перед-
бачає творчий та вольовий характер суспільних 
відносин. Мотивація, активність і здатність до 
сприйняття організаційного впливу, як слушно 
вказує науковець, цілком зумовлює об’єктну ос-
нову людської поведінки [7, с. 189].

Таким чином, підкреслюється організацій-
но-правовий аспект господарських відносин, які 
визначають та упорядковують (об’єктивують) ор-
ганізаційно-управлінську та іншу фактичну по-
ведінку учасників цих відносин – зобов’язану та 
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управнену сторони. Це виводить аналіз за межі 
суто цивілістичного погляду, дозволяючи сприй-
няти об’єкт правовідносин не тільки і не стільки в 
«опредмеченому» (уречевленому) вигляді, скіль-
ки через призму людської діяльності, зумовленої 
певною сферою економічних зв’язків.

Отже, об’єкти правовідносин у сфері театраль-
но-концертної діяльності мають бути розглянуті 
в контексті поєднання майнового та організацій-
ного аспекту останньої. Якщо майнові елементи 
такої діяльності у своїй більшості перекликають-
ся із цивільними правовідносинами, то організа-
ційні елементи ведення театрального та концерт-
ного бізнесу характеризують цей вид економічної 
діяльності виключно в господарсько-правовій 
площині, позаяк пов’язані з публічними та управ-
лінськими вимогами і правилами, які виходять 
за межі приватного права. При цьому організа-
ційний аспект театрально-концертної діяльності 
має як внутрішній, так і зовнішній вияв. Напри-
клад, робота з організації концертних виступів 
певного суб’єкта театрально-концертної діяль-
ності сполучена з вирішенням великої кількості 
завдань щодо пошуку майданчика для виступів, 
бронювання готелю для музикантів, забезпечення 
концерту відеотрансляцією, світлотехнікою, охо-
роною тощо. У зв’язку із цим відповідний суб’єкт 
господарювання – організатор – перебуває у чи-
сельних зв’язках організаційного характеру з ін-
шими господарськими утвореннями, державними 
органами та недержавними організаціями. Таким 
чином, об’єкти правовідносин у сфері театраль-
но-концертної діяльності мають як матеріальний, 
так і нематеріальний характер, адже самі ці пра-
вовідносини за своєю суттю є як майновими, так і 
немайновими (організаційними).

Матеріальні об’єкти, якими є предмети матері-
ального світу, характерні головним чином для гос-
подарсько-майнових правовідносин, пов’язаних 
із використанням відповідного майна для здійс-
нення діяльності у сфері театрально-концертного 
бізнесу. Серед великої кількості таких предметів 
позначимо: цілісні майнові комплекси театраль-
но-видовищних, клубних закладів, будівлі, стаці-
онарні та пересувні споруди (наприклад, відкриті 
сцени, амфітеатри), колекції сценічного одягу, 
сценічне устаткування (в т.ч. поворотні механіз-
ми, завіси, світлове обладнання), грим та іншу 
бутафорію, музичні інструменти, різноманітний 
реквізит та багато інших.

Але об’єктами правовідносин у сфері театраль-
но-концертної діяльності переважно є нематері-
альні об’єкти, до яких належать: послуги; резуль-
тати інтелектуальної, творчої діяльності; майнові 
та особисті немайнові права.

У правовому розумінні театральні та концерт-
ні послуги передбачають діяльність відповідних 
культурних закладів, організацій, колективів, 

окремих осіб, що виконується для задоволення 
культурно-духовних потреб клієнтів, тобто спо-
живачів цих послуг. При цьому у випадку неза-
доволення (неповного задоволення) таких потреб 
клієнта внаслідок споживання відповідних послуг 
(наприклад, відвідування концертного шоу, що не 
сподобалось глядачу), він не вправі пред’явити 
претензії стосовно того, чи були надані послуги. 
Безумовно, що в цьому випадку театральні та кон-
цертні послуги мають містити в собі основні риси 
(ознаки), зокрема і особливо – персональне надан-
ня послуги виконавцем, без перекладання цього 
обов’язку на іншого суб’єкта господарських пра-
вовідносин (якщо інше не допускається договором 
про надання послуги).

