
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
 
 

Чинна редакція Запропонована редакція 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 512. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної 

власності 

Стаття 512. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності 

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної 

власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, 

фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної 

програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, 

корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і 

послуг, топографії інтегральної мікросхеми, 

раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), 

привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне 

порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, 

що охороняється законом, - 

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, привласнення авторства на такий об’єкт (плагіат) 

або інше порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності, що охороняються законом, та/або невиплата 

передбаченої законодавством про авторське право і 

суміжні права винагороди — 

 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією незаконно виготовленої продукції та 

обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією обладнання і матеріальних носіїв, які 

використовувалися для вчинення таких дій, незаконно 

відтворених примірників та обладнання і матеріалів, які 

призначені для їх відтворення.”; 

Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних 

Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних 

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, 

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, 



упаковки яких не марковані контрольними марками або 

марковані контрольними марками, що мають серію чи 

містять інформацію, які не відповідають носію цього 

примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок, - 

упаковки яких не марковані контрольними марками або 

марковані контрольними марками, що мають серію чи 

містять інформацію, які не відповідають носію цього 

примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок, - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за одне з 

правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, 

зазначених у частині першій цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

Стаття 255. Особи, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що 

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 

цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина 

перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 881, 89, 92, 

частина перша статті 1061, стаття 1062, частини четверта і 

сьома статті 121, частина четверта статті 122, статті 1222, 

1224, 1225, частини друга і третя статті 123, стаття 124, 

Стаття 255. Особи, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що 

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 

цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина 

перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 881, 89, 92, 

частина перша статті 1061, стаття 1062, частини четверта і 

сьома статті 121, частина четверта статті 122, статті 1222, 

1224, 1225, частини друга і третя статті 123, стаття 124, 
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частина третя статті 126, частина четверта статті 127, 

статті 1271, 130, частина третя статті 133, стаття 1351, 

стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), 

стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 

154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162 - 1623, частина перша 

статті 16317, статті 164 - 16411, 16415, 16416, 1651, 1652, 16614 - 

16618, 1724 - 1729, 1729-2, 173 - 1732, 1734, 174, стаття 1751 (за 

винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), 

статті 176, 177, 178 - 1811, 182 - 1831, частини перша - третя, 

сьома статті 184, статті 1841 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 

1865 - 187, 18828, 18847, 189 - 1956, статті 2041, 2061, 2126, 2127, 

2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21219, 21220); 

... 

частина третя статті 126, частина четверта статті 127, 

статті 1271, 130, частина третя статті 133, стаття 1351, 

стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), 

стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 

154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162 - 1623, частина перша 

статті 16317, статті 164 - 16411, 16413, 16415 - 16418 1651, 1652, 

16614 - 16618, 1724 - 1729, 1729-2, 173 - 1732, 1734, 174, стаття 

1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), 

статті 176, 177, 178 - 1811, 182 - 1831, частини перша - третя, 

сьома статті 184, статті 1841 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 

1865 - 187, 18828, 18847, 189 - 1956, статті 2041, 2061, 2126, 2127, 

2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21219, 21220); 

... 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних 

прав 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, 

літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а 

так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне 

тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, 

дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг 

або інше умисне порушення авторського права і суміжних 

прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало 

матеріальної шкоди у значному розмірі, - 

караються штрафом від двохсот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних 

прав 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, 

літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а 

так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне 

тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, 

дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг, 

плагіат або інше умисне порушення авторського права і 

суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це 

завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - 

караються штрафом від двохсот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
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виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

… 

 

виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

… 

 

Цивільний кодекс України 

Стаття 12. Здійснення цивільних прав 

1. Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний 

розсуд. 

2. Нездійснення особою своїх цивільних прав не є 

підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених 

законом. 

Стаття 12. Здійснення цивільних прав 

1. Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний 

розсуд. 

2. Нездійснення особою своїх цивільних прав не є 

підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених 

законом. 

3. Особа може відмовитися від свого майнового права. 3. Особа може відмовитися від свого майнового права, 

крім випадків, коли законом прямо встановлено 

невідчужуваність майнового права. 

Відмова від права власності на транспортні засоби, 

тварин, нерухомі речі здійснюється у порядку, 

встановленому актами цивільного законодавства. 

4. Особа може за відплатним або безвідплатним 

договором передати своє майнове право іншій особі, крім 

випадків, встановлених законом. 

5. Якщо законом встановлені правові наслідки 

недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого 

права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та 

розумною, якщо інше не встановлено судом. 

Відмова від права власності на транспортні засоби, 

тварин, нерухомі речі здійснюється у порядку, 

встановленому актами цивільного законодавства. 

4. Особа може за відплатним або безвідплатним 

договором передати своє майнове право іншій особі, крім 

випадків, встановлених законом. 

5. Якщо законом встановлені правові наслідки 

недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого 

права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та 

розумною, якщо інше не встановлено судом. 

Стаття 190. Майно Стаття 190. Майно і майнові права 

1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема 

річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. 

1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема 

річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. 

2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права 2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права 



визнаються речовими правами. визнаються речовими правами та майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при 

проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при 

проведенні фотозйомки, аудіо-, відеозапису 

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи 

відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на 

фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо 

зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, 

конференціях, мітингах та інших заходах публічного 

характеру. 

1. Фізична особа може бути знята (зафіксована) засобами 

фотозйомки, аудіо-, відеозапису лише за її згодою. Згода 

фізичної особи на фотозйомку, аудіо-, відеозапис 

припускається, якщо зйомка (фіксування) проводиться 

відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та 

інших заходах публічного характеру, а також якщо 

фізичній особі відомо про мету зйомки (фіксування) та 

своїми діями (бездіяльністю) така особа не заперечує 

проти зйомки (фіксування). 

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, 

кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх 

публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого 

життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, 

відшкодовуються цією фізичною особою. 

2. Фізична особа, яка погодилася на фотозйомку, аудіо-, 

відеозапис, може вимагати припинення їх публічного показу 

в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, 

пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються 

цією фізичною особою. 

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи 

відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути 

проведене лише у випадках, встановлених законом. 

3. Фотозйомка, аудіо-, відеозапис фізичної особи, в тому 

числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у 

випадках, встановлених законом. 

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка 

зображена на фотографіях та в інших художніх творах 

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка 

зображена на фотографіях або знята (зафіксована) засобами 

відеозапису 

1. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено 

фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, 

розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті - 

за згодою осіб, визначених частиною четвертою статті 303 

1. Фотографія, відеозапис, на яких зображено фізичну 

особу, можуть бути публічно використані (публічно 

демонстровані, публічно показані, публічно сповіщені 

тощо), відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, 
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цього Кодексу. а в разі її смерті - за згодою осіб, визначених частиною 

четвертою статті 303 цього Кодексу. Згода фізичної особи 

на публічне використання, відтворення та 

розповсюдження фотографії, відеозапису вважаєтся 

наданою, якщо така особа надала згоду особисто або її 

згода на фотозйомку, відеозапис припускається 

відповідно до статті 307 цього Кодексу. 

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, 

іншому художньому творі, може бути після її смерті 

відкликана особами, визначеними частиною четвертою статті 

303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здійснювала 

публічний показ, відтворення чи розповсюдження 

фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються 

цими особами. 

виключено 

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, 

фотографія, інший художній твір може бути публічно 

показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди. 

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, 

фотографія, відеозапис може бути публічно показаний, 

відтворений або розповсюджений без її згоди. 

Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого 

художнього твору за плату, а після її смерті - її діти та вдова 

(вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати 

припинення публічного показу, відтворення чи 

розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за 

умови відшкодування автору або іншій особі пов'язаних із 

цим збитків. 

виключено 

3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу 

фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано 

необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб. 

3. Фотографія, відеозапис можуть бути розповсюджені 

без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це 

викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів 

інших осіб. 
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Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності 

1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, 

належать: 

1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, 

належать: 

літературні та художні твори; 

комп'ютерні програми; 

компіляції даних (бази даних); 

виконання; 

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення; 

об’єкти авторського права; 

об’єкти суміжних прав; 

наукові відкриття; 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

раціоналізаторські пропозиції; 

сорти рослин, породи тварин; 

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; 

комерційні таємниці. 

наукові відкриття; 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

раціоналізаторські пропозиції; 

сорти рослин, породи тварин; 

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; 

комерційні таємниці. 

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору 

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 

належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, 

передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати 

юридичній або фізичній особі, де або у якої працює 

працівник. 

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору 

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 

належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, 

передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати 

юридичній або фізичній особі, де або у якої працює 

працівник. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору, 



належать працівникові, який створив цей об'єкт, та 

юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, 

спільно, якщо інше не встановлено договором. 

належать працівникові, який створив цей об'єкт, та 

юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, 

спільно, якщо інше не встановлено законом або договором. 

3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної 

власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням 

трудового договору, можуть бути встановлені законом. 

3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної 

власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням 

трудового договору, можуть бути встановлені законом. 

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений за замовленням 

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього 

об'єкта. 

У випадках, передбачених законом, окремі особисті 

немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт 

можуть належати замовникові. 

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений за замовленням 

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього 

об'єкта. 

У випадках, передбачених законом, окремі особисті 

немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт 

можуть належати замовникові. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта 

та замовникові спільно, якщо інше не встановлено 

договором. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта 

та замовникові спільно, якщо інше не встановлено законом 

або договором. 

Стаття 433. Об'єкти авторського права 

1. Об'єктами авторського права є твори, а саме: 

1) літературні та художні твори, зокрема: 

романи, поеми, статті та інші письмові твори; 

лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, 

хореографічні, інші сценічні твори; 

музичні твори (з текстом або без тексту); 

аудіовізуальні твори; 

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; 

Стаття 433. Об'єкти авторського права 

1. Перелік об’єктів авторського права визначається 

Законом України “Про авторське право і суміжні права”. 
 



фотографічні твори; 

твори ужиткового мистецтва; 

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що 

стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки 

літературних або художніх творів; 

збірники творів, якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом 

інтелектуальної діяльності; 

2) комп'ютерні програми; 

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором 

або упорядкуванням їх складових частин є результатом 

інтелектуальної діяльності; 

4) інші твори. 

2. Твори є об'єктами авторського права без виконання 

будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх 

завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу 

чи форми їх вираження. 

3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, 

методи діяльності або математичні концепції як такі. 

4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні 

твори. 

5. Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу 

охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані 

або матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або 

матеріал, що є складовими компіляції. 

2. Твори є об'єктами авторського права без виконання 

будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх 

завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу 

чи форми їх вираження. 

3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, 

методи діяльності або математичні концепції як такі. 

4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні 

твори. 

5. Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу 

охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані 

або матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або 

матеріал, що є складовими компіляції. 

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права 

1. Не є об'єктами авторського права: 

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права 

1. Перелік творів, які не є об’єктами авторського 



1) акти органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а 

також їх офіційні переклади; 

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми 

тощо, затверджені органами державної влади; 

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що 

мають характер звичайної прес-інформації; 

4) інші твори, встановлені законом. 

права визначається Законом України “Про авторське 

право і суміжні права”. 

 

Стаття 435. Суб'єкти авторського права 

1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. 

За відсутності доказів іншого автором твору вважається 

фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на 

оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). 

2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та 

юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до 

договору або закону. 

Стаття 435. Суб'єкти авторського права 

1. Суб'єктами авторського права є автор твору чи його 

спадкоємці, інші фізичні та юридичні особи, які набули 

майнові права на твір відповідно до закону або договору. 

2. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. 

За відсутності доказів іншого автором твору вважається 

фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на 

оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). 

Стаття 438. Особисті немайнові права автора Стаття 438. Особисті немайнові права автора 

1. Автору твору належать особисті немайнові права, 

встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право: 

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з 

використанням твору, якщо це практично можливо; 

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з 

використанням твору; 

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; 

4) на недоторканність твору. 

1. Автору твору належать особисті немайнові права, 

встановлені статтею 423 цього Кодексу та Законом України 

“Про авторське право і суміжні права”. 

Стаття 441. Використання твору Стаття 441. Використання твору 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15/print#n2261
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15/print#n2261


1. Використанням твору є його: 

1) опублікування (випуск у світ); 

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 

3) переклад; 

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, 

антологій, енциклопедій тощо; 

6) публічне виконання; 

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, 

переробок тощо. 

1. Використання твору здійснюється відповідно до цього 

Кодексу та Закону України “Про авторське право і 

суміжні права”. 

2. Використанням твору є також інші дії, встановлені 

законом. 
виключено 

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ) Стаття 442. Оприлюднення твору 

1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), 

якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному 

колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, 

публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, 

відображений у загальнодоступних електронних системах 

інформації. 

2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує 

права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, 

завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та 

моральності населення. 

3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, 

крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим 

законом. 

4. У разі смерті автора його правонаступники мають 

1. Оприлюдненням твору вважається будь-яка дія, що 

вперше робить твір доступним для необмеженого кола 

осіб. 

 

 

 

2. Твір не може бути оприлюднений, якщо це порушує 

права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, 

завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та 

моральності населення. 

3. Ніхто не має права оприлюднити твір без згоди 

автора, крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим 

законом. 

4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на 



право на опублікування твору, якщо це не суперечить волі 

автора. 

оприлюднення твору, якщо це не суперечить волі автора. 

Стаття 443. Використання твору за згодою автора Стаття 443. Використання твору за згодою автора 

1. Використання твору здійснюється лише за згодою 

автора, крім випадків правомірного використання твору без 

такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом. 

1. Використання твору здійснюється лише за згодою 

автора або, якщо автор передав (відчужив) майнові права 

на твір, іншого суб’єкта майнових прав на цей твір, крім 

випадків правомірного використання твору без такої згоди, 

встановлених цим Кодексом та іншим законом. 

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору 

без згоди автора 

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору 

без дозволу суб’єкта авторського права 

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, 

та безоплатно використаний будь-якою особою: 

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як 

ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та 

відеограмах, призначених для навчання, за умови 

дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та 

імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, 

виправданому поставленою метою; 

2) для відтворення у судовому та адміністративному 

провадженні в обсязі, виправданому цією метою; 

3) в інших випадках, передбачених законом. 

1. Твір може бути використаний без дозволу суб’єкта 

авторського права та безоплатно (вільне використання) 

або без дозволу суб’єкта авторського права, але з 

виплатою винагороди, виключно у випадках, 

передбачених Законом України “Про авторське право і 

суміжні права”. 

 

2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити 

ім'я автора твору та джерело запозичення. 

2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити 

ім'я автора твору та джерело запозичення. 

Стаття 446. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір 

Стаття 446. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір 

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на твір спливає через сімдесят років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті 

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на твір спливає в останній день календарного 

року, в якому виповнюється сімдесят років від смерті 



автора чи останнього із співавторів, який пережив інших 

співавторів, крім випадків, передбачених законом. 

 

автора чи останнього з авторів (співавторів), який пережив 

інших авторів (співавторів), крім випадків, передбачених 

законом. 

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу 

оригіналу твору 

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу 

оригіналу твору  мистецтва (право слідування) 

1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової 

суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу 

оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису 

літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, 

здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем 

оригіналу твору. 

1. Автор має невідчужуване право на одержання 

винагороди, що складає  частку від суми продажу 

оригіналу твору мистецтва, при кожному продажу 

оригіналу твору мистецтва, наступного за першим 

відчуженням цього оригіналу, в розмірі та порядку, 

встановленому законом. 

2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, 

переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих 

спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір, установленого статтею 446 

цього Кодексу. 

2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, 

переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих 

спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір, установленого статтею 446 

цього Кодексу. 

Глава 37  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА 

ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ 

(СУМІЖНІ ПРАВА) 

Глава 37  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ 

(СУМІЖНІ ПРАВА) 

Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав 

1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, 

виробник фонограми, виробник відеограми, організація 

мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, 

виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) 

організації мовлення вважається особа, ім'я (найменування) 

якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх 

1. Суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник 

фонограми, виробник відеограми, організація мовлення 

чи їх спадкоємці (правонаступники), інші фізичні та 

юридичні особи, які набули майнові права на відповідно 

виконання, фонограму, відеограму, передачу організації 

мовлення згідно із законом або договором. 



примірниках чи на упаковці, а також під час передачі 

організації мовлення. 

2. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які 

набули таких прав відповідно до договору чи закону. 

 

 

 

2. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, 

виробник фонограми, виробник відеограми, організація 

мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, 

виробником фонограми, виробником відеограми, 

організацією мовлення вважається особа, ім'я 

(найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, 

відеограмі чи на їх упаковці, а також під час публічного 

сповіщення передачі організації мовлення. 

Стаття 451. Виникнення суміжних прав 

1. Право інтелектуальної власності на виконання виникає 

з моменту першого його здійснення. 

2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи 

відеограму виникає з моменту її вироблення. 

3. Право інтелектуальної власності на передачу 

(програму) організації мовлення виникає з моменту її 

першого здійснення. 

