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Пропозиція для обговорення 

 

 

ПОРЯДОК  

державної реєстрації авторського права і договорів,  

що стосуються майнових прав на твір 

 

I. Загальні положення  

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» та відповідно до вимог законодавства у сфері 

електронних документів та електронного документообігу, електронних 

довірчих послуг. Порядок визначає перелік об’єктів авторського права, які 

можуть бути подані на державну реєстрацію авторського права і договорів, що 

стосуються майнових прав на твір (далі – державна реєстрація), та документів, 

необхідних для їх реєстрації, процедуру подання заявок на реєстрацію 

авторського права і договорів, що стосуються майнових прав на твір, їх 

розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, 

видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, прийняття рішень 

про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір, а також 

ведення в електронній формі Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір і Державного реєстру договорів, що стосуються права 

автора на твір, яке здійснюється державною організацією «Український 

національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ).  

2. Поняття, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:  

відкликана заявка – заявка про реєстрацію авторського права на твір або 

договору, що стосується майнових прав на твір, за якою припинено розгляд 

відповідно до клопотання заявника; 

Державний реєстр договорів, що стосуються права автора на твір, - 

автоматизована система, призначена для зберігання, накопичення, обробки 
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інформації щодо офіційних відомостей про державну реєстрацію договорів, що 

стосуються майнових прав на твір, що ведеться в електронній формі; 

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 

автоматизована система, призначена для зберігання, накопичення, обробки 

інформації щодо офіційних відомостей про державну реєстрацію авторського 

права на твір та факту і дати оприлюднення твору (за наявності), що ведеться в 

електронній формі;  

електронна заявка - заявка про реєстрацію авторського права або договору, 

що стосується майнових прав на твір, подана через автоматизовану систему, та 

яка має характеристики електронного документа, включаючи обов’язкові 

реквізити документа відповідно до вимог цього Порядку; 

заявка - сукупність документів, необхідних для державної реєстрації;  

заявник - суб'єкт авторського права, кожна зі сторін укладеного договору, 

що стосується майнових прав на твір, що подає заявку на державну реєстрацію, 

особисто або через довірену особу;  

особи, пов’язані з державою-агресором - громадяни Російської Федерації, 

крім тих, що проживають на території України на законних підставах; 

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства 

Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до 

законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або 

учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше 

відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім 

того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична 

особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської 

Федерації; 

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором 

(контрактом); 

свідоцтво - документ, що засвідчує належність особистих немайнових прав 

та/або майнових прав на твір (оприлюднений чи неоприлюднений), факт і дату 
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його опублікування, набуття майнових прав на твір на підставі договору або 

закону. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про 

авторське право і суміжні права». 

3. Заявку на державну реєстрацію до УКРНОІВІ подає заявник або його 

довірена особа.  

Заявки на державну реєстрацію можуть подаватися у паперовій або 

електронній формі. 

В електронній формі заявка подається заявником через автоматизовану 

систему, доступ до якої забезпечується через веб-сайт УКРНОІВІ.  

4. УКРНОІВІ для забезпечення державної реєстрації виконує такі функції:  

1) приймає в електронній та/або паперовій формі заявки, подані на 

державну реєстрацію,  розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам 

цього Порядку;  

2) здійснює державну реєстрацію шляхом внесення до відповідного 

державного реєстру відомостей про реєстрацію авторського права на твір або 

відомостей про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір;  

3) приймає рішення про реєстрацію авторського права, про реєстрацію 

договору, що стосується майнових прав на твір, або рішення про відмову в 

державній реєстрації; 

4) видає та надсилає за зазначеною в заяві адресою свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір та/або рішення про реєстрацію договору, 

що стосується майнових прав на твір, в електронній та/або паперовій формі; 

5) готує та публікує в своєму офіційному бюлетені з питань охорони 

авторського права і суміжних прав визначені ним відомості про реєстрацію 

авторського права і договорів, що стосуються майнових прав на твір;  

6) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір, Державного реєстру договорів, що стосуються права 

автора на твір, видає виписки про внесення змін до відповідного державного 

реєстру;  
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7) видає в електронній та/або паперовій формі довідки з Державного 

реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, Державного реєстру 

договорів, що стосуються права автора на твір; 

 

II. Вимоги до документів, що подаються для реєстрації авторського 

права та договору, що стосується майнових прав на твір 

 

1.  Заявка на реєстрацію авторського права на твір має стосуватись одного 

твору (колекції творів) з такого переліку творів у сфері літератури, мистецтва, 

науки: 