Також до послуг як об’єкта правовідносин із 
приводу ведення театральної та концертної ді-
яльності, безумовно, слід віднести комерційне 
посередництво. При цьому у сфері шоу-бізнесу ко-
мерційне посередництво реалізується саме через 
агентські послуги, що надаються продюсерами, 
імпресаріо, антрепренерами і т.п. агентами чи від-
повідними організаціями, які виконують в інтере-
сах своїх клієнтів (артистів, сценаристів та ін.) дії 
з оформлення їхніх відносин із театрами, концерт-
ними організаціями, клубами, радіостанціями і т. 
ін. із приводу організації та проведення різнома-
нітних театральних, концертних, гастрольних, 
фестивальних заходів. Як вірно відзначає Є.О. Су-
ханов, такі агентські дії одночасно носять як юри-
дичний, так і фактичний характер. Перші пря-
мо випливають із правовідносин між агентом та 
принципалом та мають на меті продаж виконав-
ських талантів, творчих робіт принципала третім 
особам за відповідними угодами. Фактичні ж дії 
передбачають, наприклад, проведення агентом 
рекламної кампанії, інших маркетингових захо-
дів із вивчення та освоєння ринку, що не створює 
правовідносин принципала із третіми особами [8].

Посередницька (агентська) діяльність у куль-
турно-творчій сфері за своїм економічним зміс-
том є господарською операцією з надання послуг, 
а її комерційний характер полягає в задоволенні 
не тільки матеріальних потреб принципала, але і 
власних економічних інтересів агента.

Отже, агентські послуги як об’єкт господар-
сько-правових відносин у сфері театрально-кон-
цертної діяльності являють собою сприяння, 
допомогу у встановленні певних зв’язків між 
суб’єктами таких відносин, сприяння укладенню 
угод між сторонами з метою організації концертів, 
спектаклів, шоу-вистав, іншої творчої діяльності 
та з метою отримання економічного результату.

Звернемо увагу на те, що дії учасників відносин 
із надання послуг у сфері театрального та концерт-
ного бізнесу носять переважно організаційно-гос-
подарський характер. Це пов’язано, передусім, 
із поведінкою задіяних у цій сфері суб’єктів, 
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зумовленою запитом суспільства на отримання 
певного культурно-розважального продукту та 
необхідністю забезпечити цей запит надавачами 
послуг. Більше того, організаційний аспект про-
являється в необхідності додержання сторона-
ми досліджуваних відносин законодавчих вимог 
щодо захисту суспільної моралі [9, ст. ст. 3, 4],  
забезпечення застосування державної мови під 
час проведення театральних вистав та інших захо-
дів у сфері культури і мистецтв [10, ст. 23], обме-
жень під час проведення гастрольних заходів [11, 
ст.ст. 3, 31], виконання завдань безпекового, про-
світницького, дозвільного характеру тощо.

Однак не всі з наведених вимог регламентовані 
на законодавчому рівні. Тому з господарсько-пра-
вового погляду, враховуючи особливості об’єк-
тного складу досліджуваних відносин, видається 
важливим упорядкування їхньої організаційної 
складової частини, адже саме завдяки організа-
ційно-правовій вмотивованості сторін (суб’єктів) 
ними здійснюються свідомі, вольові акти пове-
дінки, що відповідають приписам законодавства 
щодо забезпечення інтересів (естетичних, розва-
жальних, мовних, безпекових та ін.) відповідних 
учасників театрально-концертних правовідно-
син, досягнення ними тих результатів (благ), які 
вони прагнуть отримати. Тому, на наш погляд, 
законодавцю слід посилити регулятивний вплив 
на поведінкову складову частину суб’єктів теа-
трально-концертної діяльності, особливо (але не 
тільки) в сенсі якості фактичних дій організато-
рів відповідних заходів із надання послуг спо-
живачам (глядачам, відвідувачам), оцінювання 
рівня забезпечення суспільного інтересу в процесі 
підготовки, демонстрації та «споживання» теа-
трально-концертної продукції. Чітка організація 
господарської діяльності, яка проявляється саме 
через упорядкування поведінки управненої та зо-
бов’язаної сторін правовідносин, створює необхід-
ні умови для її здійснення.

