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Правова основа
•Конституція України

•Цивільний кодекс України

•Закони України:

«Про авторське право і 
суміжні права»

«Про наукову і науково-
технічну діяльність»
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Інтелектуальна власність
(Книга 4 Цивільного кодексу України)

• ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, 
ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР 
(АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

• ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, 
КОРИСНУ МОДЕЛЬ, 
ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 
(ПАТЕНТ)

• ТОЩО
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО
• Автор - фізична особа,  яка  своєю  творчою  працею  створила твір

(ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);  

• Науковий результат – нове  наукове  знання,  одержане  в  процесі 

фундаментальних  або  прикладних  наукових  досліджень  та 

зафіксоване  на  носіях  інформації.  Науковий  результат  може  бути                

у формі звіту,  опублікованої  наукової  статті,  наукової  доповіді,  наукового 

повідомлення  про  науково-дослідну роботу,  монографічного  дослідження, 

наукового  відкриття,  проекту  нормативно-правового  акту,  нормативного 

документа  або  науково-методичних  документів,  підготовка  яких  потребує 

проведення  відповідних  наукових  досліджень  або  містить  наукову  складову 

тощо  (п. 22 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).
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• Суб’єктами авторського права є автори  творів,  зазначених  у 

частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким 

автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права (ст. 7 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»).

• Об’єктами авторського  права  є  твори  у  
галузі  науки,  літератури і мистецтва, а саме: 
1) літературні      письмові      твори      
белетристичного, публіцистичного,  наукового,  
технічного  або   іншого   характеру  (книги, 
брошури, статті тощо); 
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні 
твори; 
3) комп'ютерні програми; 
4) бази даних;
5) тощо.

(ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права»). 
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Знак  охорони   авторського   права
Особа,  яка  має  авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа,  якій 

на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір),  для  

сповіщення  про  свої  права  може використовувати  знак  охорони   авторського   

права.   Цей   знак складається з таких елементів: 

• латинська  літера «c», обведена колом, - (зображення знака не 

наводиться); 

• ім’я особи, яка має авторське право; 

• рік першої публікації твору. 

Знак охорони  авторського права проставляється на оригіналі і 

кожному примірнику твору (п. 3 ст. 11 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»).

ПРИКЛАД:

© Іванов В. В., 2018
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Міжнародні ліцензії Creative Commons

• дозволяє іншим розповсюджувати, редагувати ваш твір, вносити в нього зміни, і брати 
його за основу для своїх творів, навіть для використання з комерційною метою, за умови 
зазначення вашого авторства

• дозволяє іншим редагувати ваш твір, вносити в нього зміни, і брати його за основу для 
своїх творів, навіть для використання з комерційною метою, за умови зазначення вашого 
авторства й розповсюдження похідних творів на таких же умовах

• дозволяє розповсюдження, комерційне і некомерційне, поки твір передається цілим і в 
незмінному вигляді, та з зазначенням вашого авторства

• дозволяє іншим редагувати ваш твір, змінювати його і брати його за основу для своїх 
творів з некомерційною метою і хоча похідні твори повинні бути некомерційними і ви 
повинні бути згадані в них як автор оригінального твору
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Розроблені організацією Creative Commons, з метою надати авторам 
можливість дозволити широкому колу людей безоплатно поширювати 
власні твори при дотриманні ряду умов.

https://creativecommons.org

https://uk.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://uk.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


Реєстрація авторського права 
• Суб’єкт   авторського   права для  засвідчення  авторства 

(авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, 

факту  і  дати  опублікування  твору  чи договорів,  які стосуються 

права автора  на  твір,  у  будь-який  час   протягом   строку   охорони 

авторського  права  може зареєструвати  своє  авторське  право  

у відповідних державних реєстрах (п. 5 ст. 11 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»). Після реєстрації автор 

отримує свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
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Авторське 

свідоцтво –

це результат 

професійної 

діяльності 

викладача

• відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої та 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» до результатів професійної 

діяльності викладача належить наявність 

авторських свідоцтв

• згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН від 

14.01.2016 р. № 13) до списку навчально-

методичних праць та/або наукових праць 

включаються авторські свідоцтва
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Установа складає і періодично видає каталоги 

всіх державних реєстрацій (бюлетені)
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Приклади відомостей про реєстрацію авторського 

права на твір (http://www.me.gov.ua)
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Приклади відомостей про реєстрацію авторського 

права на твір (http://www.me.gov.ua)
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Установою видається 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір. 

За реєстрацію 

авторського права та 

видачу свідоцтва 

сплачуються збори
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Оплата адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності

за підготовку до держреєстрації авторського права від
фізичних осіб 55,25 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію
авторського права на твір від фізичних осіб 8,50 грн.

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang
=uk-UA&id=30a638ab-80ad-454f-9c1c-
1ef852e4c193&title=OplataAdministrativnikhPo
slugVSferiIntelektualnoiVlasnosti
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=30a638ab-80ad-454f-9c1c-1ef852e4c193&title=OplataAdministrativnikhPoslugVSferiIntelektualnoiVlasnosti


Оплата адміністративних послуг у сфері

інтелектуальної власності (http://www.me.gov.ua)

• Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22011900
• Код отримувача: 38004897
• Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
• Рахунок отримувача: 31112025026007
• Код банку отримувача: 899998
• Призначення платежу: *;101; 22011900; ЄДРПОУ для юридичних осіб/ІПН для фізичних осіб; збір 

за _______________/сплата за контрольні марки серії _______________, згідно із заявою 
№_______________, без ПДВ.

• ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
АВТОСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

• *;101; 22011900; 987879898; збір за держреєстрацію АП Іванов (Прізвище автора) Пісня Перлина/Комп прог
BARRACUDA/Малюнок Сонце тощо.

• *;101; 22011900; 987879898; збір за свідоцтво Іванов (Прізвище автора) Пісня Перлина/Комп прог
BARRACUDA/Малюнок Сонце тощо.
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Оформлення заяви

про реєстрацію авторського права на твір
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Оформлення заяви
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Пакет документів
• Примірник твору (твір на електронному носії 

інформації чи твір, роздрукований на папері)

• Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за 

підготовку до державної реєстрації авторського права на 

твір (квитанція)

• Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за 

оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію 

авторського права на твір (квитанція)

• Документ, що свідчить про факт і дату 

оприлюднення твору (за наявності)

• Інші документи, що додаються до заяви
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Дякую за увагу!

Візнюк Валентина, 
канд. пед. наук, директор бібліотеки 
Університету Ушинського
• valentinaviznuk@gmail.com
• www.library.pdpu.edu.ua
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