Стаття 451. Виникнення суміжних прав 

1. Право інтелектуальної власності на виконання виникає з 

моменту першого його здійснення. 

2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи 

відеограму виникає з моменту її вироблення. 

3. Право інтелектуальної власності на передачу організації 

мовлення виникає з моменту її першого здійснення. 

4. Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої 

права може використовувати спеціальний знак, встановлений 

законом. 

виключено 

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт суміжних прав 

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на 

об'єкти суміжних прав 

1. Майновими правами інтелектуальної власності на 

об'єкт суміжних прав є: 

1) право на використання об'єкта суміжних прав; 

2) виключне право дозволяти використання об'єкта 

суміжних прав; 

1. Майновими правами інтелектуальної власності на 

об'єкти суміжних прав є: 

1) право на використання об'єктів суміжних прав; 

2) виключне право дозволяти використання об'єктів 

суміжних прав; 



3) право перешкоджати неправомірному використанню 

об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке 

використання; 

3) право перешкоджати неправомірному використанню 

об'єктів суміжних прав, у тому числі забороняти таке 

використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт 

суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику 

фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, 

якщо інше не встановлено договором чи законом. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти 

суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику 

фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, 

якщо інше не встановлено договором чи законом. 

норма відсутня 

 
3. Особа, яка має майнове суміжне право, для сповіщення 

про свої права може використовувати спеціальний знак, 

встановлений законом. 

Стаття 453. Використання виконання Стаття 453. Використання об’єктів суміжних прав 

1. Використанням виконання є: 

1) доведення виконання до відома публіки під час його 

здійснення; 

2) записування (фіксування) виконання під час його 

здійснення, якщо таке записування дає можливість 

сприйняття, відтворення та передачі виконання за 

допомогою технічних засобів; 

3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання 

будь-яким способом та у будь-якій формі; 

4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника 

запису виконання; 

5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання; 

6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-

якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних 

нею. 

1. Використання об’єктів суміжних прав здійснюється 

відповідно до цього Кодексу та Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. 



2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені 

законом. 
виключено 

Стаття 454. Використання фонограми, відеограми 

1. Використанням фонограми, відеограми є: 

1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким 

способом та у будь-якій формі відеограми, фонограми; 

2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника 

фонограми, відеограми; 

3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, 

відеограми; 

4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу 

будь-якої особи до фонограми, відеограми з місця та в час, 

обраних нею. 

2. Використанням фонограми, відеограми є також інші 

дії, встановлені законом. 

виключено 

Стаття 455. Використання передачі (програми) 

організації мовлення 

1. Використанням передачі (програми) організації 

мовлення є: 

1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі 

(програми) організації мовлення; 

2) записування (фіксування) передачі (програми) 

організації мовлення, якщо таке записування дає можливість 

сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою 

технічних засобів; 

3) відтворення запису передачі (програми) організації 

мовлення; 

4) представлення передачі (програми) організації 

виключено 



мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату. 

2. Використанням передачі (програми) організації 

мовлення є також інші дії, встановлені законом. 

Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав 

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на виконання спливає через п'ятдесят років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком 

здійснення першого запису виконання, а за відсутності 

такого запису - з 1 січня року, наступного за роком 

здійснення виконання. 

 

2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят 

років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком 

її опублікування, а за відсутності такого опублікування 

протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня 

року, наступного за роком вироблення фонограми, 

відеограми. 

3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на передачу (програму) організації мовлення 

спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня 

року, наступного за роком її першого здійснення. 

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на виконання становить п'ятдесят років від 

здійснення виконання. Якщо виконання протягом цього 

строку правомірно записано або правомірно оприлюднено 

запис виконання, строк чинності майнових прав на 

виконання становить  п'ятдесят років від останньої з цих 

подій. 

2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на фонограму, відеограму становить п'ятдесят 

років від відповідно вироблення фонограми, вироблення 

відеограми. Якщо фонограма або відеограма протягом 

цього строку правомірно оприлюднена, строк чинності 

майнових прав становить п'ятдесят років від останньої з 

цих подій. 

3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на передачу організації мовлення становить  

п'ятдесят років від першого публічного сповіщення 

передачі організації мовлення, незалежно від 

використаних технічних засобів. 

норма відсутня 

 
4. Зазначені в частинах першій - третій цієї статті 

строки чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на об’єкти суміжних прав спливають в останній 

день календарного року, на який припадає закінчення 

строку чинності відповідних майнових прав. 



4. Законом в окремих випадках можуть встановлюватися 

інші строки чинності суміжних прав. 

5. Законом в окремих випадках можуть встановлюватися 

інші строки чинності суміжних прав. 

Стаття 1030. Предмет договору управління майном Стаття 1030. Предмет договору управління майном 

1. Предметом договору управління майном можуть бути 

підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, 

цінні папери, майнові права та інше майно. 

1. Предметом договору управління майном можуть бути 

підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, 

цінні папери, майнові права, крім майнових прав 

інтелектуальної власності, та інше майно. 

2. Не можуть бути предметом договору управління 

майном грошові кошти, крім випадків, коли право 

здійснювати управління грошовими коштами прямо 

встановлено законом. 

2. Не можуть бути предметом договору управління 

майном грошові кошти, крім випадків, коли право 

здійснювати управління грошовими коштами прямо 

встановлено законом. 

3. Майно, передане в управління, має бути відокремлене 

від іншого майна установника управління та від майна 

управителя. 

Майно, передане в управління, має обліковуватися в 

управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться 

окремий облік. 

Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, 

здійснюються на окремому банківському рахунку. 

4. Майно, набуте управителем у результаті управління 

майном, включається до складу отриманого в управління 

майна. 

3. Майно, передане в управління, має бути відокремлене 

від іншого майна установника управління та від майна 

управителя. 

Майно, передане в управління, має обліковуватися в 

управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться 

окремий облік. 

Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, 

здійснюються на окремому банківському рахунку. 

4. Майно, набуте управителем у результаті управління 

майном, включається до складу отриманого в управління 

майна. 

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності 

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності здійснюється на підставі таких договорів: 

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності; 

Стаття 1107. Види правочинів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності 

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності здійснюється на підставі таких правочинів: 

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності; 



2) ліцензійний договір; 

3) договір про створення за замовленням і використання 

об'єкта права інтелектуальної власності; 

4) договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності; 

5) інший договір щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності. 

2) ліцензійний договір; 

3) договір про створення за замовленням і використання 

об'єкта права інтелектуальної власності; 

4) договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності; 

5) інший договір щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності. 

2. Договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. 

 

2. Договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності укладається у письмовій 

(електронній) формі, за винятком випадків, визначених 

Законом України «Про авторське право і суміжні права».  

У разі недодержання письмової форми договору щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності такий договір є нікчемним. 

У разі недодержання письмової (електронної) форми 

договору щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. 

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності може укладатись усно. 

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності може укладатись усно. 

Господарський процесуальний кодекс України 

Стаття 12. Форми господарського судочинства Стаття 12. Форми господарського судочинства 

... 

5. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

2) справи незначної складності, визнані судом 

малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за 

правилами загального позовного провадження, та справ, ціна 

позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. 

... 

5. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

2) справи незначної складності, визнані судом 

малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за 

правилами загального позовного провадження, та справ, ціна 

позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, за виключенням справ 



... щодо прав інтелектуальної власності, які зазначені в 

частині другій статті 20 цього Кодексу". 

... 

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції 

господарських судів 

… 

2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності 

розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, 

зокрема: 

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для 

товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав 

інтелектуальної власності, в тому числі щодо права 

попереднього користування; 

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав 

інтелектуальної власності, визнання недійсними, 

продовження дії, дострокового припинення патентів, 

свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких 

виникають такі права, або які порушують такі права чи 

пов’язані з ними законні інтереси; 

3) справи про визнання торговельної марки добре 

відомою; 

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в 

тому числі спорах щодо колективного управління майновими 

правами автора та суміжними правами; 

 

 

 

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції 

господарських судів 

… 

2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності 

розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, 

зокрема: 

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і 

послуг), комерційне найменування та інших прав 

інтелектуальної власності, в тому числі щодо права 

попереднього користування; 

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав 

інтелектуальної власності, визнання недійсними, 

продовження дії, дострокового припинення патентів, 

свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких 

виникають такі права, або які порушують такі права чи 

пов’язані з ними законні інтереси; 

3) справи про визнання торговельної марки добре 

відомою; 

4) справи у спорах щодо авторського права і (або) 

суміжних прав, в тому числі між суб’єктами авторського 

права і (або) суміжних прав та організаціями 

колективного управління, а також між організаціями 

колективного управління, організаціями колективного 

управління та користувачами; 



 

 

 

 

 

 

 

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і 

виконання договору щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних 

із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: 

неправомірного використання позначень або товару іншого 

виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 

збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету 

України із визначених цим пунктом питань. 

5) справи у спорах щодо реєстрації, акредитації 

організацій колективного управління центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності, а також 

встановлення зазначеним органом тимчасових тарифів 

для збирання організаціями колективного управління 

доходу від прав; 

6) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і 

виконання договору щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 

7) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних 

із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: 

неправомірного використання позначень або товару іншого 

виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 

збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету 

України із визначених цим пунктом питань. 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція 

адміністративних судів 

… 

2. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється 

на справи: 

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду 

України; 

2) що мають вирішуватися в порядку кримінального 

судочинства; 

3) про накладення адміністративних стягнень, крім 

Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція 

адміністративних судів 

… 

2. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється 

на справи: 

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду 

України; 

2) що мають вирішуватися в порядку кримінального 

судочинства; 

3) про накладення адміністративних стягнень, крім 



випадків, визначених цим Кодексом; 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту 

(положення) громадського об’єднання, саморегулівної 

організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльності або 

виключної компетенції, крім справ у спорах, визначених 

пунктами 9, 10 частини першої цієї статті. 

випадків, визначених цим Кодексом; 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту 

(положення) громадського об’єднання, саморегулівної 

організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльності або 

виключної компетенції, крім справ у спорах, визначених 

пунктами 9, 10 частини першої цієї статті; 

норма відсутня 

 

 

5) щодо реєстрації, акредитації організацій 

колективного управління центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

інтелектуальної власності, а також встановлення 

зазначеним органом тимчасових тарифів для збирання 

організаціями колективного управління доходу від прав. 
 

… … 

Закон України «Про видавничу справу 

Стаття 20. Права та обов'язки видавця 

Права   та   обов'язки   видавця   у   відносинах з автором 

(співавторами) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, 

їх спадкоємцями чи з особою, якій автори чи їх спадкоємці 

передали авторські майнові права, чи з особами, яким 

належать права на інші об'єкти права інтелектуальної 

власності, визначаються законодавством України з питань 

інтелектуальної власності.  

      З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець 

має право: 

      формувати власну видавничу програму, визначати 

масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності; 

      використовувати випущену за власною видавничою 

Стаття 20. Права та обов'язки видавця 

Права   та   обов'язки   видавця   у   відносинах з автором 

(співавторами) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, 

їх спадкоємцями чи з особою, якій автори чи їх спадкоємці 

передали авторські майнові права, чи з особами, яким 

належать права на інші об'єкти права інтелектуальної 

власності, визначаються законодавством України з питань 

інтелектуальної власності.  

      З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець 

має право: 

      формувати власну видавничу програму, визначати 

масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності; 

      використовувати випущену за власною видавничою 



програмою видавничу   продукцію   для   забезпечення 

статутної діяльності, розповсюджувати її самостійно або 

користуватися послугами іншого розповсюджувача;   

      випускати у світ як обнародувані, так і необнародувані 

твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх 

призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, 

виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати 

невиключних або виключних майнових прав на них; 

      приймати від  юридичних  і  фізичних   осіб   замовлення   

на підготовку    і    випуск    у    світ    видань,    надавати   їм 

редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до  

профілю  своєї діяльності;  

       висувати у встановленому порядку видані видавцем 

твори науки, літератури  і  мистецтва  на  здобуття   

державних,   громадських, міжнародних премій;  

      установлювати творчі  та   виробничі   відносини,   

культурні зв'язки з видавцями інших держав;  

      брати участь  у  роботі  міжнародних  організацій   

видавців, представляти   свою   видавничу   продукцію   на   

національних  і міжнародних конкурсах, виставках, 

ярмарках. 

програмою видавничу   продукцію   для   забезпечення 

статутної діяльності, розповсюджувати її самостійно або 

користуватися послугами іншого розповсюджувача;   

      випускати у світ як обнародувані, так і необнародувані 

твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх 

призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, 

виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати 

невиключних або виключних майнових прав на них; 

      приймати від  юридичних  і  фізичних   осіб   замовлення   

на підготовку    і    випуск    у    світ    видань,    надавати   їм 

редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до  

профілю  своєї діяльності;  

       висувати у встановленому порядку видані видавцем 

твори науки, літератури  і  мистецтва  на  здобуття   

державних,   громадських, міжнародних премій;  

      установлювати творчі  та   виробничі   відносини,   

культурні зв'язки з видавцями інших держав;  

      брати участь  у  роботі  міжнародних  організацій   

видавців, представляти   свою   видавничу   продукцію   на   

національних  і міжнародних конкурсах, виставках, 

ярмарках. 

норма відсутня 

 

 

 

 

 

Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, 

періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, 

журналів та інших періодичних видань належать права 

на використання таких видань у цілому. Видавець має 

право за будь-якого використання таких видань 

зазначати в них своє ім'я або вимагати такого 

зазначення. 



      Видавець зобов'язаний: 

      здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства 

України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та 

інших сфер господарської діяльності; 

      сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних 

цінностей, розвиткові   науки,   культури,   задоволенню   

духовних    потреб українського народу, ставитися з повагою 

до національної гідності, національної своєрідності й 

культури всіх народів;  

      дотримуватися  норм авторського та патентного права, 

положень національних стандартів, чинних в Україні 

міждержавних стандартів, інших   нормативно-правових   

актів,  що  регламентують  видавничу справу,   а  також  

встановлюють  вимоги  щодо  якості  видавничої продукції;   

      забезпечувати   своєчасне   доставляння   юридичним   

особам, визначеним    Законом    України   "Про   

обов’язковий   примірник документів", обов’язкових 

примірників видань;  

      подавати у встановленому порядку державну статистичну 

звітність, інформацію про випущені в світ видання;  

      відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок    порушення 

законодавства. 

      Видавець зобов'язаний: 

      здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства 

України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та 

інших сфер господарської діяльності; 

      сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних 

цінностей, розвиткові   науки,   культури,   задоволенню   

духовних    потреб українського народу, ставитися з повагою 

до національної гідності, національної своєрідності й 

культури всіх народів;  

      дотримуватися  норм авторського та патентного права, 

положень національних стандартів, чинних в Україні 

міждержавних стандартів, інших   нормативно-правових   

актів,  що  регламентують  видавничу справу,   а  також  

встановлюють  вимоги  щодо  якості  видавничої продукції;   

      забезпечувати   своєчасне   доставляння   юридичним   

особам, визначеним    Законом    України   "Про   

обов’язковий   примірник документів", обов’язкових 

примірників видань;  

      подавати у встановленому порядку державну статистичну 

звітність, інформацію про випущені в світ видання;  

      відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок    порушення 

законодавства. 