1) літературні твори – книги, брошури, статті тощо; 

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 

3) музичні твори з текстом і без тексту; 

4) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові 

шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного 

показу, та їх постановки; 

5) театральні постановки, сценічні переробки творів, зазначених 

у підпункті 1 цього пункту, і обробки нематеріальної культурної спадщини, 

придатні для сценічного показу; 

6) аудіовізуальні твори; 

7) тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), 

субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами; 

8) твори образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, 

гравюра, літографія, твір художнього дизайну (у тому числі сценічного 

дизайну, накреслення (дизайну) шрифтів) тощо; 

9) фотографічні твори; 

10) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного 

ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, 

ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України «Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n165


5 

 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові 

зразки»; 

11) твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та 

ландшафтних утворень; 

12) похідні твори - анотація, адаптація, аранжування, кавер-версія, обробка 

нематеріальної культурної спадщини тощо; 

13) збірки творів (до складу, яких входять твори, що належать до одного 

об’єкта авторського права), збірки обробок нематеріальної культурної 

спадщини, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені 

твори, за умови, що вони є результатом творчої діяльності за добором або 

упорядкуванням змісту; 

14) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 

стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер 

діяльності; 

15) комп’ютерні програми (крім програмного коду, який згенеровано не в 

результаті творчої діяльності автора); 

16) бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. 

Допускається державна реєстрація колекції творів, створення якої не є 

результатом творчої діяльності за добором або упорядкуванням змісту, за 

умови, що твори, з яких складається колекція, створені одним автором та 

належать до одного об’єкта авторського права.   

2. Не допускається подання на державну реєстрацію заявок, якщо: 

1) у заяві про державну реєстрацію визначається об’єкт авторського права, 

відсутній у переліку творів, зазначеному у пункті 1 розділу ІІІ.  

2) назва твору (назва колекції творів), зазначена у заяві про державну 

реєстрацію, не відповідає назві твору (назві колекції творів), зазначеній на копії 

твору (колекції творів), що подається на державну реєстрацію; 

3) до назви творів образотворчого мистецтва та ужиткового мистецтва  

(назви колекції творів образотворчого мистецтва або ужиткового мистецтва) 
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включено слова та/або фрази «торговельна марка», «знак для товарів і послуг», 

«географічне зазначення», «промисловий зразок», «винахід», «корисна 

модель»; 

4) текст літературного твору, поданого на державну реєстрацію, є 

повторенням його назви; 

5) назва твору (назва колекції творів), що подається на державну 

реєстрацію, містить заклик, вираз, слова, тощо, які суперечать публічному 

порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про 

захист суспільної моралі», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про заборону пропаганди російського 

нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 

держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського 

нацистського тоталітарного режиму в Україну». 

3. Заявка на реєстрацію авторського права на твір складається з таких 

документів:  

1) заява (додатки 1-2), викладена українською мовою, заповнена 

друкованими літерами власноручно або за допомогою комп’ютера; 

2) копія твору (оприлюдненого чи неоприлюдненого), оформлена 

відповідно до вимог, визначених пунктом 14 цього розділу;  

3) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору, за 

наявності;  

4) документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації 

авторського права на твір;  

5) довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені 

заявника подається довіреною особою; 

6) копія свідоцтва про право на спадщину, засвідчена відповідно до 

законодавства, якщо заявка подається спадкоємцем автора;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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7) копія свідоцтва про народження, засвідчена відповідно до 

законодавства, якщо заявка від імені малолітньої особи подається одним з 

батьків; 

8) інші документи згідно з переліком, наведеним у пунктах 5-6 цього 

розділу.  

4. Заявка на реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір, 

складається з таких документів:  

1) заява (додатки 3-5), викладена українською мовою, заповнена 

друкованими літерами власноручно або за допомогою комп’ютера; 

2) копія твору, оформлена відповідно до вимог, визначених пунктом 14 

цього розділу;  

3) копія договору про створення за замовленням і використання об’єкта 

авторського права або договору про передання (відчуження) майнових прав на 

твір, або ліцензійного договору на використання об’єкта авторського права, 

укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»; 

 4) документ, що підтверджує виключне майнове право на твір, якщо 

передання (відчуження) майнових прав або права на використання твору 

здійснює особа, яка має виключне майнове право на цей твір, але не є автором 

твору;  

5) документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації 

договору, що стосується майнових прав на твір;  

6) довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені 

сторони договору подається довіреною особою.  