Кажучи про театральні та концертні послуги 
як об’єкт досліджуваних правовідносин, відзна-
чимо також, що до її специфічних ознак (як-от: 
фактична і юридична одночасність їх надання та 
споживання; безпосередній зв’язок із надавачем 
послуг, конкретним виконавцем фактичних і юри-
дичних дій; їхня матеріальна невідчутність, тобто 
відсутність уречевленого результату; одиничність 
форм їх створення та відтворення, а також доступ-
ність для масового споживання; направленість 
на задоволення духовних, освітньо-естетичних, 
розважальних та інших культурних потреб; їх 
переважно творчій характер) слід додати її органі-
заційно-господарський характер (складову части-
ну), що невід’ємно супроводжує та упорядковує 
творчу діяльність, маючи основною метою забез-
печення суспільного інтересу під час споживання 
театрально-концертного продукту.

У свою чергу, творча діяльність також є 
об’єктом господарських правовідносин у сфері 
театрального та концертного бізнесу. Згідно із 
ч. 2 ст. 154 ГК України до відносин, пов’язаних із 
використанням у господарській діяльності прав 
інтелектуальної власності, застосовуються поло-
ження ЦК України з урахуванням особливостей, 
передбачених ГК та іншими законами України. 
У відповідності з положеннями статей 199 і 418 ЦК 
України право фізичної або юридичної особи на 
результати інтелектуальної, творчої діяльності 
визнається особливою категорією суб’єктивних 
цивільних прав. Вони мають абсолютний характер 
і традиційно іменуються виключними правами.

Варто відзначити, що поняття «творча діяль-
ність» більш широке, ніж «інтелектуальна діяль-
ність», позаяк будь-які результати інтелектуаль-
ної діяльності є результатами творчої, але тільки 
ті результати творчої діяльності стають об’єктами 
правової охорони, які відповідають встановленим 
вимогам закону. Останні і визнаються результата-
ми (продуктами) інтелектуальної діяльності. Ре-
зультатами інтелектуальної (творчої) діяльності 
є твори науки, літератури, мистецтва тощо. Для 
визнання їх об’єктами правовідносин вони повин-
ні бути втілені у відповідну об’єктивну форму, до-
статню для їх сприйняття іншими особами. Сам 
же процес створення відповідних творів та інших 
результатів творчої діяльності залишається поза 
межами правового регулювання.

На відміну від речей, продукти творчої діяль-
ності є об’єктами (благами) нематеріального ха-
рактеру, хоча матеріальні носії продуктів названої 
діяльності (книги, магнітні плівки, лазерні диски 
тощо) є речами і можуть виступати об’єктами пра-
ва власності та інших майнових прав. Відповідне 
майнове право на матеріальний носій не дає влас-
нику права на результат творчої діяльності, яке, 
включаючи право авторства, завжди зберігається 
за його творцем.

Загалом до результатів творчої діяльності як 
об’єктів правовідносин у сфері театрально-кон-
цертної діяльності (на підставі аналізу глав 36-37  
ЦК України) варто відносити: літературні, драма-
тичні, музичні, аудіовізуальні, а також художні 
та фотографічні твори; їх сценічне виконання, 
в т.ч. із об’єднанням інших продуктів творчості 
та їх обробленням або без нього; створення віде-
ограм, фонограм. Перші з наведених продуктів 
належать до об’єктів авторських прав, останні –  
до об’єктів суміжних прав.

Господарсько-правова характеристика цих 
об’єктів у цілому співпадає із цивілістичним підхо-
дом до кваліфікації складу майнових правовідно-
син, тому не будемо зупинятися на їх дослідженні 
в межах цієї роботи. Звернемо увагу лише на дея-
кі аспекти, пов’язані із суміжними правами окре-
мих суб’єктів театрально-концертної діяльності.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Найчастіше саме виконання музичних, дра-
матичних та інших творів стає об’єктом право-
відносин, зумовлених наданням театрально-кон-
цертних послуг. Законодавець відносить публічне 
виконання до об’єкта суміжних прав [12, п. «а» 
ст. 35]. Однак, як видається, сценічне виконання 
має розглядатися як об’єкт подвійного значення: 
у широкому сенсі – це об’єкт суміжного права, 
оскільки підпорядковується (походить, залежить 
від, ґрунтується на) іншим об’єктам авторських 
прав, але у вузькому сенсі сценічне виконання є 
продуктом творчої діяльності конкретного вико-
навця, у зв’язку із чим може виступати об’єктом 
авторських прав виконавця.