Закон України «Про кінематографію» 

Стаття 3. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

фільм - аудіовізуальний твір (у тому числі телевізійні 

серіали та їх окремі серії), що складається з епізодів, 

Стаття 3. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

фільм (кінематографічний твір) - аудіовізуальний твір 

(у тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії), що 



поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними 

засобами, та є результатом спільної діяльності його авторів, 

виконавців і виробників; 

… 

складається з епізодів, поєднаних між собою творчим 

задумом і зображувальними засобами, та є результатом 

спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників; 

… 

Закон України 

“Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” 

Стаття 2. Визначення термінів  

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  

Стаття 2. Визначення термінів  

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  

     аудіовізуальний твір   -   твір,  що  фіксується  на  певному 

матеріальному носії (кіноплівці,  магнітній плівці  чи  

магнітному диску,  диску для лазерних систем зчитування 

тощо) у вигляді серії послідовних  кадрів  (зображень)  чи  

аналогових  або   дискретних сигналів,  які відображають 

(закодовують) рухомі зображення (як із звуковим 

супроводом,  так і  без  нього),  і  сприйняття  якого  є 

можливим   виключно  за  допомогою  того  чи  іншого  виду  

екрана (кіноекрана,  телевізійного  екрана   тощо),   на   

якому   рухомі зображення  візуально відображаються за 

допомогою певних технічних засобів.  Видами 

аудіовізуального твору є кінофільми,  телефільми, 

відеофільми,   діафільми,   слайдофільми  тощо,  які  можуть  

бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), 

неігровими чи іншими;  

виключено 

     аудіодискрипція   (тифлокоментування)   -  створення  

окремої звукової   доріжки   із  закадровим  описом  

персонажа,  предмета, простору  або  дії у відеопродукції для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

виключено 



     база даних (компіляція даних) - сукупність творів,  даних 

або будь-якої  іншої  незалежної інформації в довільній 

формі,  у тому числі електронній,  підбір і розташування 

складових частин якої та її  упорядкування  є  результатом 

творчої праці,  складові частини якої  є  доступними  

індивідуально  і  можуть  бути  знайдені   за допомогою  

спеціальної  пошукової  системи  на  основі електронних 

засобів (комп'ютера) чи інших засобів;  

виключено 

     відеограма - відеозапис на відповідному  матеріальному  

носії (магнітній  стрічці,  магнітному диску,  диску для 

лазерних систем зчитування тощо) виконання або  будь-яких  

рухомих  зображень  (із звуковим супроводом чи без нього),  

крім зображень у формі запису, що є  складовою  частиною  

аудіовізуального  твору.  Відеограма  є вихідним матеріалом 

для виготовлення її копій; 

виключено 

     відтворення примірників  -  виготовлення  одного  або  

більше примірників   аудіовізуального   твору,   фонограми,   

відеограми, комп'ютерної програми,  бази даних у будь-якій 

матеріальній формі, а також їх  запис  для  тимчасового  чи  

постійного  зберігання  в електронній (у тому числі 

цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати 

машина;  

виключено 



     відтворювач -  юридична  чи  фізична  особа,   яка   

замовила відтворення   або   самостійно   здійснила   таке  

відтворення  на обладнанні,  що є її власністю або перебуває  

в  її  володінні  чи користуванні; 

     вініловий диск   -  диск,  який  виробляється  з  

синтетичних матеріалів і на поверхні  якого  по  спіралі  

розташовані  канавки (доріжки) із записом звуку; 

     імпортер примірників  -  український  суб'єкт 

підприємницької діяльності,  який здійснив купівлю  (у  тому  

числі  з  оплатою  в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта 

підприємницької діяльності примірників   аудіовізуальних   

творів,    фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз 

даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію 

України;  

     експортер примірників - український  суб'єкт  

підприємницької діяльності,  який  здійснив  продаж  (у  

тому  числі  з  оплатою в негрошовій формі) іноземному 

суб'єкту  підприємницької  діяльності примірників    

аудіовізуальних    творів,   фонограм,   відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних із вивезенням або без 

вивезення їх з митної території України; 

     відтворювач -  юридична  чи  фізична  особа,   яка   

замовила відтворення   або   самостійно   здійснила   таке  

відтворення  на обладнанні,  що є її власністю або перебуває  

в  її  володінні  чи користуванні; 

     вініловий диск   -  диск,  який  виробляється  з  

синтетичних матеріалів і на поверхні  якого  по  спіралі  

розташовані  канавки (доріжки) із записом звуку; 

     імпортер примірників  -  український  суб'єкт 

підприємницької діяльності,  який здійснив купівлю  (у  тому  

числі  з  оплатою  в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта 

підприємницької діяльності примірників   аудіовізуальних   

творів,    фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз 

даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію 

України;  

     експортер примірників - український  суб'єкт  

підприємницької діяльності,  який  здійснив  продаж  (у  тому  

числі  з  оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту  

підприємницької  діяльності примірників    аудіовізуальних    

творів,   фонограм,   відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних із вивезенням або без вивезення їх з митної території 

України; 

     комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, 

цифр, кодів,  схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, 

виражених у формі,  придатній для зчитування комп'ютером, 

які приводять його у дію для досягнення певної мети або 

результату (це поняття  охоплює як  операційну  систему,  

так  і  прикладну  програму,  виражені у вихідному або 

об'єктному кодах);  

виключено 



     контрольна марка - спеціальний знак,  що засвідчує 

дотримання авторських  і  (або) суміжних прав і надає право 

на розповсюдження примірників   аудіовізуальних   творів,    

фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз даних.  

Контрольна марка є самоклейним знаком  одноразового  

використання,  зовнішній   бік   якого   має спеціальний 

голографічний захист;  

     маркування контрольними    марками    -   позначення   

шляхом наклеювання   контрольних   марок    на    упаковку    

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних;  

     контрольна марка - спеціальний знак,  що засвідчує 

дотримання авторських  і  (або) суміжних прав і надає право 

на розповсюдження примірників   аудіовізуальних   творів,    

фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз даних.  

Контрольна марка є самоклейним знаком  одноразового  

використання,  зовнішній   бік   якого   має спеціальний 

голографічний захист; 

      маркування контрольними    марками    -   позначення   

шляхом наклеювання   контрольних   марок    на    упаковку    

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних;  

     примірник аудіовізуального твору, комп'ютерної 

програми, бази даних  -  копія аудіовізуального твору,  

комп'ютерної програми або бази даних  на  відповідному  

матеріальному  носії,  яка  виконана безпосередньо  чи  

опосередковано із цього аудіовізуального твору, 

комп'ютерної програми або бази даних і містить усі  

зафіксовані  в аудіовізуальному  творі,  комп'ютерній  

програмі  або  базі  даних рухомі зображення чи їх частину 

(як із звуковим супроводом, так і без нього); 

виключено 

     примірник фонограми   -   копія   фонограми  на  

відповідному матеріальному носії,  яка виконана 

безпосередньо чи опосередковано з  цієї  фонограми  і  

містить  усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину; 

виключено 



     примірник відеограми  -  копія  відеограми  на   

відповідному матеріальному носії,  яка виконана 

безпосередньо чи опосередковано з  цієї  відеограми  і  

містить  усі  зафіксовані  на  ній  рухомі зображення  чи  їх  

частину (як із звуковим супроводом,  так і без нього); 

виключено 

     розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,  

фонограм, відеограм,  комп'ютерних  програм,  баз  даних  -  

введення в обіг примірників   аудіовізуальних   творів,    

фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз  даних  

шляхом  їх  продажу  чи  іншої передачі права власності; 

     спеціальний  цифровий  формат  для сліпих, осіб з 

порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат 

для запису аудійованої книги,   яка   має  зручну  навігацію  і  

сприяє  швидкому  пошуку необхідного матеріалу (сторінка, 

розділ, параграф, таблиця тощо); 

     суб'єкт майнових авторських і (або) суміжних прав  -  

фізична або  юридична  особа,  якій на законних підставах 

належать майнові авторські  і  (або)  суміжні  права   на   

аудіовізуальні   твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні 

програми, бази даних;  

     Установа  -  центральний  орган виконавчої влади, що 

реалізує державну  політику  у  сфері  інтелектуальної  

власності; 

     розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,  

фонограм, відеограм,  комп'ютерних  програм,  баз  даних  -  

введення в обіг примірників   аудіовізуальних   творів,    

фонограм,    відеограм, комп'ютерних  програм,  баз  даних  

шляхом  їх  продажу  чи  іншої передачі права власності; 

     спеціальний  цифровий  формат  для сліпих, осіб з 

порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат 

для запису аудійованої книги,   яка   має  зручну  навігацію  і  

сприяє  швидкому  пошуку необхідного матеріалу (сторінка, 

розділ, параграф, таблиця тощо); 

     суб'єкт майнових авторських і (або) суміжних прав  -  

фізична або  юридична  особа,  якій на законних підставах 

належать майнові авторські  і  (або)  суміжні  права   на   

аудіовізуальні   твори, фонограми, відеограми, комп'ютерні 

програми, бази даних;  

     Установа  -  центральний  орган виконавчої влади, що 

реалізує державну  політику  у  сфері  інтелектуальної  

власності; 



     фонограма -  звукозапис  на  відповідному  носії   

(магнітній стрічці  чи  магнітному  диску,  грамофонній  

платівці,  диску для лазерних систем зчитування тощо) 

виконання або  будь-яких  звуків, крім   звуків   у   формі   

запису,   що   є   складовою  частиною аудіовізуального  

твору.  Фонограма  є  вихідним  матеріалом   для 

виготовлення її примірників (копій).  

 

виключено 

норма відсутня Інші терміни в цьому Законі використовуються у 

значеннях, визначених Законом України “Про авторське 

право і суміжні права”. 

Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок 

… 

       5. У   заяві   на  одержання  контрольних  марок  

обов'язково зазначаються:    дата     звернення,     кількість     

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та 

розповсюдження яких передано за договорами,  кількість 

контрольних марок,  необхідних заявнику для маркування 

примірників.  

… 

 

Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок 

… 

       5. У заяві на одержання  контрольних  марок  обов'язково 

зазначаються:    дата     звернення,     кількість     примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження 

яких передано за договорами,  кількість контрольних марок,  

необхідних заявнику для маркування примірників, автори 

(тексту, музики, аудіовізуальних творів тощо), виконавці, 

виробники фонограм, виробники відеограм.  

… 

Закон України “Про гастрольні заходи в Україні” 

Стаття 2. Організація гастрольних заходів 

       Гастролі проводяться на підставі договорів, укладених 

відповідно до закону. 

       Порядок організації і  проведення   гастрольних    заходів 

визначається Кабінетом Міністрів України.  

Стаття 2. Організація гастрольних заходів 

       Гастролі проводяться на підставі договорів, укладених 

відповідно до закону. 

       Порядок організації і  проведення   гастрольних    заходів 

визначається Кабінетом Міністрів України.  



      Організатори  гастрольних  заходів несуть 

відповідальність за дотримання  положень  цього  Закону  та  

інших  законодавчих актів України,  у  тому  числі  

законодавства  України  про  авторські і суміжні права.  

      Єдиний  банк  даних  гастрольних  заходів,  що  

проводяться в Україні,  формує  центральний  орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

культури та мистецтв. 

 

      Організатори  гастрольних  заходів несуть 

відповідальність за дотримання  положень  цього  Закону  та  

інших  законодавчих актів України,  у  тому  числі  

законодавства  України  про  авторські і суміжні права.  

      Єдиний  банк  даних  гастрольних  заходів,  що  

проводяться в Україні,  формує  центральний  орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

культури та мистецтв. 

Здійснення гастрольного заходу на території України 

із запланованим використанням об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, допускається після 

укладення організатором гастрольного заходу договорів 

відповідно до законодавства про авторське право і 

суміжні права. 

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” 

       Стаття 1. Визначення термінів 

       1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: 

аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що 

сприймаються зоровими  і  слуховими  рецепторами  людини  

та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, 

процеси, відомості про осіб, а  також  коментарі  (думки) про 

них,  що передаються за допомогою зображень та звуків;  

       Стаття 1. Визначення термінів 

       1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: 

аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що 

сприймаються зоровими  і  слуховими  рецепторами  людини  

та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, 

процеси, відомості про осіб, а  також  коментарі  (думки) про 

них,  що передаються за допомогою зображень та звуків; 

      аудіовізуальний твір  -  частина  телерадіопрограми,  яка   

є об'єктом авторського права,  має певну тривалість, 

авторську назву і власну концепцію, складається з епізодів 

або цілісних авторських творів,  поєднаних  між собою 

творчим задумом і зображувальними чи звуковими  засобами  

та  яка  є  результатом  спільної  діяльності авторів, 

виключено 



виконавців та виробників;  

аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації - 

організація,  яка  надає  для   масового   приймання   

споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді 

електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових 

електронних пристроїв;  

... 

аудіовізуальний (електронний)   засіб  масової  інформації  

- організація,  яка  надає  для   масового   приймання   

споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді 

електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових 

електронних пристроїв;  

… 

Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на 

мовлення 

... 

3.  Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії 

додає:  

      копії  затверджених  у  встановленому  порядку  

установчих та статутних  документів заявника як суб'єкта 

господарювання; 

      копію   свідоцтва   про   реєстрацію   заявника  як  

суб'єкта інформаційної  діяльності  (в  разі  наявності);   

      орієнтовний  штатний  розклад  заявника;   

      програмну концепцію мовлення відповідно до  вимог  

статті 28 цього Закону; 

       інформацію  про  учасника,  що  володіє  істотною  

участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 

телерадіоорганізації  та  провайдера програмної послуги.  

      Ця  інформація  повинна  містити:  

      щодо   фізичних  осіб  -  прізвище,  ім’я,  по  батькові  (за  

наявності),  громадянство,  серія  та  номер  паспорта 

громадянина України  або  паспортного  документа  

іноземця,  місце проживання,  

Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на 

мовлення 

... 

3.  Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії 

додає:  

      копії  затверджених  у  встановленому  порядку  

установчих та статутних  документів заявника як суб'єкта 

господарювання; 

      копію   свідоцтва   про   реєстрацію   заявника  як  

суб'єкта інформаційної  діяльності  (в  разі  наявності);   

      орієнтовний  штатний  розклад  заявника;   

      програмну концепцію мовлення відповідно до  вимог  

статті 28 цього Закону; 

       інформацію  про  учасника,  що  володіє  істотною  

участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 

телерадіоорганізації  та  провайдера програмної послуги.  

      Ця  інформація  повинна  містити:  

      щодо   фізичних  осіб  -  прізвище,  ім’я,  по  батькові  (за  

наявності),  громадянство,  серія  та  номер  паспорта 

громадянина України  або  паспортного  документа  іноземця,  

місце проживання,  



реєстраційний   номер   облікової  картки  платника  податків  

(занаявності);  

      щодо  юридичних  осіб  -  найменування,  держава,  в  

якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код 

юридичної особи, місце  реєстрації  юридичної  особи; 

     інформацію про кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) (бенефіціарних  власників  (контролерів)  

телерадіоорганізації,  у тому   числі   кінцевого   

бенефіціарного   власника  (контролера)  

(бенефіціарних   власників   (контролерів)   її  засновника,  

якщо засновник  є юридичною особою, а саме: прізвище, 

ім’я, по батькові (за  наявності), громадянство, серія та номер 

паспорта громадянина України  або  паспортного  документа  

іноземця,  місце проживання, реєстраційний   номер   

облікової  картки  платника  податків  (за  

наявності),  відомості відповідно до декларації про майно, 

доходи, витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру;  

      інформацію  про  структуру   власності   заявника,   його 

афілійованих   та   пов’язаних   осіб   за   формою,  

встановленою Національною  радою,  яка має містити 

вичерпний перелік інформації про  структуру власності 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері  

телебачення  і  радіомовлення. 

 

  
Документи  щодо  іноземних юридичних осіб або фізичних 

осіб - іноземців,  або видані органами іноземної держави 

мають подаватися до  Національної ради з перекладом на 

реєстраційний   номер   облікової  картки  платника  податків  

(занаявності);  

      щодо  юридичних  осіб  -  найменування,  держава,  в  якій 

ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код 

юридичної особи, місце  реєстрації  юридичної  особи; 

     інформацію про кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) (бенефіціарних  власників  (контролерів)  

телерадіоорганізації,  у тому   числі   кінцевого   

бенефіціарного   власника  (контролера)  

(бенефіціарних   власників   (контролерів)   її  засновника,  

якщо засновник  є юридичною особою, а саме: прізвище, 

ім’я, по батькові (за  наявності), громадянство, серія та номер 

паспорта громадянина України  або  паспортного  документа  

іноземця,  місце проживання, реєстраційний   номер   

облікової  картки  платника  податків  (за  

наявності),  відомості відповідно до декларації про майно, 

доходи, витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру;  

      інформацію  про  структуру   власності   заявника,   його 

афілійованих   та   пов’язаних   осіб   за   формою,  

встановленою Національною  радою,  яка має містити 

вичерпний перелік інформації про  структуру власності 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері  

телебачення  і  радіомовлення; 

копії договорів, укладених з організаціями 

колективного управління відповідно до закону.  

Документи  щодо  іноземних юридичних осіб або фізичних 

осіб - іноземців,  або видані органами іноземної держави 

мають подаватися до  Національної ради з перекладом на 



українську мову, засвідченим нотаріально.  Документи,  

видані  органом іноземної держави, мають  

бути  засвідчені  нотаріально  за  місцем видачі та 

легалізовані в установленому  порядку,  якщо  інше  не  

передбачено  міжнародними договорами  України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною  

Радою  України. 

      Національна  рада  повинна  вимагати від заявника 

виправлення недоліків  у  поданих  документах,  про  що 

вона надсилає заявнику відповідний  запит  не  пізніш  як на 

десятий день після отримання заяви про видачу 

(продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків  

заявникові  надається  розумний строк, який не може бути 

меншим за 14 календарних днів з дня отримання заявником 

відповідного запиту. Цей  строк  може бути подовжений 

Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, 

але не більше ніж на 30 календарних днів. На  

час,  наданий  заявникові  для  виправлення  недоліків, 

обчислення строків   розгляду   заяви   про   видачу 

(продовження)  ліцензії зупиняється,  крім  випадків  

розгляду заяв на конкурсних засадах.  

... 

українську мову, засвідченим нотаріально.  Документи,  

видані  органом іноземної держави, мають  

бути  засвідчені  нотаріально  за  місцем видачі та 

легалізовані в установленому  порядку,  якщо  інше  не  

передбачено  міжнародними договорами  України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною  

Радою  України. 