5. До заявок на державну реєстрацію додатково додаються: 

1) для комп’ютерної програми – настанова щодо використання (інструкція 

користувача) комп’ютерної програми; 

2) для бази даних – настанова щодо використання (інструкція користувача)  

бази даних і опис структури бази даних; 
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3) для творів архітектури, містобудування, садово-паркового та 

монументального мистецтва – анотація, яка повинна містити назву твору, 

архітектурні характеристики і параметри, за наявності дані про 

місцезнаходження (адресу), час і місце створення; 

4) для похідних творів – договір, що підтверджує право автора похідного 

твору на творчу переробку іншого твору чи фольклору або заява автора про те, 

що твір створено на основі твору, який є суспільним надбанням та/або власним 

твором автора; 

5) для збірників творів, збірників обробок фольклору, енциклопедій та 

антологій - договір, що підтверджує право упорядника збірника на 

використання творів, які увійшли як складові частини до твору, що 

реєструється, або заява автора (упорядника) про те, що включені твори є 

суспільним надбанням та/або власними творами автора; 

6) для твору, в якому використано об’єкт, використання якого заборонено 

без відповідного дозволу (згоди), відповідно до Цивільного кодексу України 

або спеціального законодавства - документ, що підтверджує отримання такого 

дозволу. 

6. До заяви на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім 

документів, зазначених у пунктах 3, 5 цього розділу, додаються засвідчені 

належним чином: 

1) доручення роботодавця на створення твору (наказ, службове завдання 

тощо) - за наявності;  

2) витяг з трудового договору (контракту) або копія договору щодо 

розподілу майнових прав на службовий твір, засвідчені відповідно до 

законодавства; 

3) документ, що підтверджує момент створення твору (акт про виконану 

роботу, звіт, доповідна тощо), якщо момент переходу майнових прав на 

службовий твір не визначено у договорі щодо розподілу майнових прав на 

службовий твір; 

4) довідка про підтвердження місця роботи працівника. 
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7. Копія договору подається українською мовою. Якщо договір викладений 

іншою мовою, до нього додається переклад українською мовою, засвідчений 

відповідно до законодавства. 

8. Договори, що подаються на державну реєстрацію мають відповідати 

вимогам глави 75 Цивільного кодексу України, статей 48-50 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права». 

9. Якщо на державну реєстрацію подається інший, передбачений 

законодавством договір, положення цього договору в частині розпоряджання 

майновими правами на твір мають відповідати вимогам, визначеним статтями 

48-50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

10. Якщо суб’єктом авторського права або стороною договору, що 

стосується майнових прав на твір, є іноземець, особа без громадянства, 

іноземна юридична особа або інша особа, що має місце постійного проживання 

чи постійне місцезнаходження поза межами України, то в заяві здійснюється 

транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами 

української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного 

найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У 

дужках зазначені дані відтворюються англійською мовою.  

11. Заява підписується автором (особою, якій належать майнові права на 

твір) або стороною договору, що стосується майнових прав на твір.  

Заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це 

повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка 

підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється 

печаткою (якщо юридична особа використовує печатку у своїй діяльності).  

У разі подання заявки довіреною особою, заява від імені автора (особи, 

якій належать майнові права на твір) або сторони договору, що стосується 

майнових прав на твір, підписується довіреною особою, якщо право на 

підписання визначено у довіреності. 

У разі, коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, 

ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в 
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укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до 

УКРНОІВІ, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної 

довіреності від інших співавторів.  

Заявки в електронній формі подаються лише з накладеним кваліфікованим 

електронним підписом відповідно до вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію 

та електронні довірчі послуги». 

12. Документи у паперовій формі, що додаються до заяви, мають бути 

придатними для сприйняття їх змісту після сканування (оцифрування), а також 

оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати, 

зберігати протягом строку дії авторського права. Заявки на державну 

реєстрацію у паперовій формі подаються комплектно в одній теці. Документи, 

які містяться в одній теці, мають стосуватися однієї заявки. 

Документи в електронній формі, що додаються до заяви, мають бути 

придатними для сприйняття їх змісту. Заявки на державну реєстрацію 

подаються комплектно, одним відправленням. Документи, які містяться в 

одному відправленні, мають стосуватися однієї заявки. 

13. Заявник та його довірена особа несуть відповідальність за достатність і 

достовірність інформації, наведеної у заявках про державну реєстрацію, 

дотримання прав і законних інтересів інших осіб, відповідність публічному 

порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про 

захист суспільної моралі», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про заборону пропаганди російського 

нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 

держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського 

нацистського тоталітарного режиму в Україну». 

