
 

 

 

 

Реєстрація авторських прав на базу даних 

Бази даних є одним з найскладніших об'єктів правової охорони, так як під 

базами даних розуміють іноді абсолютно різні і часом несумісні об'єкти. При цьому, 

відповідно до статті 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: 

«правова охорона баз даних не поширюється на самі дані або інформацію, які 

містяться у базі даних», тобто тих даних та інформації, якими оперує ця база. 

Загалом реєстрації в якості бази даних підлягає вихідний текст для компіляції, 

який визначає внутрішню структуру таблиць і їх взаємини. Головною ознакою є 

можливість обробки інформації, що міститься в об'єкті, з допомогою електронно-

обчислювальної машини (в основному, за допомогою персонального комп'ютера). 

Термін дії майнових прав автора триває все його життя і 70 років після його смерті. 

Для реєстрації авторського права на базу даних необхідно подати такі 

документи: 

1. Керівництво користувача базою даних у вільній формі; 

2. Структура та загальні описи БД у вільній формі; 

3. Протокол тестування; 

4. Відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце 

проживання, дата народження); 

5. Обсяг бази даних; 

6. Система за допомогою якої можливо взаємодії з базою даних; 

7. Відомості про замовника, якщо база даних була розроблена третіми особами 

на підставі договору; 

8. Довіреність патентним повіреним на представлення інтересів автора перед 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

 

Для захисту авторських прав підготовлюється та подається примірник бази 

даних для зберігання. У разі чого може бути використано як доказ у суді та при 

несанкціонованому використанні об'єкта в господарській діяльності. 

Фахівці компанії «Інвента» допоможуть вам грамото оформити всі документи і 

в найкоротший термін отримати свідоцтво на базу даних. 

 

http://www.inventa.ua/ua/nashi-poslugi/reestratsiya-avtorskikh-prav-na-bazi-danikh/  

 
 Viber: +38(066) 39-28-555                                                                                                 

Компанія "Інвента" 
а/с 8762, м. Харків, 61002, Україна 
 

Моб./Viber +38(066) 39-28-555 

Тел. +38 (057) 761-04-12 
Тел./Факс (057) 343-94-84 

www.inventa.ua       
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Viber: +38 (066) 39-28-555                                                                                                    

 

Бланк для реєстрації авторських прав на базу даних 
 

Автор(и)  

Суть авторства   

Псевдонім(и) якщо є (вказати для 
кожного учасника псевдонім і 

вказати що він означає) 

 

Дата народження автора(ів)  

Адреса проживання і поштовий 
індекс 

 

Дата завершення роботи над 
базою даних  

 

Назва   

Керівництво користувача базою 
даних у вільній формі  

(на диску на папері) 

Система за допомогою якої 
можливо взаємодії з базою даних 

 

Короткий опис твору   

Дата першої публікації твору, якщо 
є 

 

Відомості про замовника, якщо 
база даних була розроблена 
третіми особами на підставі 

договору 

 

 