      Національна  рада  повинна  вимагати від заявника 

виправлення недоліків  у  поданих  документах,  про  що вона 

надсилає заявнику відповідний  запит  не  пізніш  як на 

десятий день після отримання заяви про видачу 

(продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків  

заявникові  надається  розумний строк, який не може бути 

меншим за 14 календарних днів з дня отримання заявником 

відповідного запиту. Цей  строк  може бути подовжений 

Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, 

але не більше ніж на 30 календарних днів. На  

час,  наданий  заявникові  для  виправлення  недоліків, 

обчислення строків   розгляду   заяви   про   видачу 

(продовження)  ліцензії зупиняється,  крім  випадків  

розгляду заяв на конкурсних засадах.  

... 

Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги  

… 

      3. Заява про видачу ліцензії  провайдера  програмної  

послуги подається  відповідно  до  вимог статті 24 цього 

Закону.  До заяви додаються: 

       а) загальна   концепція   пакетування   (перелік)    

Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги  

… 

      3. Заява про видачу ліцензії  провайдера  програмної  

послуги подається  відповідно  до  вимог статті 24 цього 

Закону.  До заяви додаються: 

       а) загальна   концепція   пакетування   (перелік)    



програм, придбаних для ретрансляції;  

      б) документи,   які   підтверджують  придбання  та  право  

на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника; 

       в)  відомості про структуру власності заявника із 

зазначенням даних  про  всіх  кінцевих  бенефіціарних  

власників (контролерів) заявника  та  пов’язаних осіб (для 

кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

громадянство, адреса). 

 

 

 

      У   разі   якщо   у   провайдера   програмної  послуги  

немає бенефіціарних  власників, зазначена інформація 

подається щодо всіх власників  та  учасників  провайдера  

програмної  послуги  і  всіх фізичних  осіб  та  власників  і  

учасників юридичних осіб на всіх рівнях   ланцюга   

володіння   корпоративними  правами  провайдера 

програмної  послуги.   

      Відомості  про  структуру  власності заявника повинні 

містити інформацію  про  всіх  фізичних  осіб,  які володіють 

часткою 10 і більше  відсотків  у статутному капіталі 

заявника, а також про всі юридичні  особи,  які  зв’язують  

заявника  з усіма його кінцевими бенефіціарними  

власниками  (контролерами)  (для кожної з фізичних осіб - 

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, 

адреса). 

... 

програм, придбаних для ретрансляції;  

      б) документи,   які   підтверджують  придбання  та  право  

на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника; 

       в)  відомості про структуру власності заявника із 

зазначенням даних  про  всіх  кінцевих  бенефіціарних  

власників (контролерів) заявника  та  пов’язаних осіб (для 

кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

громадянство, адреса); 

г) копії договорів, укладених з організаціями 

колективного управління відповідно до Закону України 

“Про авторське право і суміжні права”. 

      У   разі   якщо   у   провайдера   програмної  послуги  

немає бенефіціарних  власників, зазначена інформація 

подається щодо всіх власників  та  учасників  провайдера  

програмної  послуги  і  всіх фізичних  осіб  та  власників  і  

учасників юридичних осіб на всіх рівнях   ланцюга   

володіння   корпоративними  правами  провайдера 

програмної  послуги.   

      Відомості  про  структуру  власності заявника повинні 

містити інформацію  про  всіх  фізичних  осіб,  які володіють 

часткою 10 і більше  відсотків  у статутному капіталі 

заявника, а також про всі юридичні  особи,  які  зв’язують  

заявника  з усіма його кінцевими бенефіціарними  

власниками  (контролерами)  (для кожної з фізичних осіб - 

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, 

адреса). 

... 

Стаття 47. Дозвіл на право використання програм чи Стаття 47. Дозвіл на право використання програм чи 



передач інших телерадіоорганізацій 

       1. Використання програм чи передач інших 

телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону 

України "Про авторське право  та суміжні права". 

 

 

      2. При  розповсюдженні  програм іноземних 

телерадіокомпаній в багатоканальних телемережах 

забороняється вносити будь-які зміни в програму,  крім  

випадків,  визначених  угодами  з правовласниками 

аудіовізуальної продукції або передбачених законодавством 

України. 

 

передач інших телерадіоорганізацій 

       1. Використання телерадіоорганізаціями, 

провайдерами програмної послуги об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав повинно здійснюватися з 

дотриманням законодавства у сфері авторського права і 

суміжних прав. 

      2. При  розповсюдженні  програм іноземних 

телерадіокомпаній в багатоканальних телемережах 

забороняється вносити будь-які зміни в програму,  крім  

випадків,  визначених  угодами  з правовласниками 

аудіовізуальної продукції або передбачених законодавством 

України. 

 

Закон України 

«Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому 

значенні: 

... 

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому 

значенні: 

... 

добровільне колективне управління - колективне 

управління, що здійснюється організаціями колективного 

управління, зареєстрованими у встановленому цим Законом 

порядку, виключно щодо об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, включених до каталогу відповідної 

організації колективного управління; 

добровільне колективне управління – колективне 

управління майновими правами на об’єкти авторського 

права і (або) суміжних прав, які включені до каталогу 

відповідної організації колективного управління; 

 

договір про партнерство - письмовий (електронний) 

договір, що укладається акредитованою організацією 

колективного управління, яка здійснює обов’язкове 

договір про партнерство - письмовий (електронний) 

договір, що укладається акредитованою організацією 

колективного управління з іншою організацією колективного 



колективне управління, з іншою акредитованою організацією 

колективного управління, яка здійснює розширене 

колективне управління, у відповідній сфері про виплату 

належної частки доходу від прав відповідній категорії 

правовласників; 

управління у відповідній сфері колективного управління 

про виплату належної частки доходу від прав відповідній 

категорії правовласників; 

... 

дохід від прав - грошові кошти, отримані організацією 

колективного управління від користувачів або інших 

організацій колективного управління як винагорода за 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав чи як відрахування на користь правовласників; 

... 

дохід від прав - грошові кошти, отримані організацією 

колективного управління від користувачів або інших 

організацій колективного управління як винагорода за 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав чи як відрахування на користь правовласників, у тому 

числі справедлива (спеціальна) винагорода; 

... 

колективне управління - діяльність зі збору, розподілу та 

виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в 

інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з 

дотриманням принципів, передбачених цим Законом; 

... 

колективне управління майновими правами на об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав (колективне 

управління) - діяльність зі збору, розподілу та виплати 

правовласникам доходу від прав, що здійснюється в 

інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з 

дотриманням принципів, передбачених цим Законом; 

член організації колективного управління - правовласник 

або об’єднання (асоціація) правовласників, інша організація 

колективного управління, які відповідно до законодавства та 

статуту організації колективного управління набули статус 

члена організації колективного управління. 

член організації колективного управління - правовласник, 

який відповідно до законодавства та статуту організації 

колективного управління набув статус члена організації 

колективного управління. 

Стаття 5. Основні засади колективного управління 

майновими правами суб’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав 

Стаття 5. Основні засади колективного управління 

майновими правами суб’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав 

... … 



3. Правовласники як суб’єкти авторського права і (або) 

суміжних прав мають право доручати управління своїми 

майновими правами організаціям колективного управління. 

... 

3. Правовласники мають право у межах наявних 

повноважень доручати організаціям колективного 

управління управління майновими правами на об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав. 

… 

6. Правовласники мають право вилучати свої майнові права з 

управління організації колективного управління, крім 

випадків, передбачених цим Законом. 

... 

6. Правовласники мають право у межах наявних 

повноважень вилучати  майнові права на об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав з управління 

організації колективного управління, крім випадків, 

передбачених цим Законом. 

… 

8. Організації колективного управління мають право 

управляти на території України майновими правами 

іноземних правовласників на загальних підставах, 

визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону, або 

на основі договорів з юридичними особами, які здійснюють 

колективне управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав в інших державах 

(далі - аналогічні іноземні організації), у тому числі договору 

про представництво прав. 

Організації колективного управління можуть доручати 

управління на колективній основі майновими правами 

українських правовласників за кордоном на основі договорів 

з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі про 

представництво прав. 

8. Організації колективного управління мають право 

управляти на території України майновими правами 

іноземних правовласників на загальних підставах, 

визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону, або на 

основі договорів з юридичними особами, які здійснюють 

колективне управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав в інших державах 

(далі - аналогічні іноземні організації), у тому числі договору 

про представництво прав. 

Організації колективного управління можуть доручати 

управління на колективній основі майновими правами 

українських правовласників за кордоном на основі договорів 

з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі про 

представництво прав. 

Організації колективного управління можуть 

об’єднуватися на договірних засадах для реалізації спільних 

завдань та укладати між собою договори про партнерство та 

Організації колективного управління можуть 

об’єднуватися на договірних засадах для реалізації спільних 

завдань, зокрема укладати між собою договори про 
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договори про представництво прав. Функції з розширеного 

та обов’язкового колективного управління не можуть бути 

передані на підставі договору про партнерство чи договору 

про представництво прав. 

партнерство та договори про представництво прав. Функції з 

розширеного та обов’язкового колективного управління не 

можуть бути передані на підставі договору про партнерство 

чи договору про представництво прав. 

У разі якщо функції акредитованої організації 

колективного управління передбачають укладення договорів 

про партнерство і (або) договорів про представництво прав, 

відповідна організація не має права відмовляти іншим 

організаціям колективного управління, у тому числі 

аналогічним іноземним організаціям, в укладенні зазначених 

договорів. 

У процесі колективного управління майновими правами 

суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав не 

допускається дискримінація правовласників, майнові права 

яких передані організації колективного управління на 

підставі договору про представництво прав, зокрема в 

частині встановлення тарифів, утримання збору за 

управління, умов збирання, розподілу та виплати доходу від 

прав. 

У разі якщо функції акредитованої організації 

колективного управління передбачають укладення договорів 

про партнерство і (або) договорів про представництво прав, 

відповідна організація не має права відмовляти іншим 

організаціям колективного управління, у тому числі 

аналогічним іноземним організаціям, в укладенні зазначених 

договорів. 

У процесі колективного управління майновими правами 

суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав не 

допускається дискримінація правовласників, майнові права 

яких передані організації колективного управління на 

підставі договору про представництво прав, зокрема в 

частині встановлення тарифів, утримання збору за 

управління, умов збирання, розподілу та виплати доходу від 

прав. 

Зміст договорів, що укладаються організацією 

колективного управління з іншими організаціями 

колективного управління, у тому числі аналогічними 

іноземними організаціями, не повинен суперечити вимогам, 

встановленим законами України про захист економічної 

конкуренції. 

... 

виключити 

норма відсутня 14. На діяльність організацій колективного 

управління не поширюються обмеження, встановлені 



законами України про захист економічної конкуренції. 

При цьому зміст договорів, що укладаються організацією 

колективного управління з іншими організаціями 

колективного управління, у тому числі аналогічними 

іноземними організаціями, не повинен суперечити вимогам, 

встановленим законами України про захист економічної 

конкуренції. 

Стаття 6. Статут організації колективного управління та 

умови членства в організації колективного управління 

Стаття 6. Статут організації колективного управління та 

умови членства в організації колективного управління 

... 

2. Статутом організації колективного управління 

передбачаються належні та ефективні механізми участі 

членів організації колективного управління в процедурах 

прийняття рішень організацією. Різні категорії членів 

організації колективного управління у процедурах прийняття 

рішень цією організацією представляються справедливо та 

збалансовано. 

... 

… 

2. Статутом організації колективного управління 

передбачаються належні та ефективні механізми участі 

правовласників, які є членами такої організації 

колективного управління, в процедурах прийняття рішень 

організацією. Різні категорії правовласників, які є членами 

організації колективного управління, у процедурах прийняття 

рішень цією організацією представляються справедливо та 

збалансовано. 

… 

Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного 

управління 

Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного 

управління 

... 

3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них 

беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості 

членів організації, які мають право голосу. 

Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, 

якщо у них взяли участь менше 50 відсотків загальної 

кількості членів організації, які мають право голосу. У 

... 

3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них 

беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості 

членів організації, які мають право голосу. 

Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, 

якщо у них взяли участь менше 50 відсотків загальної 

кількості членів організації, які мають право голосу. 



такому разі голова наглядового органу або голова 

виконавчого органу організації колективного управління 

повторно скликає загальні збори з тим самим порядком 

денним. 

Повторно скликані загальні збори призначаються не 

менш як через 14 днів і не більш як через 30 днів після 

загальних зборів, що не відбулися. 

 

 

 

 

 

Повторні загальні збори вважаються повноважними, 

якщо у них беруть участь не менш як 25 відсотків загальної 

кількості членів організації, які мають право голосу, якщо 

інше не передбачене статутом організації колективного 

управління. 

 

 

 

 

Повторно скликані загальні збори з тим самим 

порядком денним призначаються наглядвим органом не 

раніше як через 14 днів і не пізніше як через 30 днів після 

загальних зборів, що не відбулися. У разі не скликання в 

зазначений строк наглядовим органом загальних зборів, 

вони скликаються головою виконавчого органу 

організації колективного управління в 

чотирнадцятиденний строк. 

Повторні загальні збори вважаються повноважними, 

якщо у них беруть участь не менш як 25 відсотків загальної 

кількості членів організації, які мають право голосу, якщо 

інше не передбачене статутом організації колективного 

управління. 

4. До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) затвердження статуту організації колективного 

управління та змін до нього; 

2) визначення умов членства в організації; 

4. До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) затвердження статуту організації колективного 

управління та змін до нього; 

2) визначення умов членства в організації; 

3) затвердження проектів тарифів для укладення 

договорів із користувачами; 

3) затвердження проектів попередніх тарифів для 

укладення договорів з користувачами; 

4) затвердження загальних правил розподілу доходу від 

прав; 

5) затвердження загальних правил утримання з доходу 

від прав збору за управління, відрахувань на культурні, 

соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису 

4) затвердження загальних правил розподілу доходу від 

прав; 

5) затвердження загальних правил утримання з доходу 

від прав збору за управління, відрахувань на культурні, 

соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису 



витрат організації; 

6) затвердження загальних правил використання 

незапитаних коштів; 

7) призначення та звільнення аудитора для проведення 

аудиторської перевірки; 

8) затвердження щорічного звіту про діяльність 

організації колективного управління; 

витрат організації; 

6) затвердження загальних правил використання 

незапитаних коштів; 

7) призначення та звільнення аудитора для проведення 

аудиторської перевірки; 

8) затвердження щорічного звіту про діяльність 

організації колективного управління; 

9) обрання та відкликання персонального складу 

наглядового та виконавчого органів організації, у тому числі 

директора організації, визначення умов їх матеріального 

забезпечення, винагороди; 

9) обрання та відкликання персонального складу 

наглядового та виконавчого органів організації, як у 

повному складі, так і окремих їх членів, визначення умов 

їх матеріального забезпечення, винагороди; 

10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та 

виконавчого органів організації; 

11) прийняття рішення про припинення діяльності, 

ліквідацію, реорганізацію організації. 

10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та 

виконавчого органів організації; 

11) прийняття рішення про припинення діяльності, 

ліквідацію, реорганізацію організації. 

норма відсутня До компетенції загальних зборів належить надання 

згоди на укладання договорів організацією колективного 

управління про придбання, продаж, іпотеку будь-якого 

нерухомого майна, а також договорів позики, кредиту, 

банківського вкладу (депозиту), страхування, або 

делегування таких повноважень наглядовому органу.  

Вирішення інших питань діяльності організації 

колективного управління може делегуватися наглядовому 

або виконавчому органу. 

... 

Вирішення інших питань діяльності організації 

колективного управління може делегуватися наглядовому 

або виконавчому органу. 

... 

Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного 

управління 

1. В організації колективного управління утворюється 

Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного 

управління 

1. В організації колективного управління утворюється 



наглядовий орган для здійснення поточного контролю за 

діяльністю організації, керівництва організації, а також 

колективного управління та реалізації повноважень, 

делегованих загальними зборами. 

Компетенція наглядового органу визначається статутом 

організації колективного управління і цим Законом. 

До компетенції наглядового органу організації 

колективного управління належить: 

1) затвердження загальних принципів і правил 

управління ризиками організації колективного управління; 

2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень 

загальних зборів; 

наглядовий орган для здійснення поточного контролю за 

діяльністю організації, керівництва організації, а також 

колективного управління та реалізації повноважень, 

делегованих загальними зборами. 

Компетенція наглядового органу визначається статутом 

організації колективного управління і цим Законом. 

До компетенції наглядового органу організації 

колективного управління належить: 

1) затвердження загальних принципів і правил 

управління ризиками організації колективного управління; 

2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень 

загальних зборів; 

3) схвалення договорів про придбання організацією 

колективного управління, продажу або іпотеки будь-якого 

нерухомого майна; 

 

3) схвалення господарських зобов’язань із закупівлі 

робіт, послуг та майна, окрім нерухомого, організацією 

колективного управління на суму, що становить більше 

десяти відсотків вартості активів організації 

колективного управління; 

4) схвалення договорів про одержання організацією 

колективного управління кредитів і про забезпечення 

зобов’язань за кредитами; 

пункт 4 виключити; 

5) проведення перевірки фінансової діяльності 

організації колективного управління; 

5) проведення перевірки фінансової діяльності організації 

колективного управління; 

6) скликання загальних зборів та підготовка до їх 

проведення; 

6) прийняття рішення про скликання загальних зборів; 

7) підготовка пропозицій щодо порядку денного 

загальних зборів, а також пропозицій щодо включення до 

порядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій 

від членів організації колективного управління; 

7) підготовка пропозицій щодо порядку денного 

загальних зборів, а також пропозицій щодо включення до 

порядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій 

від членів організації колективного управління; 



8) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією 

колективного управління та правовласниками, в інтересах 

яких провадить діяльність організація; 

9) внесення пропозицій щодо фінансової та 

господарської діяльності організації колективного 

управління. 