14. Залежно від об'єкта авторського права, щодо якого подано заявку на 

реєстрацію, копія твору повинна відповідати такими вимогам: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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Твір у сфері літератури, 

мистецтва, науки 

Паперова форма подання 

заявки 

Електронна форма 

подання заявки 

1) літературні письмові 

твори 

у друкованому вигляді 

мовою оригіналу на 

паперовому або 

електронному носії - у 

форматі pdf; 

у форматі pdf 

2) виступи, лекції, 

промови, проповіді та 

інші усні твори 

у друкованому вигляді 

мовою оригіналу на 

паперовому або 

електронному носії (у 

форматі pdf) чи у вигляді 

звукозапису (у форматі 

mp3) 

у форматі pdf, якщо твір 

відображено в 

текстовому документі, 

або  

у форматі mp3, якщо твір 

зафіксовано у 

звукозаписі, або у 

форматі  mkv, якщо твір 

зафіксовано у  

відеозаписі 

3) музичні твори з 

текстом і без тексту 

у вигляді нотного запису 

або звукозапису, а текст - 

у друкованому вигляді 

мовою оригіналу на 

паперовому або 

електронному носії - у 

форматі pdf; 

у форматі pdf, якщо твір 

відображено в нотному 

записі та текст в 

текстовому документі, 

або у форматі mp3, якщо 

твір зафіксовано у 

звукозаписі, текст 

музичного твору – у 

форматі pdf;  

4) драматичні, музично-

драматичні твори, 

пантоміми, музично-

у вигляді відеозапису, 

малюнків або в 

друкованому вигляді 

у форматі pdf, якщо твір 

відображено в 

текстовому документі, 
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світлові шоу, циркові 

вистави, хореографічні 

та інші твори, створені 

для сценічного показу, та 

їх постановки 

мовою оригіналу на 

паперовому або 

електронному носії (у 

форматі pdf) 

або у форматі mkv, якщо 

твір зафіксовано у 

відеозаписі, або 

у форматі jpeg, pdf, tiff, 

якщо твір подано у 

вигляді зображень 

5) театральні постановки, 

сценічні переробки 

творів, зазначених 

у підпункті 1 цього 

пункту, і обробки 

нематеріальної 

культурної спадщини, 

придатні для сценічного 

показу 

у вигляді відеозапису, 

малюнків або в 

друкованому вигляді 

мовою оригіналу на 

паперовому або 

електронному носії (у 

форматі pdf) 

у форматі pdf, якщо твір 

відображено в 

текстовому документі, 

або у форматі mkv, якщо 

твір зафіксовано у  

відеозаписі, або  

у форматі jpeg, pdf, tiff, 

якщо твір подано у 

вигляді зображень 

6) аудіовізуальні твори у вигляді відеозапису  у вигляді відеозапису у 

форматі mkv 

7) тексти перекладів для 

озвучення (у тому числі 

дублювання), 

субтитрування 

аудіовізуальних творів 

іншими мовами  

у друкованому вигляді 

мовою оригіналу на 

паперовому чи 

електронному носії (у 

форматі pdf) або у 

вигляді звукозапису (у 

форматі mp3) 

у форматі pdf, якщо твір 

відображено в 

текстовому документі, 

або у форматі mp3, якщо 

твір зафіксовано у  

звукозаписі 

8) твори образотворчого 

мистецтва 

у вигляді фотографій 

розміром не менше, ніж 

9х12 сантиметрів або 

слайдів чи на 

електронному носії, або  

у форматі  jpeg, pdf, tiff; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n165
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у вигляді копій на 

паперовому носії. 

Слайди та/або фотографії 

подаються в окремому 

конверті 

9) фотографічні твори у вигляді фотографій 

розміром не менше, ніж 

9х12 сантиметрів або 

слайдів чи на 

електронному носії або у 

вигляді копій на 

паперовому носії. 

Слайди та/або фотографії 

подаються в окремому 

конверті 

у форматі jpeg, pdf, tiff; 

 

10) твори ужиткового 

мистецтва, у тому числі 

твори декоративного 

ткацтва, кераміки, 

різьблення, ливарства, з 

художнього скла, 

художня ковка, ювелірні 

вироби тощо, якщо вони 

не охороняються 

законами України «Про 

охорону прав на знаки 

для товарів і послуг», 

«Про охорону прав на 

промислові зразки» 

у вигляді фотографій 

розміром не менше, ніж 

9х12 сантиметрів чи 

слайдів або на 

електронному носії. 

