
  Закон України „      ”Про Авторське право та суміжні права  

від 23  1993 грудня року №  3792-XII 

( )Витяг  

 
 7. Стаття '   Суб єкти авторського права 

 
'      Суб єктами авторського права є автори творів,    , їх спадкоємці та особи

       яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторсь   .кі майнові права  
 

 8. Стаття '   Об єкти авторського права 
 
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) '  ;компютерні програми  
4)  ;бази даних  
5)       ;музичні твори з текстом і без тексту  
6) , драматичні музично-  , ,   драматичні твори пантоміми хореографічні та
 ,    ,   ;інші твори створені для сценічного показу та їх постановки  
7)  ;аудіовізуальні твори  
8)  твори образотворчог  ;о мистецтва  
9)  ,   твори архітектури містобудування і садово-  ;паркового мистецтва  
10)  ,    ,  , фотографічні твори у тому числі твори виконані способами

  ;подібними до фотографії  
11)   ,      твори ужиткового мистецтва у тому числі твори декоративного

, , ткацтва кераміки різ , ,   ,   ьблення ливарства з художнього скла ювелірні вироби
; тощо  
12) , , , , ,  ,  ілюстрації карти плани креслення ескізи пластичні твори що

 , , , ,     стосуються географії геології топографії техніки архітектури та інших сфер
;діяльності  

13)   , сценічні обробки творів зазна    1  ,   чених у пункті цієї частини і обробки
,    ;фольклору придатні для сценічного показу  

14)  ;похідні твори  
15)  ,   ,   збірники творів збірники обробок фольклору енциклопедії та

,   ,     ,    антології збірники звичайних даних інші складені твори за умови що вони є
результатом    ,    творчої праці за добором координацією або упорядкуванням

      ,       змісту без порушення авторських прав на твори що входять до них як складові
;частини  

16)    , ,  тексти перекладів для дублювання озвучення субтитрування
     українською та іншими мовами іноземних аудіовізу  ;альних творів  

17)  .інші твори  
 



 11.     .  Стаття Виникнення і здійснення авторського права Презумпція
авторства 

 
1.  ' ,    ,   .Первинним суб єктом якому належить авторське право є автор твору  

       ,  За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа зазначена
 як ав       (  ).тор на оригіналі або примірнику твору презумпція авторства  

         Це положення застосовується також у разі опублікування твору під
,   .псевдонімом який ідентифікує автора  

2.         .  Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення Для
  виникнення і здійсне         ння авторського права не вимагається реєстрація твору чи

будь-     ,    яке інше спеціальне його оформлення а також виконання будь-  яких
 .інших формальностей  

3. ,     (    Особа яка має авторське право автор твору чи будь-   , яка інша особа
     якій на законних підставах передано а      ),  вторське майнове право на цей твір для

         сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського
.      :права Цей знак складається з таких елементів  

  "c",  , латинська літера обведена колом - (    );зображення знака не наводиться  
'  ,   ім я особи яка має ав  ;торське право  
   .рік першої публікації твору  

         Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному
 .примірнику твору  

 
 

 12. Стаття        ' ,  Авторське право і право власності на матеріальний об єкт в
  якому втілено твір 

 
1.     Авторське право і право власн    ' ,   ості на матеріальний об єкт в якому

 ,     .   ' ,  втілено твір не залежать одне від одного Відчуження матеріального об єкта в
  ,       .якому втілено твір не означає відчуження авторського права і навпаки  

2.   ' ,      Власникові матеріального об єкта в якому втілено оригінал твору
о    ,     бразотворчого мистецтва чи архітектури не дозволяється руйнувати цей

'         ,   об єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну що не
  ,    .  перевищує вартості матеріалів витрачених на його створення Якщо
 ' ,     збереження об єкта в якому втілено оригінал тво ,  ,  ру є неможливим власник

 ' ,     ,   матеріального об єкта в якому виражено оригінал твору повинен дозволити
      ,     авторові зробити копію твору у відповідній формі а якщо це стосується

  архітектурної споруди -  .фотографії твору  
 

 13. Стаття Співавторство 
 
1.  Співавторами  ,      .є особи спільною творчою працею яких створено твір  

   ,   ,   Авторське право на твір створений у співавторстві належить всім
   ,        співавторам незалежно від того чи утворює такий твір одне нерозривне ціле

   ,      або складається із частин кожна з яких має самостійне значенн .я  
    ,   .Відносини між співавторами визначаються угодою укладеною між ними  



         Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить
 .всім співавторам  

 ,   Якщо твір створений у спів ,    ,  авторстві утворює одне нерозривне ціле то
            жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі

 ,     .на опублікування інше використання або зміну твору  
         У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може

  доводити своє пр    .аво в судовому порядку  
2.  ,   ,   ,    Якщо твір створений у співавторстві складається з частин кожна з яких

  ,        має самостійне значення то кожен із співавторів має право використовувати
      ,     створену ним частину твору на власний розсуд якщо інше не передбачено

 угодою між .співавторами  
3.       ' .  Співавторством є також авторське право на інтерв ю Співавторами

'   ,   ' ,  ,   .інтерв ю є особа яка дала інтерв ю та особа яка його взяла  
  '      ,  Опублікування запису інтерв ю допускається лише за згодою особи яка

 ' .дала інтерв ю  
4.   Винагорода за використа       ння твору належить співавторам у рівних

,        .частках якщо в угоді між ними не передбачається інше  
 
 

 14.    Стаття Особисті немайнові права автора: 
 

1)         вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином
        імені автора на творі і його примірниках і з  а будь-   якого публічного

 ,    ;використання твору якщо це практично можливо  
2)         забороняти під час публічного використання твору згадування свого
,        ;імені якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом  
3)  ,     вибирати псевдонім зазначати і вимагати зазначення псе   вдоніма замість

           справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-   якого його
 ;публічного використання  

4)       вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-  якому
,       перекрученню спотворенню чи іншій зміні твору або будь-   якому іншому

пос   ,       .яганню на твір що може зашкодити честі і репутації автора  
2.         ( ) Особисті немайнові права автора не можуть бути передані відчужені

 .іншим особам  
 

 15. Стаття   :Майнові права автора  
 
)     ;а виключне право на використання твору  
)      б виключне право на дозвіл або заб     орону використання твору іншими

.особами  
   (   ,    )  Майнові права автора чи іншої особи яка має авторське право можуть

  ( )  ,      '  бути передані відчужені іншій особі після чого ця особа стає суб єктом
 .авторського права  



2.       (  Виключне право на використання твору автором чи  ,  іншою особою яка
  )      має авторське право дозволяє йому використовувати твір у будь-    якій формі і

будь-  .яким способом  
3.    (   ,    )  Виключне право автора чи іншої особи яка має авторське право на

          дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право
дозв   :оляти або забороняти  

1)  ;відтворення творів  
2)      ;публічне виконання і публічне сповіщення творів  
3)     ;публічну демонстрацію і публічний показ  
4) будь-    ,    яке повторне оприлюднення творів якщо воно здійснюється

 ,  ,    іншою організацією ніж та що здійснила перше опр ;илюднення  
5)  ;переклади творів  
6) , переробку адаптацію,      ;аранжування та інші подібні зміни творів  
7)       , , включення творів як складових частин до збірників антологій

 ;енциклопедій тощо  
8)     ,   розповсюдження творів шляхом першого продажу відчуження іншим

способо              м або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої
     ;передачі до першого продажу примірників твору  

9)         ,   подання своїх творів до загального відома публіки таким чином що її
       представники можуть здійснити доступ до творів з будь-     якого місця і у будь-

     ;який час за їх власним вибором  
10)      ( )     здавання в майновий найм і або комерційний прокат після першого

,       продажу відчуження іншим способом оригіналу або примірників
 , '  ,  ,    аудіовізуальних творів компютерних програм баз даних музичних творів у

 , нотній формі   ,        а також творів зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у
,   ' ;формі яку зчитує компютер  

11)   .імпорт примірників творів  
    .Цей перелік не є вичерпним  

 
 

 16.     Стаття Авторське право на службові твори 
 
1.        Авторське особисте немайнове право на службовий твір нал   ежить його

.автору  
2.        , Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю
      ( )  ( ) якщо інше не передбачено трудовим договором контрактом та або цивільно-

     .правовим договором між автором і роботодавцем  
3.       За створення і використання службового твору а   втору належить

 ,       авторська винагорода розмір та порядок виплати якої встановлюються
  ( )  ( ) трудовим договором контрактом та або цивільно-    правовим договором між

  .автором і роботодавцем  
          Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і

 використання        , твору встановлюються в авторському договорі або у договорах
    '     що укладаються за дорученням суб єктів авторського права організаціями

   ,   .колективного управління з особами які використовують твори  



 