Статутом організації колективного управління до 

компетенції наглядового органу можуть бути віднесені й 

інші питання. 

... 

8) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією 

колективного управління та правовласниками, в інтересах 

яких провадить діяльність організація; 

9) внесення пропозицій щодо фінансової та 

господарської діяльності організації колективного 

управління. 

Статутом організації колективного управління до 

компетенції наглядового органу можуть бути віднесені й інші 

питання. 

... 

3. Виконавчий і наглядовий органи організації 

колективного управління звітують перед загальними зборами 

щорічно. 

Члени виконавчого і наглядового органу щороку 

повідомляють загальним зборам організації колективного 

управління таку інформацію: 

про будь-який інтерес щодо організації колективного 

управління; 

про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

будь-якій, у тому числі натуральній, формі; 

про будь-які кошти, отримані в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

якості правовласника; 

про відсутність або наявність реальних чи потенційних 

конфліктів між будь-якими особистими інтересами та 

інтересами організації колективного управління, або між 

будь-якими зобов’язаннями перед організацією колективного 

3. Наглядовий орган організації колективного 

управління звітує перед загальними зборами щорічно. 

 

Члени наглядового органу щороку повідомляють 

загальним зборам організації колективного управління таку 

інформацію: 

про будь-який інтерес щодо організації колективного 

управління; 

про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

будь-якій, у тому числі натуральній, формі; 

про будь-які кошти, отримані в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

якості правовласника; 

про відсутність або наявність реальних чи потенційних 

конфліктів між будь-якими особистими інтересами та 

інтересами організації колективного управління, або між 

будь-якими зобов’язаннями перед організацією колективного 



управління та зобов’язаннями перед іншими фізичними чи 

юридичними особами. 

... 

управління та зобов’язаннями перед іншими фізичними чи 

юридичними особами. 

... 

Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного 

управління 

Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного 

управління 

1. В організації колективного управління діє 

одноособовий або колегіальний виконавчий орган. 

Порядок формування, компетенція виконавчого органу 

та вимоги, що висуваються до кандидатів у члени 

виконавчого органу, визначаються статутом організації 

колективного управління. 

... 

1. В організації колективного управління діє 

колегіальний виконавчий орган. 

Порядок формування, компетенція виконавчого органу та 

вимоги, що висуваються до кандидатів у члени виконавчого 

органу, визначаються статутом організації колективного 

управління. 

... 

норма відсутня 4. До компетенції виконавчого органу організації 

колективного управління належить: 

1) розроблення проектів програм (основних 

напрямків) діяльності організації; 

2) встановлення правил декларування майнових 

прав, управління якими здійснює організації;  

3) прийом у члени організації згідно заяв 

зацікавлених осіб; 

4) встановлення граничної суми фінансових 

операцій, що самостійно здійснюються без погодження з 

виконавчим органом; 

5) затвердження рішень щодо вступу організації до 

інших структур та виходу з них; 

6) затвердження остаточних тарифів організації; 

7) прийняття рішень щодо встановлення розміру в 

натуральному чи відсотковому вимірі сум збору за 



управління, що мають утримуватися із сум зібраного 

доходу від прав на підставі загальних правил, 

затверджених загальними зборами; 

8) визначення порядку створення і ведення реєстрів; 

9) прийняття рішень щодо сум, що можуть бути 

спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі на 

підставі загальних правил, затверджених загальними 

зборами; 

10) затвердження усіх типових форм договорів 

організації з правовласниками, з користувачами, з 

іншими організаціями колективного управління; 

11) розроблення і затвердження річних кошторисів 

витрат, структури і  штатного розпису організації 

колективного управління; 

12) створення та припинення відокремлених 

підрозділів організації колективного управління; 

13) прийняття рішень щодо використання 

незапитаних коштів на підставі загальних правил, 

затверджених загальними зборами; 

14) скликання загальних зборів, у тому числі за 

рішенням наглядового органу, забезпечення їх 

проведення; 

15) розгляд скарг і вирішення спорів у межах 

власних повноважень; 

16) вирішення питань щодо розподілу зібраного 

організацією доходу від прав (зібраної винагороди) у 

випадках, що не врегульовані Законом; 

17) інші повноваження, визначені Статутом. 



Виконавий орган може утворювати адміністративні 

органи (дирекцію, секретаріат тощо) відповідно до 

статуту організації колективного управління. 

норма відсутня 5. Виконавчий орган організації колективного 

управління звітує перед загальними зборами щорічно. 

Члени виконавчого органу щороку повідомляють 

загальним зборам організації колективного управління таку 

інформацію: 

про будь-який інтерес щодо організації колективного 

управління; 

про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

будь-якій, у тому числі натуральній, формі; 

про будь-які кошти, отримані в попередньому 

фінансовому році від організації колективного управління у 

якості правовласника; 

про відсутність або наявність реальних чи потенційних 

конфліктів між будь-якими особистими інтересами та 

інтересами організації колективного управління, або між 

будь-якими зобов’язаннями перед організацією колективного 

управління та зобов’язаннями перед іншими фізичними чи 

юридичними особами. 

норма відсутня Стаття 101. Договори у сфері колективного 

управління майновими правами на об’єкти авторського 

права і (або) суміжних прав 

1. Організація колективного управління має право 

укладати: 

1) договори з правовласниками про колективне 



управління їх майновими правами; 

2) договори з користувачами; 

3) договори з іншими організаціями колективного 

управління. 

2. Законом можуть бути визначені особливості 

укладання та виконання договорів у сфері колективного 

управління. 

Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації 

колективного управління 

Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації 

колективного управління 

... 

3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного 

управління повинен містити, зокрема, відомості (станом на 

початок та кінець звітного періоду) про: 

1) двосторонні та багатосторонні договори організації з 

іншими організаціями колективного управління, у тому числі 

з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата 

набрання чинності, строк дії, предмет договору); 

... 

3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного 

управління повинен містити, зокрема, відомості (станом на 

початок та кінець звітного періоду) про: 

1) двосторонні та багатосторонні договори організації з 

іншими організаціями колективного управління, у тому числі 

з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата 

набрання чинності, строк дії, предмет договору); 

2) доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за 

категоріями прав і сферами використання прав, про 

використання таких доходів (розподіл правовласникам, 

перерахування іншим організаціям колективного управління, 

використання на інші цілі); 

 

2) загальні суми: 

а) зібраного організацією доходу від прав з розподілом 

за категоріями правовласників, способами використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та 

видами користувачів; 

б) виплат правовласникам, перерахування іншим 

організаціям колективного управління та інші виплати; 

3) відносини з іншими організаціями колективного 

управління, у тому числі з аналогічними іноземними 

організаціями, а саме: 

суми коштів, отриманих від інших організацій 

3) відносини з іншими організаціями колективного 

управління, у тому числі з аналогічними іноземними 

організаціями, а саме: 

а) суми доходу від прав, отримані від інших організацій 



колективного управління, суми коштів, виплачених іншим 

організаціям колективного управління, з розподілом за 

категоріями прав, сферами використання прав, за 

організаціями; 

 

суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші 

відрахування з доходу від прав, виплачених на користь 

інших організацій колективного управління, з розподілом за 

категоріями прав, сферами використання прав, за 

організаціями; 

 

суми коштів, утриманих як збір за управління, інші 

відрахування з доходу від прав, іншими організаціями 

колективного управління, з розподілом за категоріями прав, 

сферами використання прав, за організаціями; 

суми, що належать до виплати іншим організаціям 

колективного управління і розподілені безпосередньо 

правовласникам, з розподілом за категоріями прав та 

організаціями; 

колективного управління, суми доходу від прав, виплачені 

іншим організаціям колективного управління, з розподілом за 

категоріями правовласників, способами використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та 

видами користувачів, за організаціями; 

б) суми доходу від прав, утримані як збір за управління, 

та інші відрахування з доходу від прав, виплачені на користь 

інших організацій колективного управління, з розподілом за 

правовласників, способами використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та видами 

користувачів, за організаціями; 

в) суми доходу від прав, що належать до виплати іншим 

організаціям колективного управління з розподілом за 

категоріями правовласників, способами використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та 

видами користувачів, за організаціями; 

4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а 

саме: 

загальна сума, розподілена на користь правовласників, з 

розподілом за категоріями прав і сферами використання 

прав; 

 

загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом 

за категоріями прав і сферами використання прав; 

загальна сума зібраних, але не розподілених або не 

4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а 

саме: 

а) загальна сума, розподілена на користь правовласників, 

з розподілом за категоріями правовласників, способами 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав та видами користувачів; 

б) загальна сума, виплачена правовласникам, з 

розподілом за категоріями правовласників, способами 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 



виплачених правовласникам коштів з розподілом за 

категоріями прав і сферами використання прав, із 

зазначенням фінансового року, в якому зібрані ці кошти; 

 

прав та видами користувачів; 

в) загальна сума зібраних, але не виплачених 

правовласникам коштів з розподілом за категоріями 

правовласників, способами використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та видами 

користувачів, із зазначенням фінансового року, в якому 

зібрані ці кошти; 

г) загальна сума зібраних, але не розподілених  

правовласникам коштів, із зазначенням фінансового року, в 

якому зібрані ці кошти; 

5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених 

коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації 

та про заходи, здійснені організацією для пошуку та 

ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені 

та виплачені кошти; 

5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених 

коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації 

та про заходи, здійснені організацією для пошуку та 

ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені 

та виплачені кошти; 

6) використання сум, утриманих організацією, з 

обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема: 

всі операційні та фінансові витрати, здійснені 

організацією, з розподілом за категоріями прав, якими вона 

здійснює управління. У разі якщо витрати є непрямими або 

такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій 

прав, - з обґрунтуванням таких витрат; 

операційні та фінансові витрати в частині 

безпосереднього управління правами з розподілом за 

категоріями прав, якими управляє організація. У разі якщо 

витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені 

до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат; 

операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, 

6) використання сум, утриманих організацією, з 

обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема: 

а) всі операційні та фінансові витрати, здійснені 

організацією за звітний фінансовий рік; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ніж управління правами, послуг; 

ресурси, що використовуються для покриття витрат; 

розмір матеріального забезпечення, наданого особам, 

зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році; 

вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з 

розподілом за категоріями прав і сферами використання 

прав, а також цілі таких вирахувань; 

... 

 

б) ресурси, що використовуються для покриття витрат; 

в) розмір матеріального забезпечення, наданого особам, 

зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році; 

г) вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з 

розподілом за категоріями правовласників, способами 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав та видами користувачів, а також цілі таких 

вирахувань; 

... 

Стаття 12. Функції організацій колективного управління. 

Сфери управління правами 

Стаття 12. Функції організацій колективного управління. 

Сфери управління правами 

1. Організації колективного управління від свого імені та 

в інтересах правовласників здійснюють такі функції: 

1. Організації колективного управління від свого імені та 

в інтересах правовласників здійснюють такі функції: 

1) укладають із користувачами договори про надання 

дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав та договори про виплату винагороди 

(відрахувань) за використання об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав; 

... 

1) укладають із користувачами договори про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав; 

… 

4. Добровільне колективне управління майновими 

авторськими та суміжними правами може здійснюватися в 

будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких 

здійснюється розширене або обов’язкове колективне 

управління. 

4. Добровільне колективне управління може 

здійснюватися в будь-якій сфері управління правами, крім 

тих, у яких здійснюється розширене або обов’язкове 

колективне управління. 

5. Розширене колективне управління поширюється на 

всю територію України та здійснюється щодо майнових прав 

усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, 

5. Розширене колективне управління поширюється на 

всю територію України та здійснюється щодо майнових прав 

усіх правовласників відповідних категорій у сферах 
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щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не 

укладали договір про управління об’єктами авторського 

права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, 

незалежно від обраного такими правовласниками способу 

управління належними їм правами. 

колективного управління, щодо яких акредитовано 

організацію, у тому числі тих, що не укладали договір про 

колективне управління майновими правами з 

акредитованою організацією, незалежно від обраного такими 

правовласниками способу управління належними їм правами. 

Розширене колективне управління передбачає право 

правовласників вилучати повністю або частково належні їм 

права на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав з 

управління акредитованої організації колективного 

управління в порядку, передбаченому цим Законом. 

Розширене колективне управління передбачає право 

правовласників вилучати в повному складі або частково 

майнові права на об’єкти авторського права і (або) суміжних 

прав у межах власних повноважень з управління 

акредитованої організації колективного управління в 

порядку, передбаченому цим Законом. 

Розширене колективне управління об’єктами 

авторського права і (або) суміжних прав здійснюється 

виключно в таких сферах: 

Розширене колективне управління здійснюється 

виключно в таких сферах колективного управління: 

1) публічне виконання музичних недраматичних творів 

з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені 

до складу аудіовізуальних творів; 

2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів 

з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені 

до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної 

ретрансляції; 

3) право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне 

виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи 

публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них 

виконань, опублікованих для використання з комерційною 

метою; 

4) право на справедливу винагороду, спільну для 

1) публічне виконання музичних недраматичних творів з 

текстом і без тексту; 

 

2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів 

з текстом і без тексту, крім кабельної ретрансляції та 

електронного (цифрового) доступу; 

3) право на справедливу (спеціальну) винагороду 

спільно для виконавців та виробників фонограм за публічне 

виконання фонограм і зафіксованих у них виконань; 

 

 

 

 

4) право на справедливу (спеціальну) винагороду 



виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне 

сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, 

відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для 

використання з комерційною метою, крім кабельної 

ретрансляції; 

 

 

 

спільно для виконавців та виробників фонограм за публічне 

сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, крім 

кабельної ретрансляції та електронного (цифрового) 

доступу; 

5) право на справедливу (спеціальну) винагороду 

спільно для авторів і виконавців аудіовізуальних творів, 

за публічне сповіщення аудіовізуального твору, крім його 

кабельної ретрансляції та електронного (цифрового) 

доступу; 

6) право на справедливу (спеціальну) винагороду 

спільно для авторів і виконавців аудіовізуальних творів, 

за публічне демонстрування аудіовізуального твору. 

Перелік сфер колективного управління, за якими 

здійснюється розширене колективне управління, визначений 

цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою розширеного колективного 

управління визначається одна акредитована організація за 

умови відсутності будь-яких конфліктів інтересів між 

основною категорією правовласників, в інтересах якої діє 

така організація, та іншими категоріями правовласників, на 

користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній 

сфері розширеного колективного управління. У випадку 

існування зазначеного конфлікту інтересів, Комісія визначає 

за критеріями та в порядку, визначеними частинами 4-

10 статті 15 цього закону, додаткову акредитовану 

організацію для цієї сфери з-поміж організацій, які 

здійснюють діяльність переважно в інтересах відповідної 

іншої категорії правовласників. Юридично-правовий статус 

Перелік сфер колективного управління, за якими 

здійснюється розширене колективне управління, визначений 

цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою розширеного колективного 

управління визначається одна акредитована організація за 

умови відсутності будь-яких конфліктів інтересів між 

основною категорією правовласників, в інтересах якої діє 

така організація, та іншими категоріями правовласників, на 

користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній 

сфері розширеного колективного управління. У випадку 

існування зазначеного конфлікту інтересів, за сферами 

розширеного колективного управління, зазначеними в 

пунктах 3 – 6 цієї частини, Комісія визначає за критеріями 

та в порядку, визначеними частинами четвертою – десятою 

статті 16 цього Закону, додаткову акредитовану організацію 

для цієї сфери колективного управління з-поміж 
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додаткової акредитованої організації означає, що ця 

організація не має права самостійно здійснювати збір доходу 

від прав з користувачів у відповідній сфері, але водночас має 

повноваження вимагати та отримати з акредитованої 

організації частку доходу від прав в цій сфері, яка належить 

категорії правовласників, в інтересах яких діє додаткова 

акредитована організація, для подальшого розподілу та 

виплати такої частки правовласникам цієї категорії. 

Правовласники відповідної категорії мають право відкликати 

свої права з додаткової акредитованої організації відповідно 

до розширеного колективного управління. 

 

організацій, які здійснюють діяльність переважно в інтересах 

відповідної іншої категорії правовласників. Юридично-

правовий статус додаткової акредитованої організації 

означає, що ця організація не має права самостійно 

здійснювати збирання доходу від прав з користувачів у 

відповідній сфері колективного управління, але водночас 

має повноваження вимагати та отримати з акредитованої 

організації частку доходу від прав в цій сфері, яка належить 

категорії правовласників, в інтересах яких діє додаткова 

акредитована організація, для подальшого розподілу та 

виплати такої частки правовласникам цієї категорії. 