Зазначене бачення підтверджується і позицією 
деяких інших дослідників. Наприклад, О. Моро-
зова зазначає, що виконання є особливим спосо-
бом подання твору, міцно пов’язаним із творчим 
процесом [13, с. 7]. Д. Липцик вказує, що, на від-
міну від твору, виконання являє собою його твор-
чу інтерпретацію, що подекуди має значно вищу 
цінність, аніж сам твір [14, c. 323].

З урахуванням наведеного видається вірним 
правове розуміння виконання твору як акту інтер-
претаційної творчості виконавця, а не простого 
механічного, тобто бездуховного, відтворення ви-
конавцем (актором, музикантом тощо) того чи ін-
шого твору. Утім, відзначимо, що інші науково-ю-
ридичні джерела висловлюють у цьому питанні 
інший погляд (див., напр. [15, с. 493; 16, с. 54].

Питання майнових прав як об’єктів правовідно-
син у юридичній науці є доволі дискусійним. Воно 
ускладнюється існуванням у правовому обороті 
виключних прав, які за своєю природою належать 
до майнових і значною мірою притаманні саме 
відносинам у сфері культурно-творчої діяльності.

Майнові права автора, що визначені в законі 
(зокрема, гл. 36 ЦК України), мають універсаль-
не значення. Вони належать будь-якому автору 
незалежно від сфери його творчої роботи. Не є ви-
ключенням і сфера театрально-концертної діяль-
ності людини чи колективу людей. Особа (особи), 
яка створила драматичний, музичний та інший 
твір, набуває право на власне використання свого 
твору, а також на надання дозволу або на заборо-
ну використання цього твору іншими особами. 
Основним серед майнових прав автора чи іншої 
особи, яка володіє авторськими правами, є право 
на авторську винагороду за кожен спосіб викори-
стання його твору. Таким чином, через майнові 
права реалізуються матеріально-фінансові інте-
реси автора (колективу авторів чи інших осіб, що 
володіють авторськими правами).

Майнові права виконавця, виробника відео-
грами, фонограми, організації мовлення, як во-
лодільців суміжних прав на відповідний об’єкт 
творчої діяльності (ст. ст. 453, 454 ЦК України), – 
це виключні права на особисте використання та 

надання дозволу/заборону використання цих 
об’єктів іншими особами, а також на отримання 
матеріальної винагороди за кожен спосіб їх вико-
ристання.

Законом наводяться лише основні дії та основ-
ні майнові права авторів та інших володільців 
прав інтелектуальної власності, тобто їх перелік 
не є вичерпним. Наприклад, у ЦК України пря-
мо не встановлено право на розміщення об’єктів 
авторського чи суміжного права в цифровому (Ін-
тернет) середовищі. Однак таке право є частиною 
права на відтворення твору в будь-якій спосіб та 
формі (п. 1 ч. 1 ст. 441) або доведення виконання 
для загального відому публіки (п. 1 ч. 1 ст. 453).

Принциповими відмінностями між майнови-
ми та особистими немайновими правами автора 
є їхня різна часова дія та їхня абсолютна чи від-
носна приналежність автору. Якщо перші можуть 
бути передані іншим особам (наприклад, на під-
ставі договору), то право авторства як основне осо-
бисте немайнове право є невідчужуваним, тобто 
таким, що не може бути передано іншим особам 
[12, ч. 2 ст. 14] навіть після передачі виключних 
немайнових прав на використання твору. Крім 
того, майнові права мають обмежений термін дії, 
тоді як особисті немайнові права безстрокові.

Слід відзначити, що поряд із майновими пра-
вами особисті немайнові права на об’єкти суміж-
них прав мають тільки виконавці, на відміну від 
усіх інших суб’єктів суміжних прав, які наділя-
ються лише майновими правами. Уперше особи-
сті немайнові права виконавців були задекларова-
ні лише в 1996 році, коли виконавець наділявся 
правом заперечувати проти будь-якого перекручу-
вання, спотворення чи іншої суттєвої зміни своїх 
виконань, що може завдати шкоди його честі і ре-
путації [17, п. 1 ст. 5]. Національне законодавство 
України наділяє виконавця й іншими особистими 
немайновими правами [12, ч. 1 ст. 38].

Таким чином, виконавцю стосовно власного 
виконання (творчої інтерпретації) належать, по 
суті, ті ж самі (чи дуже схожі) особисті немайнові 
та майнові права, що й автору по відношенню до 
свого твору.

