
 

Для реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму, в т.ч. і мобільного застосування 

необхідно надати: 

 

1. Комп'ютерну програму або мобільний додаток, у вигляді вихідного коду тексту або 

фрагментів вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. 

Автор самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми 

передати на зберігання, і має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту 

місця, які, на його думку, не слід висвітлювати, вихідний код подається для реєстрації 

тільки в роздрукованому вигляді. 

2. Інструкція по роботі з комп'ютерною програмою, або мобільним додатком. 

3. Дата завершення роботи над комп'ютерною програмою, або мобільним пропозицією, 

документ, який свідчить про завершення роботи над програмою. 

4. Відомості про автора (ів) (ПІБ, адреса проживання + поштовий індекс, дата 

народження). 

 

Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон 

України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 22.05.2003 р. 

Згідно Закону передбачена охорона комп'ютерних програм за допомогою механізму 

авторського права за аналогією з літературними творами. Це означає, що захист авторським 

правом поширюється саме на текст коду і не поширюється на принципи, методи, процеси 

або процедури, які використовуються в програмі. По суті, авторське право захищає не 

алгоритм (ідею), а її матеріальне втілення, представлене у вигляді набору чисел, слів, кодів, 

схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, який може зчитувати комп'ютер. 

Але, разом з тим, тільки реєстрація авторського права на комп'ютерну програму або 

мобільний додаток дає можливість отримати охоронний документ (свідоцтво), який 

підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним 

переконливим засобом підтвердження свого авторства на комп'ютерну програму або 

мобільний додаток, в разі його неправомірного використання іншими особами, в судових 

справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання програми і т.п. 

Фахівці компанії «Инвента» допоможуть виконати повний комплект послуг, пов'язаних з 

реєстрацією авторського права. 

 

(http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-avtorskikh-prav-na-kompyuternuyu-programmu/) 

 

Компания «Инвента» 
а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина 
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Mob./Viber: +38(066) 39-28-555,         +38(067) 39-28-555                                                     

 

Бланк для заповнення на реєстрацію авторських прав на комп'ютерну 
програму, в т.ч. мобільного додатка 

Автор (и) із зазначенням 
ділянки (графіка, код) 
роботи цього автора, 

дата народження, 
адреса проживання з 
поштовим індексом 

 

Правовласник (і), 
адреса і поштовий 

індекс 

 

Назва програми  

Контактні реквізити 
(E-mail :, телефон) 

 

Чи входять в програму 
сторонні розробки (якщо 

так, вказати які і їх 
внесок) 

 

Дата створення 
програми 

 

Мова програмування:  

Обсяг програми (Б, Кб, 
Мб) 

 

 

Призначення програми 
(мобільного додаток), 
опис, коротка схема 

роботи 

 

 