Правовласники відповідної категорії мають право відкликати 

свої права з додаткової акредитованої організації відповідно 

до розширеного колективного управління. 

Одна організація колективного управління може бути 

акредитована на здійснення розширеного колективного 

управління у декількох сферах щодо декількох категорій 

правовласників, за умови відсутності конфлікту інтересів 

між різними категоріями правовласників. 

Одна організація колективного управління може бути 

акредитована на здійснення розширеного колективного 

управління у декількох сферах щодо декількох категорій 

правовласників, за умови відсутності конфлікту інтересів між 

різними категоріями правовласників. 

6. Обов’язкове колективне управління поширюється на 

всю територію України та здійснюється щодо майнових прав 

усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, 

щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не 

укладали договір про управління об’єктами авторського 

права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, 

незалежно від обраного такими правовласниками способу 

управління належними їм правами. 

6. Обов’язкове колективне управління поширюється на 

всю територію України та здійснюється щодо майнових прав 

усіх правовласників за відповідною категорією у сферах 

колективного управління, щодо яких акредитовано 

організацію, у тому числі тих, що не укладали договір з 

акредитованою організацією, незалежно від обраного такими 

правовласниками способу управління належними їм правами. 

Обов’язкове колективне управління об’єктами Обов’язкове колективне управління здійснюється 



авторського права і (або) суміжних прав здійснюється 

виключно у таких сферах: 

1) право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва; 

2) репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях 

творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх 

примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх 

примірників; 

4) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо 

їхніх власних програм (передач) мовлення. 

 

виключно у таких сферах колективного управління: 

 

1) право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва; 

2) репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях 

творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх 

примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх 

примірників; 

4) кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо 

їхніх власних передач мовлення; 

5) прокат примірників творів і записаних виконань. 

Перелік сфер колективного управління, за якими 

здійснюється обов’язкове колективне управління, 

визначений цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою обов’язкового колективного 

управління визначається одна акредитована організація. 

Одна організація колективного управління може бути 

акредитована на здійснення обов’язкового колективного 

управління у декількох сферах, а також одночасно із 

здійсненням розширеного колективного управління. 

Перелік сфер колективного управління, за якими 

здійснюється обов’язкове колективне управління, визначений 

цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою обов’язкового колективного 

управління визначається одна акредитована організація. 

Одна організація колективного управління може бути 

акредитована на здійснення обов’язкового колективного 

управління у декількох сферах, а також одночасно із 

здійсненням розширеного колективного управління. 

Обов’язкове колективне управління не передбачає 

вилучення правовласником, повністю або частково, 

належних йому майнових прав з управління акредитованою 

організацією. 

Обов’язкове колективне управління не передбачає 

вилучення правовласником, в повному складі або частково, 

належних йому майнових прав з управління акредитованою 

організацією. 

Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення 



майнових прав з управління організації колективного 

управління 

майнових прав з управління організації колективного 

управління 

... 

2. При декларуванні майнових прав правовласник надає 

такі відомості про об’єкт, які дають змогу надійно відрізнити 

його від інших об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав правовласника і третіх осіб. 

... 

... 

2. При декларуванні майнових прав правовласник надає 

відомості про об’єкт, які дають змогу надійно відрізнити його 

від інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 

правовласника і третіх осіб, а також зміст і обсяг майнових 

прав на цей обєкт. 

... 

6. Правовласники несуть відповідальність за 

достовірність відомостей, які вони зазначають при 

декларуванні належних їм об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав. 

6. Правовласники несуть відповідальність за 

достовірність відомостей, які вони зазначають при 

декларуванні об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав і майнових прав на ці об’єкти. 

7. Організація колективного управління зобов’язана 

негайно призупинити виплату відповідних часток доходу від 

прав, розподілених у зв’язку з використанням об’єкта 

авторського права і (або) суміжних прав, і повідомити про це 

декларантів, які задекларували свої права на цей об’єкт, 

якщо: 

7. Організація колективного управління зобов’язана 

негайно призупинити виплату відповідних часток доходу від 

прав, розподілених у зв’язку з використанням об’єкта 

авторського права або суміжного права, і повідомити про це 

декларантів, які задекларували свої майнові права на цей 

об’єкт, якщо: 

1) організація отримала відомості, які не дають змоги 

надійно відрізнити один об’єкт майнових прав від інших 

об’єктів майнових прав цього правовласника або третіх осіб; 

1) організація отримала відомості, які не дають змоги 

надійно відрізнити даний об’єкт від інших об’єктів; 

2) відомості про майнові права, які надійшли організації 

від різних правовласників про один і той самий об’єкт 

майнових прав, містять суперечливу інформацію щодо 

правовласників. 

2) відомості про майнові права, які надійшли організації 

від різних правовласників про один і той самий об’єкт, 

містять суперечливу інформацію щодо майнових прав. 

Повідомлення про виявлені недоліки у відомостях 

надсилається всім особам, які заявили свої майнові права на 

Повідомлення про виявлені недоліки у відомостях 

надсилається всім особам, які заявили про майнові права на 



відповідний об’єкт майнових прав. відповідний об’єкт. 

Організація колективного управління відновлює виплату 

доходів від прав, припинених у зв’язку з суперечливими 

відомостями, тільки після надходження нових декларацій, які 

усувають суперечності, а також у разі отримання судового 

рішення, яке набрало законної сили та усуває суперечності 

щодо кола правовласників на спірний об’єкт майнових прав. 

... 

Організація колективного управління відновлює виплату 

доходу від прав, припинених у зв’язку з суперечливими 

відомостями, тільки після надходження нових декларацій, які 

усувають суперечності, а також у разі отримання судового 

рішення, яке набрало законної сили та усуває суперечності 

щодо кола правовласників на спірний об’єкт. 

... 

9. У разі подання правовласниками до організації 

колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав організація 

зобов’язана протягом шести місяців з дня отримання таких 

заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про 

вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні зміни 

до договорів із користувачами, припинити управління щодо 

відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 

(припинити дії щодо надання дозволів на використання 

відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії 

щодо звернень до суду за захистом прав правовласників 

щодо цих об’єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті 

інформацію про таке вилучення із списком правовласників, 

які здійснили вилучення, та переліком об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення. 

... 

9. У разі подання правовласником до організації 

колективного управління заяви про вилучення майнових 

прав щодо об’єкта авторського права або суміжного права 

організація зобов’язана протягом шести місяців з дня 

отримання такої заяви виплатити правовласнику належну, 

йому частку доходу від прав, внести відповідні зміни до 

договорів з користувачами, припинити колективне 

управління майновими правами в межах повноважень 

правовласника щодо відповідного об’єкта (припинити дії 

щодо надання дозволів на використання відповідного 

об’єкта авторського права або суміжного права, дії щодо 

збирання доходу від прав за його використання, дії щодо 

звернень до суду за захистом прав правовласників щодо 

цього об’єкта тощо) та розмістити на своєму веб-сайті 

інформацію про таке вилучення із зазначенням даного 

правовласника та вилучених прав. 

... 

12. Правовласники можуть також вилучити свої майнові 

права з управління організації, що акредитована для 

здійснення розширеного колективного управління правами. 

12. Правовласники можуть вилучити майнові права в 

межах власних повноважень з управління організації, що 

акредитована для здійснення розширеного колективного 



У такому разі на території України управління майновими 

правами, вилученими з колективного управління, може 

здійснюватися правовласником. 

... 

управління правами. У такому разі на території України 

управління майновими правами, вилученими з колективного 

управління, може здійснюватися правовласником без права 

передачі в колективне управління. 

... 

Стаття 14. Права правовласників у відносинах з 

організацією колективного управління 

Стаття 14. Права правовласників у відносинах з 

організацією колективного управління 

1. Правовласники, які набули статус члена організації 

колективного управління, мають право: 

1) брати участь у загальних зборах організації 

колективного управління згідно з положеннями статті 

7 цього Закону; 

2) брати участь у діяльності наглядового або 

виконавчого органу організації колективного управління 

згідно з положеннями статей 8 і 9 цього Закону; 

3) отримувати від організацій колективного управління 

інформацію про управління їхніми майновими правами, про 

суми зібраних доходів від прав та нараховану їм частку 

доходів від прав, а також про суми винагороди за управління, 

утриманої організацією колективного управління; 

4) отримувати належну їм частку доходів від прав; 

5) звертатися до організації за допомогою засобів 

телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби 

зв’язку); 

6) вилучати з управління організацій колективного 

управління свої майнові права у порядку, 

передбаченому статтею 13 цього Закону; 

7) припиняти членство в організації колективного 

1. Правовласники, які набули статус члена організації 

колективного управління, мають право: 

1) брати участь у загальних зборах організації згідно з 

положеннями статті 7 цього Закону; 

 

2) брати участь у діяльності наглядового або 

виконавчого органу організації згідно з положеннями статей 

8 і 9 цього Закону; 

3) отримувати від організації інформацію про 

управління їхніми майновими правами, про суми зібраних 

доходів від прав та нараховану їм частку доходів від прав, а 

також про суми винагороди за управління, утриманої 

організацією; 

4) отримувати належну їм частку доходів від прав; 

5) звертатися до організації за допомогою засобів 

телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби 

зв’язку); 

6) вилучати з колективного управління організацією 

майнові права у порядку, передбаченому статтею 13 цього 

Закону; 

7) припиняти членство в організації. 
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управління. 

2. Правовласники, які не набули статус члена організації 

колективного управління, мають права, передбачені 

пунктами 1-6 частини першої цієї статті. 

2. Правовласники, які не є членами організації 

колективного управління, мають право: 

1) отримувати від організації інформацію про 

управління їхніми майновими правами, про суми 

зібраних доходів від прав та нараховану їм частку доходів 

від прав, а також про суми винагороди за управління, 

утриманої організацією; 

2) отримувати належну їм частку доходів від прав; 

3) звертатися до організації за допомогою засобів 

телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби 

зв’язку); 

4) вилучати з колективного управління організацією 

майнові права у порядку, передбаченому статтею 13 цього 

Закону. 

Стаття 15. Реєстрація організацій колективного 

управління 

Стаття 15. Реєстрація організацій колективного 

управління 

... 

7. У разі відповідності юридичної особи вимогам 

частини другої цієї статті та подання повного переліку 

документів, визначених частиною третьою цієї статті, 

Установа приймає рішення про реєстрацію організації 

колективного управління. 

Юридична особа набуває статус організації 

колективного управління з дня внесення її до Реєстру 

організацій колективного управління та виключно у сферах, 

зазначених у реєстрі щодо цієї організації. 

... 

7. У разі відповідності юридичної особи вимогам частини 

другої цієї статті та подання повного переліку документів, 

визначених частиною третьою цієї статті, Установа приймає 

рішення про реєстрацію організації колективного управління. 

Юридична особа набуває статус організації колективного 

управління з дня внесення її до Реєстру організацій 

колективного управління та виключно у сферах 

колективного управління, зазначених у реєстрі щодо цієї 

організації. 
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... ... 

Стаття 16. Акредитація організацій колективного 

управління 

Стаття 16. Акредитація організацій колективного 

управління 

1. Акредитована організація колективного управління 

визначається на відкритому конкурсі, що організовується 

Установою та проводиться постійно діючою комісією з 

акредитації організацій колективного управління (далі - 

комісія з акредитації) у визначеному цим Законом порядку. 

Порядок формування, строк повноважень та правила і 

процедури комісії з акредитації визначаються в положенні 

про комісію з акредитації організацій колективного 

управління, що затверджується Установою. 

1. Акредитована організація колективного управління 

визначається на відкритому конкурсі, що організовується 

Установою та проводиться постійно діючою комісією з 

акредитації організацій колективного управління (далі - 

комісія з акредитації) у визначеному цим Законом порядку. 

Строк повноважень комісії з акредитації становить 

три роки. 

Установа затверджує регламент, який визначає 

порядок діяльності комісії з акредитації. 

2. Комісія з акредитації складається з восьми членів і 

формується на таких засадах: 

керівник Установи (або його заступник) - голова комісії; 

від Установи - 1 особа; 

від центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері культури 

та мистецтв, - 1 особа; 

від Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення - 1 особа; 

від громадських об’єднань, асоціацій, що представляють 

користувачів, - 1 особа; 

від громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що 

представляють правовласників, - 1 особа; 

від міжнародних організацій у сфері авторського права 

або від міжнародних організацій у сфері суміжних прав - 2 

особи, які беруть участь у розгляді питань відповідно до їх 

2. Комісія з акредитації складається з семи членів і 

формується на таких засадах: 

1) головою комісії є керівник Установи або його 

заступник; 

2) по одному члену комісії до її складу делегують: 

Установа; 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері культури та 

мистецтв; 

Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

громадські об’єднання, асоціації, що представляють 

користувачів в сфері телерадіомовлення; 

громадські об’єднання, асоціації, творчі спілки, що 

представляють правовласників, які є суб’єктами 

авторського права; 



компетенції. 

Члени комісії з акредитації, делеговані міжнародними 

організаціями у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав, можуть брати участь у роботі комісії з акредитації в 

режимі відеоконференції. 

Члени комісії з акредитації повинні діяти на засадах 

неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та 

колегіальності у прийнятті рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадські об’єднання, асоціації, творчі спілки, що 

представляють правовласників, які є суб’єктами 

суміжних прав на виконання, фонограми, відеограми. 

 

 

Члени комісії з акредитації повинні діяти на засадах 

неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та 

колегіальності у прийнятті рішень. 

Члени комісії з акредитації з числа представників 

від громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що 

представляють правовласників обираються шляхом 

рейтиногового голосування на відповідних зборах 

представників користувачів та зборах представників 

правовласників.  

Збори представників громадських об’єднань, 

асоціацій що представляють користувачів, та збори 

представників громадських об’єднань, асоціацій творчих 

спілок, що представляють правовласників проводяться 

окремо, в дату визначену Установою, але не пізніше ніж 

за один місяць до дати першого планового засідання 

комісії з акредитації. Установа оприлюднює 

повідомлення про проведення відповідних зборів 

представників не пізніше, ніж за один місяць до дати 

проведення зборів представників та здійснює реєстрацію 

представників для участі в зборах представників 

громадських об’єднань, асоціацій що представляють 

користувачів та представників для участі в зборах від 

громадських об’єднань, асоціацій творчих спілок, що 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональний склад комісії з акредитації затверджується 

наказом керівника Установи. 

 

представляють правовласників.  

Кожне відповідне громадське об’єднання, асоціація, 

творча спілка, які представляють користувачів або 

правовласників має право делегувати одного 

представника для участі в зборах. Відповідні громадські 

об’єднання, асоціації, творчі спілки, які представляють 

користувачів або правовласників подають до Установи 

не пізніше 10 днів до оголошеної Установою дати 

відповідних зборів делегатів заяву із зазначенням 

прізвища, ім’я, по-батькові представника для участі в 

зборах, копію його паспорта та витяг зі статуту 

організації, що засвідчує її статус, як такої, що 

представляє інтереси користувачів або правовласників 

відповідно.  

Установа перевіряє подані громадськими 

об’єднаннями, асоціаціями, творчими спілками заяву та 

додані документи та оприлюднює список зареєстрованих 

представників для участі в зборах представників не 

пізніше ніж за 5 днів до дати відповідних зборів 

представників. 

Установа оприлюднює протокол зборів 

представників на офіційному веб-сайті Установи в 10-

дениий строк з дати проведення відповідних зборів. 

Персональний склад комісії з акредитації затверджується 

наказом Установи, який оприлюднюється на її офіційному 

веб-сайті. 

... 

6. Організація колективного управління може бути 

... 

6. Організація колективного управління може бути 



акредитована у відповідній сфері, якщо вона є 

репрезентативною, тобто: 

акредитована у відповідній сфері колективного управління, 

якщо вона є репрезентативною, тобто: 

має договори з істотною кількістю правовласників - 

резидентів України, які в порядку, передбаченому цим 

Законом, задекларували належні їм права на об’єкти 

авторського права і (або) суміжних прав (відповідно до 

категорії прав відповідної категорії правовласників, якими 

має намір управляти організація), які фактично 

використовуються в Україні; 

має договори про представництво з аналогічними 

іноземними організаціями, договори з іноземними 

правовласниками (відповідно до категорії прав відповідної 

категорії правовласників, якими має намір управляти 

організація), які передбачають управління найбільшою 

кількістю належних правовласникам - нерезидентам України 

прав на об’єкти авторських і (або) суміжних прав, які 

фактично використовуються в Україні. 

1) має договори колективного управління з істотною 

кількістю правовласників-резидентів України відповідної 

категорії, які в порядку, передбаченому цим Законом, 

задекларували належні їм майнові права в цій сфері на 

об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, які 

фактично використовуються в Україні; 

 

2) має договори про представництво з аналогічними 

іноземними організаціями, договори з іноземними 

правовласниками відповідної категорії, які передбачають 

колективне управління в Україні у відповідній сфері 

істотною кількістю належних правовласникам-нерезидентам 

України об’єктів авторських і (або) суміжних прав, які 

фактично використовуються в Україні. 

