
Процедура реєстрації авторського права на твір 
 
Процедура реєстрації авторського права в Україні займає 2-3 місяця. 

Реєстрація не є обов'язковою процедурою й здійснюється за бажанням автора 
або власника майнових прав. Однак факт реєстрації може бути використаний 
на користь автора в ситуаціях, коли має місце спір про встановлення 
авторства. 

Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державний 
департамент інтелектуальної власності. Заявки на реєстрацію авторського 
права подаються в Українське агентство по авторських і суміжних правах, 
що є структурним підрозділом Департаменту. 

 
Процедура включає такі етапи: 

1. Підготовка та подання заявки.
При поданні в заявці повинні міститися наступні обов'язкові матеріали: 

- заява на реєстрацію авторського права; 
- екземпляр твору; 
- державний збір за подання заявки у встановленому розмірі. 
Подати заявку на реєстрацію авторського права може автор, його 

спадкоємець або їхній правонаступник, як фізична, так і юридична особа, як 
самостійно, так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів 
заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства. 

У випадку, якщо авторське право оформляється на особу, що не є 
автором (на твір, створений у результаті службового завдання), то необхідно 
надати документ, що підтверджує належність майнових прав цій особі. 
2. Розгляд заявки.

1. розгляд заявки на реєстрацію авторського права передбачає тільки 
перевірку наявності й правильності оформлення всіх необхідних документів; 

2. після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен 
оплатити державне мито за видачу свідоцтва у встановленому розмірі; 

3. після оплати відомості про видачу свідоцтва на авторське право 
публікуються в офіційному бюлетені Департаменту інтелектуальної 
власності, заносяться у відповідний Державний реєстр, а заявник одержує 
свідоцтво про реєстрації авторського права на твір. 

Але згадана процедура, згідно закону, не є обовязковою про що 
свідчить Стаття 11 ЗУ „Про авторське право і суміжні права”: „Виникнення і 
здійснення авторського права”. 
3. Презумпція авторства. 

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

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, 
зазначена як автор 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 здійснення авторського права не вимагається реєстрація 
твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання 
будь-яких інших формальностей. 
4. Захист авторського права на твір.

Реєстрація потрібна у випадках судового розгляду з питань з'ясування 
авторства, або у випадках з'ясування набуття майнових прав на твір. Але для 
цього не обов'язково проводити державну реєстрацію. Достатньо підтвердити 
сам факт первинності оприлюднення. 
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