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Судовий погляд
Судова та позасудова практика щодо доменних спорів  

ІТ-сектор в Україні переживає розквіт. З одного боку, держава намагається підтримувати розвиток
індустрії, анонсуючи спеціальні правові й податкові режими та пільги, як-от режим Дія Сіті. З іншого
боку, цивільно-правові договори, зокрема й договори на розроблення програмного забезпечення
(ПЗ), укладені з приватними підприємцями, уже давно під прицілом контролюючих органів. Не
чекаючи, поки шальки терезів схиляться в один чи інший бік, ми рекомендуємо застосовувати
системний підхід, який включає необхідність ураховувати корпоративні, трудові й податкові
аспекти, а також питання інтелектуальної власності під час укладення договорів на створення ПЗ.

Предмет договору

Насамперед необхідно визначити предмет договору. Визначаючи предмет, ми рекомендуємо не
обмежуватись загальною вказівкою на розроблення ПЗ, а додати посилання на конкретне ПЗ, яке
має бути розроблено за договором. Це можна зробити як у самому тексті договору, так і шляхом
посилання на додаток до договору, який визначатиме обсяг послуг, строки та результати їх
надання.

Ми розуміємо, що в разі залучення великої кількості підрядників потреба докладного визначення
предмету договору ускладнить документообіг і потребуватиме додаткового часу. Разом з тим це
дасть змогу зменшити ризик рекласифікації або прихованих трудових відносин. Справа в тому, що
для трудових відносин характерним є те, що роботодавець платить працівникові за процес праці, а
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не за результат. Саме тому в договорах на розроблення ПЗ ми рекомендуємо визначати конкретні
результати, які замовник очікує отримати за договором.

У предметі договору важливо також зазначати про передання всіх виключних майнових прав
інтелектуальної власності на результати послуг (ПЗ) від підрядника до замовника, що в разі
виникнення спорів між сторонами щодо прав на ПЗ стане визначенням мети договору – отримання
замовником усіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на ПЗ.

Зобов'язання підрядника

Оскільки за договором розробник діє як незалежний підрядник, ми рекомендуємо включати до
договору положення, які є характерними для таких відносин, а саме: зобов'язання розробника
самостійно забезпечити себе приміщеннями, знаряддями праці; положення про те, що підрядник
самостійно визначає порядок виконання робіт (надання послуг). Договір також не повинен містити
положень щодо компенсації відряджень, бізнес-витрат, лікарняних, відпусток, а також положень
щодо дотримання режиму праці, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх
документів замовника. Зазначені положення є характерними для трудових відносин, а отже їх
включення до цивільно-правового договору підвищує ризик рекласифікації відносин у трудові з
відповідними наслідками як у контексті штрафів за порушення трудового законодавства, так і в
контексті податкових донарахувань.

Окрему увагу слід звернути на положення щодо неконкурування, непереманювання та
інші обмежувальні зобов'язання. З нашої практики такі зобов'язання зазвичай діють
протягом строку дії договору та продовжують діяти протягом 1 – 3 років після
припинення договору. На нашу думку, включення таких положень до договорів, які
укладають із приватними підприємцями, не суперечить вимогам законодавства. Судова
практика щодо таких питань наразі обмежена й непослідовна. Разом із тим ми
рекомендуємо замовникам включати такі положення до договорів, оскільки в будь-якому
разі вони матимуть дисциплінувальний ефект.

Винагорода

Під час формулювання положень про винагороду, знову ж таки, необхідно пам'ятати про те, що
договір із розробником має цивільно-правовий характер. Положення про винагороду не мають
нагадувати положення про заробітну плату (фіксований розмір, виплата раз або двічі на місяць),
передбачати виплату премій чи бонусів. В ідеалі розмір винагороди має бути прив'язано до
виконання певного обсягу послуг або надання певних результатів послуг і повинен бути різним у
різні періоди часу.

Окрім того, необхідно визначити порядок і розмір винагороди за передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності на ПЗ, створене за договором, що є істотною умовою договорів про
розпорядження правами інтелектуальної власності. Існує два основних підходи: 1) вказівка на те,
що винагороду за передання виключних майнових прав інтелектуальної власності включено до
складу винагороди за надання послуг (виконання робіт) і вона становить певну її частину у
відсотках; 2) визначення конкретної суми винагороди, яку сплачують окремо від вартості послуг
(робіт).

Передання прав інтелектуальної власності

Для належного передання всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності від розробника
– громадянина/резидента України до замовника, незалежно від країни його резидентності та права,
що було обрано як застосовне до договору, важливо включати до договорів про розроблення ПЗ
істотні умови, передбачені українським законодавством. Крім зазначених вище, такими істотними
умовами є:

– права, що передають, та способи використання об'єктів інтелектуальної власності. Договір
повинен вказувати, які права передано (виключне право використовувати ПЗ способами,
передбаченими ст. 15 ЗУ "Про авторське право і суміжні права"; виключне право дозволяти
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використання ПЗ третім особам; виключне право забороняти незаконне використання ПЗ). Ті
права, які не буде вказано в договорі, вважатимуться непереданими;

– територія. Варто зазначати, що права передано на територію всіх країн світу без обмежень;

– строк. Хоча в разі передання виключних майнових прав інтелектуальної власності йдеться про
передання прав назавжди, ми рекомендуємо уточнювати, що права передано на весь строк
чинності авторських прав, як це передбачено в кожній окремій країні світу;

– ідентифікація об'єктів права інтелектуальної власності. У договорах необхідно вказувати
метод ідентифікації ПЗ, що було створене конкретним розробником, щоб замовник мав змогу
підтвердити створення такого ПЗ за договором і, відповідно, перехід прав на це ПЗ до замовника.
Зазвичай у договорах ми рекомендуємо посилатись на репозиторій вихідного коду (напр., GitHub)
або системи обліку завдань (напр., Jira), де відображається внесок кожного розробника. Також для
додаткового підтвердження створення ПЗ за договором рекомендовано підписувати регулярні акти
приймання-передачі, у яких надано докладний опис створеного ПЗ за відповідний період. Ми
рекомендуємо в описі створеного ПЗ зазначати назву продукту, назви відповідних модулів і
функціонал створеного ПЗ, посилання на репозиторій із нікнеймом розробника в системі, щоб
можна було ідентифікувати код, який написав відповідний розробник.