При визначенні репрезентативності організації 

колективного управління враховується кількісний показник 

використання в Україні відповідної категорії об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав за попередній 

календарний рік. Цей показник може визначатися, зокрема, 

частотою сповіщення наявних у каталозі організації об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав за відповідною 

категорією у національному теле- і радіоефірі з урахуванням 

територіальної категорії мовлення. Частота сповіщення 

визначається на підставі звітів телерадіоорганізацій про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

При визначенні репрезентативності організації 

колективного управління у відповідній сфері колективного 

управління враховується кількісний показник використання 

в Україні відповідного виду об’єктів авторського права або 

суміжного права за попередній календарний рік, що 

належать до каталогу організації, з урахуванням сфери, у 

якій організація колективного управління бажає 

отримати акредитацію. Цей показник може визначатися, 

зокрема, частотою публічного сповіщення таких об’єктів за 

відповідною категорією правовласників у національному 

теле- і радіоефірі з урахуванням територіального охоплення 



прав за попередній календарний рік, поданих Установі. 

... 

 

мовлення. Частота публічного сповіщення визначається на 

підставі звітів телерадіоорганізацій про використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за 

попередній календарний рік, поданих Установі. 

... 

9. За результатами конкурсу Установа розміщує на 

своєму веб-сайті рішення про акредитацію організації 

колективного управління. 

Прийняте рішення може бути оскаржене до Установи 

іншими організаціями, що брали участь у конкурсі, протягом 

п’яти робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. 

Скарги розглядаються протягом 15 днів з дня їх 

надходження. 

Прийняте рішення про акредитацію організації 

колективного управління затверджується наказом Установи. 

... 

9. За результатами конкурсу Установа розміщує на 

своєму веб-сайті протокол засідання та рішення комісії з 

акредитації про акредитацію організації колективного 

управління. 

Прийняте рішення комісії з акредитації може бути 

оскаржене до Установи іншими організаціями, що брали 

участь у конкурсі, протягом п’яти робочих днів з дня 

оприлюднення такого рішення. Скарги розглядаються 

протягом 15 днів з дня їх надходження. 

Рішення комісії з акредитації про акредитацію 

організації колективного управління затверджується наказом 

Установи. 

... 

11. Інформація про акредитацію організації 

колективного управління вноситься до Реєстру організацій 

колективного управління. 

11. Інформація про акредитацію організації колективного 

управління на підставі наказу Установи вноситься до 

Реєстру організацій колективного управління. 

12. Строк акредитації організації колективного 

управління становить три роки. 

 

 

За чотири місяці до закінчення строку акредитації 

організації колективного управління Установа оголошує 

новий відкритий конкурс. 

12. Строк акредитації організації колективного 

управління становить три роки з дня видачі Установою 

наказу про акредитацію організації колективного 

управління. 

За чотири місяці до закінчення строку акредитації 

організації колективного управління Установа оголошує 

новий відкритий конкурс на акредитацію організації 



 колективного управління в даній сфері колективного 

управління. 

норма відсутня 13. Підставою для оголошення нового конкурсу 

Установою є дострокове скасування згідно з вимогами 

цього Закону реєстрації або акредитації організації 

колективного управління або припинення діяльності 

такої організації. 

Стаття 19. Скасування реєстрації та акредитації 

організації колективного управління 

Стаття 19. Скасування реєстрації та акредитації 

організації колективного управління 

1. Реєстрація організації колективного управління може 

бути скасована: 

1) за заявою організації колективного управління; 

2) у разі припинення організації як юридичної особи в 

установленому законодавством порядку; 

3) у разі позбавлення організації статусу такої, що не 

має на меті одержання прибутку; 

4) за рішенням Установи про скасування реєстрації у 

зв’язку з порушенням організацією колективного управління 

вимог цього Закону. 

Рішення Установи про скасування реєстрації може бути 

оскаржено в судовому порядку. 

 

1. Реєстрація організації колективного управління може 

бути скасована Установою: 

1) за заявою організації колективного управління з 

урахуванням умов статті 25 цього Закону; 

2) у разі припинення організації як юридичної особи в 

установленому законодавством порядку; 

3) у разі позбавлення організації статусу такої, що не 

має на меті одержання прибутку; 

4) у разі набрання законної сили рішенням суду про 

скасування реєстрації організації колективного 

управління у випадках, передбачених частиною шостою 

статті 25 цього Закону. 

Рішення Установи про скасування реєстрації організації 

колективного управління може бути оскаржено в судовому 

порядку. 

2. Акредитація організації колективного управління 

може бути скасована: 

1) за заявою організації колективного управління; 

 

2. Акредитація організації колективного управління 

може бути скасована Установою: 

1) за заявою організації колективного управління з 

урахуванням умов статті 25 цього Закону; 



2) у разі скасування реєстрації організації колективного 

управління; 

3) за рішенням Установи про скасування акредитації у 

зв’язку з порушенням організацією колективного управління 

вимог цього Закону. 

 

 

 

Рішення Установи про скасування акредитації може 

бути оскаржено в судовому порядку. 

... 

2) у разі скасування реєстрації організації колективного 

управління; 

3) у разі прийняття комісією з акредитації рішення 

про невідповідність акредитованої організації 

колективного управління критерію репрезентативності, 

визначеному частиною шостою статті 16 цього Закону, у 

випадку, передбаченому частиною сьомою статті 25 цього 

Закону. 

Рішення Установи про скасування акредитації 

організації колективного управління може бути оскаржено 

в судовому порядку. 

... 

4. Протягом 90 календарних днів з дня направлення 

Установою засвідченої копії рішення про скасування 

реєстрації, акредитації організація колективного управління, 

реєстрація, акредитація якої скасована, має розподілити та 

виплатити правовласникам раніше отриманий дохід від прав. 

Залишені суми невиплаченого доходу організація 

перераховує новій організації колективного управління, яка 

здійснюватиме діяльність у тій самій сфері, надає цій 

організації відомості про укладені договори з користувачами 

(із зазначенням реквізитів договору, строку дії, 

найменування юридичної особи, її місцезнаходження 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної 

особи - підприємця), номери контактних телефонів), а також 

інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та 

виплати доходу від прав згідно із законодавством у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав. Відомості 

4. Протягом 90 календарних днів з дня направлення 

Установою засвідченої копії рішення про скасування 

реєстрації, акредитації організація колективного управління, 

реєстрація, акредитація якої скасована, має розподілити та 

виплатити правовласникам раніше отриманий дохід від прав. 

Залишені суми невиплаченого доходу організація 

перераховує новій організації колективного управління, яка 

здійснюватиме діяльність у тій самій сфері колективного 

управління, надає цій організації відомості про укладені 

договори з користувачами (із зазначенням реквізитів 

договору, строку дії, найменування юридичної особи, її 

місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання фізичної особи - підприємця), номери 

контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для 

подальшого розподілу та виплати доходу від прав згідно із 

законодавством у сфері авторського права і (або) суміжних 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2415-19/print#n348


засвідчуються підписом посадової особи організації. 

 

Протягом зазначеного строку організація повинна 

повідомити осіб, з якими укладені договори про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, про розірвання договорів. 

Протягом трьох робочих днів з дня закінчення 

зазначеного строку організація подає до Установи звіт про 

дотримання вимог, передбачених цією частиною. 

... 

прав. Відомості засвідчуються підписом посадової особи 

організації. 

Протягом зазначеного строку організація повинна 

повідомити осіб, з якими укладені договори про 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, про розірвання договорів. 

Протягом трьох робочих днів з дня закінчення 

зазначеного строку організація подає до Установи звіт про 

дотримання вимог, передбачених цією частиною. 

... 

7. У разі порушення організацією колективного 

управління вимог законодавства у сфері авторського права і 

(або) суміжних прав, у тому числі вимог цього Закону, 

Установа має право скасувати акредитацію і (або) реєстрацію 

такої організації. 

… 

7. У разі прийняття Установою рішення про 

скасування акредитації до реєстру організацій 

колективного управління вноситься відповідний запис. 

У разі прийняття Установою рішення про скасування 

акредитації та (або) реєстрації така організація 

виключається з реєстру організацій колективного 

управління. 

Інформація про скасування реєстрації та (або) 

акредитації розміщується на офіційному веб-сайті 

Установи. 

... 

Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання 

винагороди і відрахувань з користувачів 

Стаття 20. Збирання доходу від прав і визначення 

тарифів 

1. Організації колективного управління повинні 

будувати відносини з користувачами на засадах 

неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, 

вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

1. Організації колективного управління повинні 

будувати відносини з користувачами на засадах 

неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, 

вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 



прав повинні базуватися на об’єктивних і 

недискримінаційних критеріях. 

Збирання організаціями колективного управління 

винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за 

якою організація зареєстрована і (або) акредитована та 

внесена до Реєстру організацій колективного управління. 

 

Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється 

організаціями колективного управління на підставі та в 

межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) 

організацій колективного управління, і (або) аналогічних 

іноземних організацій на підставі договорів, укладених у 

письмовій (електронній) формі, або встановлених цим 

Законом. 

 

прав повинні базуватися на об’єктивних і 

недискримінаційних критеріях. 

Збирання організаціями колективного управління 

доходу від прав з користувачів здійснюється за сферою 

колективного управління, за якою організація 

зареєстрована або зареєстрована і акредитована та внесена 

до Реєстру організацій колективного управління. 

Збирання доходу від прав  здійснюється організаціями 

колективного управління на підставі та в межах 

повноважень, отриманих від правовласників і (або) 

організацій колективного управління, і (або) аналогічних 

іноземних організацій на підставі договорів, укладених у 

письмовій (електронній) формі, або встановлених цим 

Законом та Законом України «Про авторське право і 

суміжні права». 



2. Тарифи, що пропонуються для застосування у 

договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та 

обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав у господарській діяльності, характеру та обсягів 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних 

показників ринку, на якому здійснюється використання 

зазначених об’єктів. 

 

Проекти попередніх тарифів визначаються на загальних 

зборах організації колективного управління та 

встановлюються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від 

надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав за вирахуванням витрат платежів, пов’язаних з 

придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського 

права і (або) суміжних прав, чи відсотки від вартості 

обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна 

здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів. 

Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження 

попереднього проекту тарифів організація колективного 

управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх 

тарифів шляхом: 

опублікування на своєму веб-сайті; 

надсилання до Установи; 

надсилання разом з пропозицією взяти участь у 

2. Тарифи щодо розміру винагороди або відрахувань 

(тарифи), які пропонуються для застосування в договорах з 

користувачами, мають бути об’єктивними та 

обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав у господарській діяльності, характеру та обсягів 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних 

показників ринку, на якому здійснюється використання 

зазначених об’єктів. 

Проекти попередніх тарифів визначаються на загальних 

зборах організації колективного управління та 

встановлюються у фіксованій сумі або як відсоток від 

доходу користувачів, отриманого у результаті прямого 

або опосередкованого використання об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав або, якщо це неможливо, від 

загальних валових витрат, пов’язаних з таким 

використанням, чи як відсоток від вартості обладнання і 

матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити 

відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, окремо для кожної категорії користувачів. 

3. Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження 

проекту попереднього тарифу організація колективного 

управління зобов’язана оприлюднити проект попереднього 

тарифу шляхом: 

а) опублікування на своєму веб-сайті; 

б) надсилання до Установи; 

в) надсилання разом з пропозицією взяти участь у 



переговорах про встановлення тарифів профільним 

асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною 

категорією, а також окремо користувачам, які, за даними 

організації колективного управління, у попередньому 

звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального 

обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного 

управління за цією категорією користувачів. 

Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від 

організації колективного управління проектів тарифів 

розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про 

початок процесу переговорів про встановлення тарифів. 

 

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення 

проектів тарифів Установа здійснює реєстрацію 

представників профільних асоціацій і об’єднань користувачів 

за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили 

бажання взяти участь у переговорах. 

 

Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації 

учасників переговорів організація колективного управління 

подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про 

дату і місце проведення переговорів. Установа здійснює 

посередництво у переговорах. 

Переговори про встановлення тарифів мають бути 

завершені не пізніш як за 30 календарних днів. 

У разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли 

згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація 

колективного управління на строк до шести місяців 

переговорах про встановлення остаточних тарифів 

профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів за 

відповідною категорією, а також окремо користувачам, які, за 

даними організації колективного управління, у попередньому 

звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального 

обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного 

управління за цією категорією користувачів. 

Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від 

організації колективного управління проекту попереднього 

тарифу розміщує на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію про початок процесу переговорів про 

встановлення остаточного тарифу. 

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення 

проекту попереднього тарифу Установа здійснює 

реєстрацію представників профільних асоціацій і об’єднань 

користувачів за відповідною категорією, а також 

користувачів, які виявили бажання взяти участь у 

переговорах. 

Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації 

учасників переговорів організація колективного управління 

подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про 

дату і місце проведення переговорів. Установа здійснює 

посередництво у переговорах. 

Переговори про встановлення остаточного тарифу 

мають бути завершені не пізніш як за 30 календарних днів. 

4. У разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли 

згоди щодо розміру остаточного тарифу, організація 

колективного управління на строк до шести місяців 



застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

У разі якщо протягом шести місяців застосування 

тимчасових тарифів сторони не узгодили остаточні розміри 

тарифів, тариф визначається судом. Звернення до суду не 

звільняє користувача від обов’язку сплати винагороди за 

тимчасовим тарифом до набрання чинності судовим 

рішенням. 

Встановлені судом тарифи застосовуються з дня 

звернення до суду. 

 

застосовує тимчасовий тариф, який затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

У разі якщо протягом шести місяців застосування 

тимчасового тарифу сторони не узгодили розмір 

остаточного тарифу, остаточний тариф визначається судом.  

Звернення до суду не звільняє користувача від обов’язку 

сплати доходу від прав за тимчасовим тарифом до набрання 

чинності судовим рішенням. 

Встановлений судом остаточний тариф застосовуються 

організацією колективного управління з дня звернення до 

суду.  

Встановлений судом остаточний тариф публікується 

на офіційному веб-сайті Установи. 

3. Користувачі зобов’язані до початку використання у 

своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом 

України "Про авторське право і суміжні права", укласти з 

організацією колективного управління, яка здійснює 

управління майновими правами у відповідній сфері, договір 

про використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав. Процедура оскарження у судовому порядку 

тимчасових тарифів чи затверджених тарифів, опублікованих 

Установою, не може бути підставою для ухиляння 

користувачів від укладення договору. У разі якщо договір 

між користувачем та організацією колективного управління 

укладено на основі тимчасового тарифу, він має бути 

переукладений (шляхом підписання нового договору або 

5. Користувачі зобов’язані до початку використання у 

своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом 

України "Про авторське право і суміжні права", укласти з 

організацією колективного управління, яка здійснює 

управління майновими правами у відповідній сфері 

колективного управління, договір про використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на умовах 

тарифу, який застосовується організацією колективного 

управління на дату укладання такого договору. 
Процедура оскарження в судовому порядку тимчасового 

тарифу не може бути підставою для відмови користувачів 

від укладення договору. 

В разі якщо договір між користувачем та організацією 
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укладення сторонами додаткової угоди) після оприлюднення 

Установою затвердженого тарифу. 

 

 

У разі укладення користувачем договору з 

акредитованою організацією колективного управління та 

виконання ним передбачених таким договором зобов’язань 

користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо 

даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) 

суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою 

акредитації організації колективного управління, з якою він 

уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті 

даної організації колективного управління зазначено, що 

вони не охоплюються договором. У разі надходження таких 

претензій вони вирішуються організаціями колективного 

управління. 

 

колективного управління укладено із застосуванням 

тимчасового тарифу, він має бути переукладений (шляхом 

підписання нового договору або укладення сторонами 

додаткової угоди) після визначення остаточного тарифу. 

6. У разі укладення користувачем договору з 

акредитованою організацією колективного управління та 

виконання ним передбачених таким договором зобов’язань 

користувач звільняється від будь-яких претензій щодо 

використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав згідно зі сферою акредитації організації колективного 

управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на 

загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного 

управління зазначено, що вони не охоплюються договором 

на підставі вилучення прав правовласником з відповідної 

організації колективного управління. У разі надходження 

таких претензій вони вирішуються організаціями 

колективного управління. 

4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям 

колективного управління, з якими вони уклали договір, 

винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. 

На вимогу організації колективного управління та у разі, 

якщо це передбачено умовами договору, користувачі 

зобов’язані подавати до організації точний перелік 

використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів 

користувачами визначаються договором про використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може 

7. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям 

колективного управління, з якими вони уклали договір про 

використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, дохід від прав у розмірі та строки, 

передбачені таким договором.  

Відповідно до договору про використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав користувачі 

зобов’язані подавати до організації колективного 

управління точний перелік використаних об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та відомості про 



містити обов’язок користувачів надавати документально 

підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, 

про одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої 

здійснювалося пряме чи опосередковане використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

 

 

 

 

 

 

 

Телерадіокомпанії подають до організації колективного 

управління звіти за формою, затвердженою Установою. 