Слайди та/або фотографії 

подаються в окремому 

конверті 

у форматі jpeg, pdf, tiff; 
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11) твори архітектури, 

містобудування, садово-

паркового мистецтва та 

ландшафтних утворень 

у вигляді фотографій 

розміром не менше, ніж 

9х12 сантиметрів або 

слайдів чи у вигляді 

копій основних креслень 

проекту, передусім 

генерального плану, 

планів поверхів, фасадів, 

розрізів, інших креслень 

(на власний вибір), 

фотографій або слайдів 

моделей збудованих 

будівель і споруд на 

електронному носії чи у 

вигляді копій на 

паперовому носії. 

Слайди та/або фотографії 

подаються в окремому 

конверті 

у форматі jpeg, pdf, tiff 

12) похідні твори у формі, яка передбачена 

для твору, у якому 

виражено похідний твір 

у форматі pdf або у 

форматі, який 

передбачений для твору, 

у якому виражено 

похідний твір 

13) збірки творів, збірки 

обробок нематеріальної 

культурної спадщини, 

енциклопедії та 

антології, збірки 

у форматі pdf або у 

форматі, який 

передбачений для твору, 

що увійшов складовою 

частиною до складеного 

у форматі pdf або у 

форматі, який 

передбачений для твору, 

що увійшов складовою 

частиною до складеного 
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звичайних даних, інші 

складені твори, за умови, 

що вони є результатом 

творчої діяльності за 

добором або 

упорядкуванням змісту 

твору твору 

14) ілюстрації, карти, 

плани, креслення, ескізи, 

пластичні твори, що 

стосуються географії, 

геології, топографії, 

техніки, будівництва та 

інших сфер діяльності 

у вигляді фотографій 

розміром не менше, ніж 

9х12 сантиметрів або 

слайдів чи на 

електронному носії (у 

форматі – jpeg, pdf, tiff) 

або у вигляді копій на 

паперовому носії. 

Слайди та/або фотографії 

подаються в окремому 

конверті; 

у форматі jpeg, pdf, tiff 

 

15) комп’ютерні 

програми 

у вигляді вихідного 

тексту (фрагментів 

вихідного тексту) 

програми в обсязі, 

необхідному для її 

ідентифікації. Заявник 

самостійно вирішує, які 

фрагменти вихідного 

тексту комп'ютерної 

програми подати на 

реєстрацію, та має право 

вилучати з поданих 

у форматі pdf 
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фрагментів вихідного 

тексту місця, які, на його 

думку, не слід 

висвітлювати - в 

друкованому вигляді на 

паперовому носії або на 

електронному носії (у 

форматі pdf) 

16) бази даних 

(компіляції даних), якщо 

вони за добором або 

упорядкуванням їх 

складових частин є 

результатом 

інтелектуальної 

діяльності 

в залежності від даних, 

які розташовані в базі 

даних, база даних 

подається повністю або 

подаються її фрагменти 

- в друкованому вигляді 

на паперовому носії або 

на електронному носії (у 

форматі pdf) 

у форматі pdf 

 

15. Якщо заявник подає на реєстрацію частину твору, яка може 

використовуватися самостійно, зокрема оригінальна назва твору, оригінальний 

персонаж твору, до складу заявки обов’язково додається твір, у складі якого 

створена ця частина. Така частина твору оформлюється з урахуванням форми її 

вираження.  

 

IІІ. Розгляд заявки про реєстрацію авторського права і договору, що 

стосується майнових прав на твір 

 

1. Документи, зазначені у розділі ІІ, подаються комплектно. В одному 

комплекті подаються документи, які стосуються однієї заявки. 
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Заявка про реєстрацію авторського права має стосуватися одного твору 

(однієї колекції творів). 

Заявка  про реєстрацію договору, що стосується майнових права на твір, 

має стосуватися одного договору. 

2. Заявка про реєстрацію авторського права або договору, що стосується 

майнових права на твір, залишається без розгляду, якщо: 

1) у заяві не зазначено об’єкт авторського права відповідно до 

переліку творів, визначеного у пункті 1 розділу ІІ; 

2) копія твору відсутня або не відповідає вимогам, визначеним цим 

Порядком; 

3) не містить платіжні документи про сплату збору або сплата 

здійснена за невірними реквізитами; 

Залишена без розгляду повертається заявнику за адресою на території 

України, зазначеною у заяві.  