Щодо виробників фонограм, відеограм і органі-
зацій мовлення, то законодавець наділив їх права-
ми на зазначення свого імені (назви) на кожному 
носії запису або його упаковці поряд із зазначен-
ням авторів, виконавців і назв творів, а також на 
згадування свого імені (назви) у зв’язку з вико-
ристанням фонограми (відеограми), записом, від-
творенням, розповсюдженням передачі (програ-
ми) і публічним повторним сповіщенням її іншою 
організацією мовлення (т.зв. право на ім’я (назву) 
[12, ч.ч. 2, 3 ст. 38]. Звичайно, що це не можна 
прирівнювати до особистих немайнових прав ви-
конавця, однак право на ім’я (назву), безумовно, 
індивідуалізує відповідну особу (організацію), 
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певною мірою позначаючи автора представлено-
го продукту у сфері культурно-розважальних та 
інших подібних послуг, що сприяє не тільки пра-
вовій охороні, але і комерційному застосуванню 
майнових прав цих суб’єктів у чисельних госпо-
дарських відносинах.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Коло об’єктів правовідносин у сфері теа-
трально-концертної діяльності за своїм змістом, 
юридичними властивостями, способами створен-
ня, індивідуалізації, використання тощо є дуже 
широким та нерівномірним як із сутнісного, так 
і з вартісного погляду. Складність та неоднознач-
ність у розумінні їхньої правової природи походить 
від множинності правовідносин, що формуються в 
суспільстві, та викликає проблеми щодо їх чіткого 
розмежування, управлінського впливу і захисту як 
на практиці, так і в теоретико-правовій площині.

Утім, усі вони активно використовуються з ко-
мерційною метою на ринку театрально-концерт-
них послуг, що формується індустрією відпочин-
ку та розваг, інтелектуально-духовною сферою 
суспільства. Тому, будучи предметами викори-
стання їх творцями у власній господарській діяль-
ності або продажу чи тимчасової передачі іншим 
особам для одержання постійних доходів, внесен-
ня до статутних капіталів господарюючих суб’єк-
тів тощо, об’єкти відносин у досліджуваному сек-
торі належать до сфери господарсько-правового 
регулювання.

Із погляду використання в театрально-кон-
цертній діяльності об’єкти правовідносин не є 
однорідними. В узагальненому вигляді їх варто 
поділяти на: 1) матеріальні об’єкти (рухоме та 
нерухоме майно театрів, клубів, інших закла-
дів, організацій, колективів) та 2) нематеріальні 
об’єкти: а) послуги, у т.ч. агентські; б) результа-
ти творчої діяльності (драматичні, музичні, ауді-
овізуальні та інші твори; їх сценічне виконання 
(в комплексному поєднанні, з обробкою або без 
неї); створення відеограм, фонограм; програми 
(передачі) організацій мовлення); в) майнові та 
г) особисті немайнові права. Останні дві підгрупи, 
у свою чергу, доречно диференціювати на ті, що 
належать: авторам, виконавцям, виробникам фо-
нограм, відеограм, програм (передач) мовлення.

Одним із найсуттєвіших об’єктів досліджува-
них правовідносин варто визнавати дії їх учас-
ників із надання послуг у сфері театрального 
та концертного бізнесу, які носять організацій-
но-господарський характер. Це зумовлено за-
питом суспільства на отримання певного куль-
турно-розважального продукту та необхідністю 
забезпечити цей запит надавачами послуг. Ор-
ганізаційний аспект проявляється також у не-
обхідності додержання учасниками цих право-
відносин низки законодавчих публічних вимог 
щодо належної поведінки (дій), спрямованої на 

виконання завдань культурного, просвітницько-
го, дозвільного, мовного, безпекового та іншого 
характеру. Вказане має на меті узгодження при-
ватних та публічних інтересів у процесі вироблен-
ня та споживання результатів (благ) театрально- 
концертної діяльності, на досягнення яких орієн-
тована остання.

Серед багатьох дискусійних питань із поруше-
ної проблематики, зокрема, можна вказати на по-
требу подальшого дослідження питань подвійного 
характеру публічного виконання творів у якості 
об’єкта прав інтелектуальної власності, а також 
ролі особистих немайнових прав для успішності 
господарської діяльності.
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Анотація

Костюкова А. О. Щодо об’єкта правовідносин 
у сфері театрально-концертної діяльності. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню кола та змісту 
об’єкту правовідносин у такому секторі господарюван-
ня, як театральна і концертна діяльність, його місця і 
ролі у творчо-виробничому середовищі, а також на рин-
ку відповідних культурних послуг.

