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Для реєстрації авторських прав на музичний твір необхідно надати: 

 

1. Музичний твір (композиція, пісня, музичний альбом), у вигляді нотного запису або 
звукозапису (на диску), текст пісні, якщо є, в друкованому вигляді мовою 
оригіналу на паперовому або електронному носії. 

2. Дату завершення роботи над музичним твором (текстом, музикою). 

3. Відомості про автора (ів) (ПІБ, адреса проживання + поштовий індекс, дата 
народження). Якщо авторів декілька, то потрібно вказати внесок кожного автора, 
наприклад, автор тексту, музики. 

4. Псевдонім, при наявності. 

При реєстрації авторських прав на музичний твір надана можливість реєстрації 
як кожної композиції (пісні) окремо, так і музичний альбом, об'єднаний єдиним 
авторським задумом. 

Автору належать такі особисті майнові та немайнові права: 

До немайнових прав автора належать: 

а) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином 
імені автора на творі і його примірниках та під час будь-якого публічного 
використання твору; 

б) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, 
якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

в) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість 
справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його 
публічного використання; 

г) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, 
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може 
зашкодити честі і репутації автора. 

До майнових прав автора належать виключне право на використання твору, на 
дозвіл або заборону використання твору іншими особами, також дає йому право 
дозволяти або забороняти: 

а) відтворення творів; 

б) публічне виконання; 

в) переклади творів; 

г) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 

д) одержувати винагороду. 

Фахівці компанії «Інвента» допоможуть виконати повний комплект послуг, 
пов'язаних з реєстрацією авторського права. 

(http://www.inventa.ua/ua/nashi-poslugi/reestratsiya-avtorskikh-prav-na-muzichnij-tvir/)  
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Бланк для реєстрації авторських прав на музичний твір 
 

Автор(и)  

Суть авторства (автор пісні, тексту 
і т.д.) 

 

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 
твором 

 

Назва музикального твору  

Музичний твір на мові оригіналу 
(на диску на папері) 

 

Короткий опис твору (переробка, 
аранжування, попурі) 

 

Дата першої публікації твору, якщо 
є 

 

Відомості про включені в нього 
інших музичних творах 

 

Відомості про виконавця  

 