3. Заявка про реєстрацію авторського права, про реєстрацію договору, що 

стосується майнового права на твір, може бути відкликана заявником до дати 

державної реєстрації авторського права або договору, що стосується майнового 

права на твір.  

За відсутності підстав для відмови у задоволенні клопотання про 

відкликання раніше поданої заявки УКРНОІВІ невідкладно розглядає таке 

клопотання. Заявка, подана в паперовій формі, повертається заявнику за 

адресою на території України, зазначеною у клопотанні.  

Збір за підготовку до державної реєстрації авторського права або договору, 

що стосується майнового права на твір, не повертається. 

У задоволенні клопотання про відкликання поданої заявки про реєстрацію 

авторського права, про реєстрацію договору, що стосується майнових прав на 

твір, може бути відмовлено у таких випадках: 

за результатами розгляду заявки здійснено державну реєстрацію або 

прийнято рішення про відмову в державній реєстрації; 
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із клопотанням про відкликання поданої заявки звернулася особа, яка не є 

заявником за цією заявкою або його довіреною особою. 

4. Заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення 

змін до поданої ним заявки (крім копії твору). Ці виправлення і уточнення не 

враховуються, якщо вони надійшли до УКРНОІВІ після прийняття рішення про 

реєстрацію авторського права на твір або договору, що стосується майнових 

прав на твір. 

 За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки 

сплачується відповідний збір.  

5. Розгляд заявки, прийняття рішення про державну реєстрацію або 

рішення про відмову в державній реєстрації здійснюється протягом двох 

місяців від дати надходження до УКРНОІВІ правильно оформлених документів 

заявки.  

Під час розгляду заявки УКРНОІВІ перевіряє документи, з яких 

складається комплект заявки, на відповідність вимогам Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» та цього 

Порядку. 

6. У разі подання неповного комплекту документів заявки, визначених цим 

Порядком, неправильного оформлення таких документів або у разі виникнення 

сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи заявки, 

УКРНОІВІ може надсилати заявнику запити про: 

1) усунення виявлених недоліків в матеріалах заявки; 

2) надання додаткових документів, потрібних для продовження розгляду. 

У цьому разі прийняття рішення про державну реєстрацію або рішення про 

відмову в державній реєстрації здійснюється протягом місяця з дня 

надходження до УКРНОІВІ запитуваних документів. 

7. УКРНОІВІ приймає рішення про відмову у державній реєстрації 

авторського права на твір або договору, що стосується майнового права на твір 

(додатки 6, 7), якщо заява або додані до неї документи, в тому числі документ, 
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на якому зафіксовано твір (його назва), який подано на державну реєстрацію, не 

відповідають таким вимогам: 

1) документи на реєстрацію авторського права на службовий твір не 

підтверджують створення твору у порядку виконання службових обов’язків 

відповідно до трудового договору (контракту); 

2) до документа, в якому зафіксовано твір, включено об’єкт (назву, 

зображення, тощо), який заборонено використовувати відповідно до 

Цивільного кодексу України або спеціального законодавства;   

3) копія твору, поданого на державну реєстрацію, містить об’єкт, що не 

охороняється авторським правом відповідно до статті 8 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»; 

4) заявник не виконав вимоги, надіслані у запиті, передбаченому пунктом 6 

цього розділу; 

5) у заяві зазначено особу, пов’язану з державою-агресором. 

Якщо під час розгляду заявки про державну реєстрацію УКРНОІВІ у 

документах виявлено інформацію, що суперечить публічному порядку, 

загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про захист 

суспільної моралі», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про заборону пропаганди російського 

нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 

держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського 

нацистського тоталітарного режиму в Україну», «Про санкції» (з урахуванням 

рішень Ради національної безпеки і оборони України) та постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту 

національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації», УКРНОІВІ  приймає рішення про 

відмову у державній реєстрації авторського права на твір або договору, що 

стосується майнового права на твір. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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8. Відомості за результатами розгляду заявки на державну реєстрацію 

авторського права на твір або договору, що стосується майнових прав на твір, 

УКРНОІВІ вносить до відповідного державного реєстру. Склад відомостей 

визначається цим Порядком.  

9. За результатами розгляду заявки про реєстрацію авторського права на 

твір УКРНОІВІ видає свідоцтво (додаток 8). 

За результатами розгляду заявки про реєстрацію договору, що стосується 

майнових прав на твір, УКРНОІВІ приймає рішення (додаток 9).   

10. Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права, рішення про 

реєстрацію договору здійснюється УКРНОІВІ в електронній та/або паперовій 

формі. 