У зв'язку з установленням в Україні спеціального режиму Дія Сіті 14 серпня 2021 року набрали
чинності зміни до українського законодавства, що стосуються, серед іншого, питань
інтелектуальної власності. Зміни в основному пов'язано з визначенням суб'єкта, якому
належатимуть виключні майнові права інтелектуальної власності на результати послуг (робіт).
Зокрема, відповідно до внесених змін виключні майнові права на всі твори, крім творів
образотворчого мистецтва, що створені за замовленням, мають належати замовнику, якщо інше не
встановлено договором чи законом. Водночас незрозумілим залишилось питання: як мають
співвідноситись нові норми з вимогами ЗУ "Про авторське право і суміжні права" стосовно
узгодження сторонами істотних умов щодо розпорядження правами інтелектуальної власності?
Оскільки зміни прийнято зовсім недавно, наразі ще відсутня відповідна судова практика. З огляду
на зазначене, ми рекомендуємо включати всі істотні умови передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності до договору задля уникнення ризиків визнання передання прав
недійсним.

Крім істотних умов, зазначених вище, варто також визначити в договорі момент переходу прав до
замовника. З огляду на вказані зміни до законодавства, ми рекомендуємо зазначати, що замовник
набуває виключні права інтелектуальної власності в момент, наступний за створенням ПЗ.

Строк договору

Рекомендуємо визначати в договорі строк його дії (наприклад, строк, необхідний для завершення
проєкту, надання певного обсягу послуг). Укладення договору на невизначений строк, а так само
включення до договорів положень щодо його автоматичної пролонгації підвищують ризик визнання
відносин між сторонами трудовими, оскільки за загальним правилом трудові договори підлягають
укладенню на невизначений строк.

Акти приймання-передачі

Укладення сторонами цивільно-правового договору періодичних актів приймання-передачі має за
меті одразу декілька цілей: знижуватиме ризик рекласифікації відносин у трудові,
підтверджуватиме витрати замовника на розроблення ПЗ, а також фіксуватиме передання прав
інтелектуальної власності на ідентифіковане ПЗ. Отже, як ми вже зазначали, контролюючі органи
намагатимуться перекваліфікувати договори з приватними підприємцями у трудові, посилаючись
на певні критерії й ознаки наявності прихованих трудових відносин. Акти приймання-передачі
укладають лише між незалежними сторонами, вони не є характерними для трудових відносин, а
отже їх наявність додатково підтверджуватиме статус незалежного підрядника у розробника ПЗ.

Рекомендуємо передбачити форму акта приймання-передачі в додатку до договору на
розроблення ПЗ, щоб зафіксувати всі обов'язкові реквізити первинного документа. Адже, виходячи
із судової і правозастосовної практики, контролюючі органи, зокрема податкові органи, прискіпливо
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оцінюють відповідність первинних документів вимогам законодавства під час податкових
перевірок, і за відсутності хоча б одного з необхідних реквізитів використовують такі дефекти для
своїх висновків про недійсність операцій та, відповідно, безпідставність витрат для цілей
визначення податку на прибуток замовником.

Замовник-нерезидент

Українські розробники популярні на міжнародному ринку. Групи компаній, у яких немає присутності
в Україні, теж залучають українських ІТ-спеціалістів. Найчастіше це приватні підприємці.

У контексті таких операцій усі зазначені вище ризики й рекомендації залишаються актуальними.
Хоча, звичайно, ризик рекласифікації відносин українських приватних підприємців з іноземними
замовниками у трудові значно нижчий на практиці, ніж для місцевих замовників. Адже українським
контролюючим органам важче "зловити" іноземну компанію та донарахувати їй штрафи чи податки.

Разом із тим для іноземних замовників актуальним стає ризик визнання їх постійного
представництва в Україні як теоретично, так і практично. Зокрема, починаючи з 1 липня 2021 року
українські податкові органи набули права проводити податкові перевірки іноземних компаній у разі
підозри здійснення ними господарської діяльності (повністю чи частково) на території України без
реєстрації постійного представництва. За результатами таких перевірок податковий орган має
право визнати наявність постійного представництва нерезидента в Україні та зареєструвати його
без жодних заяв із боку іноземної компанії.

Що ж стосується теорії, то для визнання постійного представництва нерезидента податковому
органу потрібно буде довести, що нерезидент або має фіксоване місце в Україні (офіс, місце
управління, склад), через яке здійснює господарську діяльність, або діє в Україні через залежних
агентів. Тому ми рекомендуємо іноземним замовникам уникати прямих платежів за оренду офісних
приміщень, у яких розробники ПЗ надають послуги, а також чітко прописувати в договорах на
розроблення ПЗ, що приватні підприємці є незалежними підрядниками і жодним чином не
виконують функцій залежного агента.
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