Об’єкти правовідносин у сфері театрально-концерт-
ної діяльності мають бути розглянуті в контексті поєд-
нання майнового та організаційного аспекту останньої. 
Якщо майнові елементи такої діяльності переважно 
пов’язані із цивільними правовідносинами, то органі-
заційні елементи ведення театрального та концертного 
бізнесу характеризують цей вид економічної діяльно-
сті виключно в господарсько-правовій площині. Адже 
вони пов’язані з публічними та управлінськими вимо-
гами і правилами закону, які виходять за межі приват-
ного права. 

Організаційно-господарський погляд на об’єкти 
театрально-концертних послуг пов’язаний із запитом 
суспільства на досягнення культурних, просвітниць-
ких, дозвільних, мовних, безпекових та інших резуль-
татів. Це зумовлює потребу узгодження приватних та 
публічних інтересів у процесі правового регулювання 
порядку вироблення та споживання результатів (благ) 
театрально-концертної діяльності.

Із погляду використання в театрально-концертній 
діяльності об’єкти правовідносин варто поділяти на: 
1) матеріальні об’єкти (рухоме та нерухоме майно теа-
трів, клубів, інших закладів, організацій, колективів) 
та 2) нематеріальні об’єкти: а) послуги, в т.ч. агентські; 
б) результати творчої діяльності (драматичні, музичні, 
аудіовізуальні та інші твори; їх сценічне виконання 
(в комплексному поєднанні, з обробленням або без ньо-
го); створення відеограм, фонограм; програми (пере-
дачі) організацій мовлення); в) майнові та г) особисті 
немайнові права. Останні дві підгрупи належать: авто-

рам, виконавцям, виробникам фонограм, відеограм, 
програм (передач) мовлення. До них належать: послу-
ги; результати інтелектуальної, творчої діяльності; 
майнові та особисті немайнові права. Ці об’єкти пере-
важно мають нематеріальний характер. 

Ключові слова: театральна діяльність, концертна 
діяльність, театральні та концертні послуги, об’єкт 
правовідносин, матеріальні та нематеріальні об’єкти.

Summary

Kostyukova A. O. Concerning the object of legal re-
lations in the sphere of theatrical and concert activity. – 
Article.

This article is dedicated to research of area and con-
tent of object of legal relationships in such sector of me-
nage as theatrical and concert activity to his place and 
role in a creatively-productive environment and also at 
the market of corresponding cultural services.

The objects of legal relationships in the field of theat-
rically-concert activity should be considered in the con-
text of combination of property and organizational aspect 
of the last. If property elements of such activity mainly 
related to civil legal relationships, then the organization-
al elements of conduct of theatrical and concert business 
characterize this type of economic activity exceptionally 
in a business law plane. In fact they are related to the pub-
lic and administrative requirements and rules of law, that 
standing out of private low.

An Organizationally-economical glance on the objects 
of theatrically-concert services is related to the request 
of society for the achievement of cultural, educational, 
permissive, linguistic, safety and other results. It stip-
ulates the necessity of concordance of private and public 
interests in the process of the legal adjusting of order of 
making and consuming of results (welfare) of theatrical-
ly-concert activity.

From the point of view of the use in theatrically-con-
certo activity the objects of legal relationships it costs to 
divide into: 1) material objects (personal and immobile 
chattels of theatres, clubs, other establishments, organ-
izations, collectives) and 2) non-material objects : а) ser-
vices, in thereby agent; b) results of creative activity 
(musical, audiovisual and other dramatics; them a stage 
implementation (in complex combination, with treatment 
or without her); creation of videograms, phonograms; 
programs (transmissions) of organizations of broadcast-
ing); c) property and d) private unproperty. The last two 
sub-groups belong to the authors, performers, produc-
ers of phonograms, videograms, broadcasting programs 
(transmissions). Belonging to them: services; results of 
intellectual, creative activity; property and personal un-
property rights. These objects mainly have non-material 
character.

Key words: theatrical activity, concert activity, theat-
rical and concert services, object of legal relations, tangi-
ble and intangible objects.

https://wipolex.wipo.int/ru/text/295480
https://wipolex.wipo.int/ru/text/295480