Видача свідоцтва про реєстрацію авторського права, рішення про 

реєстрацію договору в електронній формі здійснюється шляхом надсилання 

ідентифікатора або оригіналу електронного свідоцтва про реєстрацію 

авторського права, рішення про реєстрацію договору через спеціалізовану 

електронну систему за ідентифікатором заявника у цій системі. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права, рішення про реєстрацію 

договору в паперовій формі видається безпосередньо заявнику або його 

довіреній особі, або надсилається на адресу, зазначену у заяві. 

Форма, у якій заявник бажає отримати свідоцтво про реєстрацію 

авторського права, рішення про реєстрацію договору, визначається у заяві. 

За клопотанням заявника, його спадкоємця або їхньої довіреної особи 

УКРНОІВІ видає або надсилає на адресу, зазначену в клопотанні, дублікат 

свідоцтва про реєстрацію авторського права. Клопотання подається в порядку, 

визначеному пунктом 5 розділу IV.  

11. Рішення  про відмову в державній реєстрації авторського права на твір 

або договору, що стосується майнових прав на твір, видається УКРНОІВІ в 

електронній та/або паперовій формі, зазначеній у заяві. 

Видача в електронній формі рішення про відмову в державній реєстрації 

здійснюється шляхом надсилання ідентифікатора або оригіналу електронного 
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рішення  про відмову в державній реєстрації через спеціалізовану електронну 

систему за ідентифікатором заявника у цій системі. 

Рішення  про відмову в державній реєстрації в паперовій формі видається 

безпосередньо заявнику або його довіреній особі, або надсилається на адресу, 

зазначену у заяві. 

 

ІV. Ведення Державного реєстру авторського права на твір та 

Державного реєстру договорів, що стосуються майнових прав на твір 

 

1. До Державного реєстру про реєстрацію авторського права на твір 

вносяться такі відомості:  

номер заявки на реєстрацію авторського права на твір;  

дата подання заявки на реєстрацію авторського права на твір;  

номер реєстрації авторського права, який є номером свідоцтва;  

дата реєстрації авторського права на твір;  

дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер офіційного 

бюлетеня;  

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;  

об'єкт авторського права, до якого належить твір відповідно до пункту 1 

розділу ІІ;  

вид і повна назва твору (скорочена, якщо така є);  

попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є); 

анотація або реферат твору; 

дата остаточного завершення роботи над твором; 

дані про походження твору (похідний, не похідний);  

відомості про твір (твори), або частину (частини) твору (творів),  що 

включено до твору, права на який реєструються; 

відомості про попередню реєстрацію (за наявності); 

дані про створення твору (у порядку виконання службових обов’язків за 

трудовим договором (контрактом), з власної ініціативи);  



22 

 

прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дата його (їх) 

народження, РНОКПП, повна поштова адреса;  

дані про те, як автор буде згадуватися в офіційних публікаціях УКРНОІВІ 

(під власним ім'ям, анонімно чи під псевдонімом);  

вихідні дані оприлюдненого твору (за наявності); 

відомості про особу (осіб), якій (яким) належать авторські майнові права 

на службовий твір; 

відомості про особу (осіб), якій (яким) належать авторські майнові права 

на твір, відповідно до документа, що засвідчує перехід у спадщину майнового 

права на твір; 

повне ім’я фізичної особи, РНОКПП, та/або повне офіційне найменування 

юридичної особи, код ЄДРПОУ, адреса для листування заявника на території 

України; 

повне ім’я, адреса для листування на території України, телефон довіреної 

особи заявника; 

про видачу або надсилання свідоцтва. 

2. До Державного реєстру договорів, що стосуються майнових прав на 

твір, вносяться такі відомості: 

номер заявки на реєстрацію договору, що стосується майнових прав на 

твір;  

дата подання заявки на реєстрацію договору, що стосується майнових прав 

на твір;  

номер реєстрації договору, який стосується майнових прав на твір, який є 

номером рішення;  

дата реєстрації договору, що стосується майнових прав на твір;  

дата публікації відомостей про видачу рішення та номер офіційного 

бюлетеня; 

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;  

об'єкт авторського права, до якого належить твір відповідно до пункту 1 

розділу ІІ;  
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вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є);  

попередня чи альтернативна назва твору (якщо така є); 

анотація або реферат твору; 

дані про походження твору (похідний, не похідний);  

відомості про твір (твори), або частину (частини) твору (творів),  що 

включено до твору, права на який реєструються; 

відомості про попередню реєстрацію (за наявності); 

прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дата його (їх) 

народження, повна поштова адреса;  

дані про створення твору (за договором, з власної ініціативи);  

назва договору, що стосується майнових прав на твір; 

номер договору, що стосується майнових прав на твір;  

дата підписання договору, який стосується права автора на твір;  

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (фізичних осіб), РНОКПП або 

повне офіційне найменування юридичної особи (юридичних осіб) - сторін 

договору та їх код за ЄДРПОУ, повна поштова адреса;  

вид майнових прав, що передаються (виключні, невиключні); 

обсяг переданих прав;  

строк дії договору, який стосується права автора на твір;  

вказівка про територію дії договору, який стосується права автора на твір; 

повне ім’я фізичної особи, РНОКПП та/або повне офіційне найменування 

юридичної особи, код ЄДРПОУ, адреса для листування заявника-сторони 

договору на території України; 

повне ім’я, адреса для листування на території України, телефон довіреної 

особи заявника-сторони договору; 

про видачу або надсилання рішення. 

3. За результатами державної реєстрації УКРНОІВІ публікує в своєму 

офіційному бюлетені відомості про реєстрацію авторського права на твори та 

про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір. Перелік таких 

відомостей затверджується УКРНОІВІ. 
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4. У процесі ведення Державного реєстру про реєстрацію авторського 

права на твір та (або) Державного реєстру договорів, що стосуються права  

автора на твір, до них можуть вноситися відомості на підставі клопотання 

заявника (його довіреної особи), рішення або ухвали суду, законів України 

«Про санкції», «Про правовий режим воєнного стану». 

 На підставі клопотання заявника (його довіреної особи) вносяться такі 

відомості:  

зміна прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору;  

зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 

найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її 

адреси;  

зміна у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав;  

зміна у відомостях про надання дозволу на використання твору;  

видача дубліката свідоцтва;  

виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, 

інформаційних тощо); 

зміна адреси для листування.  

На підставі рішення або ухвали суду, законів України «Про санкції», «Про 

правовий режим воєнного стану» вносяться такі відомості:  

визнання реєстрації недійсною;  

скасування рішення суду, яке впливає на попередньо здійснену 

реєстрацію;  

про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради національної 

безпеки і оборони України; 

про встановлення мораторію відповідно до пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту 

національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації»; 
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про арешт майна та майнових прав боржника, інше обтяження прав, в тому 

числі про передачу прав в управління Національного агентства України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів. 

5. У разі необхідності внесення змін, зазначених у пункті 4 цього розділу, 

крім змін, що стосуються визнання реєстрації недійсною відповідно до рішення 

суду, застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради національної 

безпеки і оборони України, установлення мораторію відповідно до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про 

забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави 

Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», накладення  

арешту на майно та майнові права заявника, інше обтяження прав, заявник або 

його довірена особа може з власної ініціативи подати до УКРНОІВІ клопотання 

про внесення відповідної зміни. У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові 

автора та/або його адреси, клопотання подається автором (авторами).  

Клопотання викладається українською мовою, має стосуватися однієї 

заявки і містити:  

номер свідоцтва;  

дату реєстрації;  

номер заявки;  

дату подання заявки;  

назву твору;  

повне ім'я або повне офіційне найменування заявника та його (їх) адресу;  

адресу для листування.  

Клопотання підписується автором або особою, яка має авторське право, чи 

їх довіреною особою.  

Клопотання від імені юридичної особи підписує особа, що має на це 

повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка 
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підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і 

скріплюється печаткою у разі її наявності.  

До клопотання додаються:  

документ про сплату збору за внесення змін до відповідного Державного 

реєстру або за виправлення очевидних помилок;  

документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби); 

довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо клопотання 

подається довіреною особою.  

У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, зміни 

прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 

найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір, та/або її 

адреси, автор або особа, яка має авторське право, має повідомити про це 

УКРНОІВІ.  

Публікація відомостей про внесення змін та виправлення очевидних 

помилок здійснюється УКРНОІВІ в його офіційному бюлетені.  

За результатами внесення змін до державних реєстрів УКРНОІВІ протягом 

місяця від дати надходження клопотання та документів, визначених цим 

пунктом, надає в паперовій або електронній формі виписку про внесення змін 

до відомостей відповідного державного реєстру (додатки 10, 11). 

6. Будь-яка особа має право подати клопотання про одержання довідки з 

відповідного державного реєстру. Склад відомостей та порядок надання 

довідок з державних реєстрів визначаються УКРНОІВІ. 

 

 