спосіб та обсяг їх використання. Обсяг таких відомостей і 

порядок подання звітів користувачами визначаються 

договором про використання об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав, який повинен передбачати обов’язок 

користувачів здійснювати ідентифікацію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав за допомогою 

відповідних сучасних комп’ютернихі програм чи 

апаратно-програмних комплексів, надавати документально 

підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, 

про доходи з того виду діяльності, у процесі якої 

здійснювалося пряме чи опосередковане використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

Телерадіокомпанії подають до організації колективного 

управління звіти за формою, затвердженою Установою. 

Звільнення користувача від обов’язку подання до 

організації колективного управління звітів про використання 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 

допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати 

відповідний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією 

організацією, за умови що організація візьме на себе 

відповідальність за здійснення справедливого розподілу 

зібраної винагороди без звіту користувача та за умови 

відшкодування користувачем обґрунтованих витрат, 

здійснених організацією на отримання такої інформації. 

виключено 

5. Організація колективного управління не має права 

безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. 

Організація колективного управління зобов’язана надавати 

інформацію на запит користувача, повідомляти його про 

8. Організація колективного управління не має права 

безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. 

Організація колективного управління зобов’язана надавати 

інформацію на запит користувача, повідомляти його про 



документи, необхідні для укладення договору, або про 

обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після 

отримання організацією таких документів або усунення 

обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий 

договір підлягає укладенню організацією з користувачем в 

найкоротший строк. 

документи, необхідні для укладення договору, або про 

обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після 

отримання організацією таких документів або усунення 

обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий 

договір підлягає укладенню організацією з користувачем в 

найкоротший строк. 

Стаття 21. Розподіл доходу від прав, утримання збору за 

управління та інших виплат 

Стаття 21. Розподіл доходу від прав, утримання збору за 

управління та інших виплат 

1. Організації колективного управління здійснюють 

розподіл доходів від прав пропорційно до фактичного 

використання відповідних об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, 

отриманих від користувачів або в інший спосіб згідно 

з частиною четвертою статті 20 цього Закону. 

У випадках, якщо особливості використання об’єктів 

майнових прав не дають змоги отримати достовірні звіти 

користувачів, організації колективного управління для 

здійснення справедливого розподілу зібраних доходів від 

прав можуть визначити у власних правилах, затверджених 

загальними зборами, інші джерела відомостей про фактичне 

використання об’єктів майнових прав. 

 

Для уточнення відомостей про фактичне використання 

об’єктів майнових прав організації колективного управління 

мають право направляти до Установи запити про публічне 

сповіщення об’єктів майнових прав в ефірі 

телерадіоорганізацій за попередній календарний рік. 

Відповідна інформація формується на основі звітів 

1. Організації колективного управління здійснюють 

розподіл доходу від прав пропорційно до фактичного 

використання користувачем відповідних об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, яке визначається на 

підставі відомостей, отриманих від користувача згідно з 

частиною сьомою статті 20 цього Закону або в інший спосіб. 

У випадках, якщо особливості використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав не дають змоги 

отримати достовірні звіти користувача, організації 

колективного управління для здійснення справедливого 

розподілу зібраних доходів від прав можуть визначити у 

власних правилах, затверджених загальними зборами, інші 

джерела відомостей про використання об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав. 

Для уточнення відомостей про використання 

користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних 

прав організації колективного управління мають право 

направляти до Установи запити про публічне сповіщення 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі 

телерадіоорганізацій за попередній календарний рік. 
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телерадіоорганізацій, поданих Установі. 

 

Розподіл доходів від прав у сферах, що охоплюються 

обов’язковим колективним управлінням, здійснюється з 

урахуванням відсоткового співвідношення різних категорій 

правовласників, встановленого законом. 

Відповідна інформація формується на основі звітів 

телерадіоорганізацій, поданих Установі. 

Розподіл доходу від прав у сферах обов’язкового 

колективного управління здійснюється з урахуванням 

відсоткового співвідношення різних категорій 

правовласників, встановленого законом. 

2. Періодичність розподілу доходу від прав, яка 

визначається статутом організації колективного управління, 

не може становити менше одного разу на рік. 

Організації колективного управління здійснюють 

розподіл доходів від прав та виплати правовласникам, у тому 

числі на користь правовласників, які представлені іншою 

організацією колективного управління, у найкоротший 

строк, але не пізніш як через дев’ять місяців після закінчення 

фінансового року, в якому зібрано дохід від прав, якщо 

відсутні об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів 

користувачами, невизначення прав правовласників, 

невідповідність інформації про твори та інші об’єкти 

майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати 

дотриманню організацією колективного управління 

зазначеного строку. 

Акредитована організація колективного управління 

розподіляє частку доходу від прав правовласникам, яких 

вона представляє, та передає для розподілу і виплати інші 

частки організаціям колективного управління, що 

представляють інтереси інших категорій правовласників. 

У разі перерахування коштів від організації 

колективного управління, яка акредитована на здійснення 

2. Періодичність розподілу доходу від прав не може 

становити менше одного разу на рік. 

 

Організації колективного управління здійснюють 

розподіл доходу від прав та виплати правовласникам, у тому 

числі на користь правовласників, які представлені іншою 

організацією колективного управління, у найкоротший строк, 

але не пізніш як через дев’ять місяців після закінчення 

фінансового року, в якому зібрано дохід від прав, якщо 

відсутні об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів 

користувачами, невизначення прав правовласників, 

невідповідність інформації про об’єкти авторського права і 

(або) суміжних прав чи правовласників), що можуть 

перешкоджати дотриманню організацією колективного 

управління зазначеного строку. 

Акредитована організація колективного управління 

розподіляє частку доходу від прав правовласникам, яких вона 

представляє, та передає для розподілу і виплати інші частки 

доходу від прав організаціям колективного управління, що 

представляють інтереси інших правовласників. 

У разі перерахування доходу від прав від організації 

колективного управління, яка акредитована на здійснення 



обов’язкового чи розширеного колективного управління, 

інша організація колективного управління повинна 

розподіляти та виплачувати отримані суми, що належать 

правовласникам, у найкоротший строк, але не пізніш як 

через шість місяців після їх одержання, якщо відсутні 

об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів 

користувачами, невизначення прав правовласників, 

невідповідність інформації про твори та інші об’єкти 

майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати 

дотриманню організацією колективного управління 

зазначеного строку. 

… 

обов’язкового чи розширеного колективного управління, 

інша організація колективного управління повинна 

розподіляти та виплачувати отримані суми, що належать 

правовласникам, у найкоротший строк, але не пізніш як через 

шість місяців після їх одержання, якщо відсутні об’єктивні 

причини (зокрема, неподання звітів користувачами, 

невизначення прав правовласників, невідповідність 

інформації про об’єкти авторського права і (або) суміжних 

прав чи правовласників), що можуть перешкоджати 

дотриманню організацією колективного управління 

зазначеного строку. 

… 

4. Організація колективного управління повинна вжити 

всіх заходів, щоб визначити правовласників, їх 

місцезнаходження і контактну інформацію. Зокрема, вона 

зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу строку, 

встановленого для розподілу доходів від прав, повідомити 

членів організації, а також інші організації колективного 

управління, з якими укладені відповідні договори, про 

об’єкти майнових прав, щодо яких виникли труднощі з 

ідентифікацією та розшуком правовласників. 

 

 

Інформація, зазначена в абзаці першому цієї частини, 

має містити: 

назву твору або іншого об’єкта майнових прав; 

 

ім’я (назву) правовласника; 

4. Організація колективного управління повинна вжити 

всіх заходів, щоб визначити правовласників, їх 

місцезнаходження і контактну інформацію. Зокрема, 

організація колективного управління зобов’язана 

протягом трьох місяців з дня спливу строку, встановленого 

для розподілу доходів від прав, повідомити членів 

організації, а також інші організації колективного 

управління, з якими укладені відповідні договори, про 

об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо 

яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком 

правовласників. 

Інформація, зазначена в абзаці першому цієї частини, має 

містити: 

1) назву об’єкта авторського права або суміжного 

права; 

2) ім’я (найменування) правовласника; 



ім’я (назву) видавця або виробника; 

 

будь-яку іншу доступну інформацію, що може 

допомогти у визначенні правовласника. 

Організація колективного управління також має 

перевіряти дані реєстру правовласників, реєстру об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та відомості, надані 

під час декларування майнових прав, а також користуватися 

іншими доступними реєстрами та відкритими джерелами 

інформації. 

… 

3) ім’я (найменування) видавця або виробника 

фонограми, виробника відеограми; 

4) іншу доступну інформацію, що може допомогти у 

визначенні правовласника. 

Організація колективного управління має перевіряти дані 

реєстру правовласників, реєстру об’єктів авторського права, 

реєстру об’єктів суміжних прав та відомості, надані під час 

декларування майнових прав, а також користуватися іншими 

доступними реєстрами та відкритими джерелами інформації. 

… 

6. Якщо жодна із зазначених дій не дала змоги 

ідентифікувати правовласників, виявити їх 

місцезнаходження і виплатити належний їм дохід від прав, а 

також у разі якщо ідентифікованим правовласникам через 

відповідні дії чи бездіяльність таких осіб або з інших причин 

(зокрема, ухиляння правовласників від укладання договору з 

організацією, ненадання ними актуальних банківських 

реквізитів) організація колективного управління не має 

можливості виплатити належні їм частки розподіленого 

доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового 

року, протягом якого такий дохід зібрано, відповідні частки 

доходу від прав визнаються незапитаними коштами і 

спрямовуються на розвиток української культури. Кабінет 

Міністрів України затверджує порядок і умови 

перерахування організацією колективного управління 

незапитаних коштів до державної установи, що виконує 

спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному 

6. Якщо жодна з дій, зазначених у частинах третій – 

п’ятій цієї статті, не дала змоги ідентифікувати 

правовласників, виявити їх місцезнаходження і виплатити 

належний їм дохід від прав, а також у разі якщо 

ідентифікованим правовласникам через відповідні дії чи 

бездіяльність таких осіб або з інших причин (зокрема, 

ухиляння правовласників від укладання договору з 

організацією, ненадання ними актуальних банківських 

реквізитів) організація колективного управління не має 

можливості виплатити належні їм частки розподіленого 

доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового 

року, протягом якого такий дохід від прав зібрано, 

відповідні частки доходу від прав визнаються незапитаними 

коштами і спрямовуються на розвиток української культури. 

Кабінет Міністрів України затверджує порядок і умови 

перерахування організацією колективного управління 

незапитаних коштів до державної установи, що виконує 



розвитку України. 

... 

спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному 

розвитку України. 

... 

8. У разі якщо зібрана частка доходів від прав підлягає 

виплаті безпосередньо правовласнику, граничний розмір 

винагороди за управління не може перевищувати 20 

відсотків суми, зібраної на користь правовласника. 

8. У разі якщо зібрана частка доходу від прав підлягає 

виплаті безпосередньо правовласнику, граничний розмір 

збору за управління не може перевищувати 20 відсотків 

суми, зібраної на користь правовласника. 

9. У разі якщо розподілена частка доходів від прав 

виплачується організації колективного управління на 

підставі укладеного між організаціями договору, сукупний 

граничний розмір винагороди за управління всіх організацій 

колективного управління, які беруть участь у процесі 

збирання та виплати доходу від прав правовласнику, не може 

перевищувати 25 відсотків суми, зібраної на користь 

правовласника. 

При цьому у разі розширеного колективного управління 

більша частка сукупного граничного розміру винагороди за 

управління може належати організації, яка здійснила збір 

відповідних доходів від прав з користувачів, за умови що в 

договорі про представництво прав, укладеному нею з 

організацією, якій перераховується зібраний дохід від прав 

на користь правовласників, визначений розмір цієї частки, а 

перерахування коштів здійснюється з наданням вичерпних і 

об’єктивних даних, на основі яких здійснювався розподіл 

доходів від прав належним правовласникам. 

У разі обов’язкового колективного управління частка 

сукупного граничного розміру винагороди за управління 

організації, акредитованої на здійснення управління у цій 

9. У разі якщо розподілена частка доходу від прав 

виплачується організації колективного управління на підставі 

укладеного між організаціями договору, сукупний граничний 

розмір збору за управління всіх організацій колективного 

управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати 

доходу від прав правовласнику, не може перевищувати 25 

відсотків суми, зібраної на користь правовласника. 

 

При цьому в разі розширеного колективного управління 

більша частка сукупного граничного розміру збору за 

управління може належати організації, яка здійснила збір 

відповідних доходів від прав з користувачів, за умови що в 

договорі, укладеному нею з організацією, якій 

перераховується зібраний дохід від прав на користь 

правовласників, визначений розмір цієї частки, а 

перерахування коштів здійснюється з наданням вичерпних і 

об’єктивних даних, на основі яких здійснювався розподіл 

доходів від прав належним правовласникам. 

У разі обов’язкового колективного управління частка 

сукупного граничного розміру збору за управління 

організації, акредитованої на здійснення управління у цій 



сфері, не може перевищувати третини сукупного граничного 

розміру винагороди всіх організацій колективного 

управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати 

доходу від прав правовласнику. 

… 

сфері, не може перевищувати третини сукупного граничного 

розміру збору всіх організацій колективного управління, які 

беруть участь у процесі збирання та виплати доходу від прав 

правовласнику. 

… 

Стаття 22. Виплата зібраних та розподілених доходів від 

прав 

Стаття 22. Виплата зібраного доходу від прав 

1. Виплата частки доходів від прав організацією 

колективного управління правовласнику здійснюється 

відповідно до проведеного розподілу. 

Здійснення будь-яких виплат правовласникам, 

організаціям колективного управління, іншим юридичним 

особам до проведення розподілу забороняється. 

1. Виплата частки доходу від прав організацією 

колективного управління здійснюється відповідно до 

проведеного розподілу. 

Здійснення будь-яких виплат часток доходу від прав до 

проведення розподілу забороняється. 

 

2. Зібраний та розподілений дохід від прав 

перераховується організацією колективного управління 

своїм членам, іншим правовласникам, які не є членами 

організації колективного управління та на користь яких 

організацією зібрано дохід від прав, організаціям 

колективного управління, з якими організацією укладені 

угоди про представництво прав, в міру його надходження, 

але не пізніше шести місяців після закінчення фінансового 

року, протягом якого зібраний такий дохід від прав, крім 

випадків виникнення винагороди, що не може бути 

розподілена. 

2. Зібраний та розподілений дохід від прав 

перераховується організацією колективного управління своїм 

членам, іншим правовласникам, які не є членами організації 

колективного управління та на користь яких організацією 

зібрано дохід від прав, організаціям колективного 

управління, з якими організацією укладені угоди про 

представництво прав, в міру його надходження відповідно до 

статті 21 цього Закону.  

У разі неможливості встановлення, кому належить 

частка зібраного доходу від прав, та виплати її у визначений 

цією частиною строк організація колективного управління 

зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу зазначеного 

виключено 



строку повідомити своїх членів та інші організації 

колективного управління, з якими вона уклала договори про 

представництво прав, про об’єкти авторського права і (або) 

суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з 

ідентифікацією та розшуком правовласника. 

Організація колективного управління повинна вжити 

всіх необхідних засобів до визначення правовласника і його 

місцезнаходження. У випадку відсутності позитивних 

результатів з ідентифікації та розшуку правовласника від 

здійснення попередніх дій організація колективного 

управління протягом трьох місяців після спливу зазначеного 

цією частиною тримісячного строку робить 

загальнодоступною на своєму веб-сайті в Інтернеті 

інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних 

прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та 

розшуком правовласника. Така інформація має містити (за 

можливості): назву об’єкта авторського права і (або) 

суміжних прав; ім’я правовласника; назву відповідного 

видавця; будь-яку іншу наявну інформацію, яка може 

допомогти встановити правовласника. 

 

... 

4. Організація колективного управління, що здійснила 

збирання доходів від прав, не менше одного разу на рік 

повідомляє правовласників, яким виплачена або належить до 

виплати частка доходу від прав, про розмір виплати, тип 

відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 

та тривалість їх використання (за наявності такої інформації), 

... 

4. Організація колективного управління, що здійснила 

збирання доходу від прав, не менше одного разу на рік 

повідомляє правовласників, яким виплачена або належить до 

виплати частка доходу від прав, про розмір виплати щодо 

відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 

та тривалість їх використання (за наявності такої інформації), 



суми збору за управління, утримані організацією. 

Організація колективного управління, що здійснила 

збирання доходів від прав на підставі договору про 

представництво прав, не менше одного разу на рік 

повідомляє організацію колективного управління, на користь 

членів якої зібраний дохід від прав, про суми зібраного 

доходу, про тип відповідних об’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав та тривалість їх використання (за 

наявності такої інформації), про суми винагороди за 

управління, утримані організацією, про кількість укладених 

договорів з користувачами, про кількість випадків відмови 

від укладення договорів з користувачами. 

суми збору за управління, утримані організацією. 

Організація колективного управління, що здійснила 

збирання доходів від прав на підставі договору про 

представництво прав, не менше одного разу на рік 

повідомляє організацію колективного управління, на користь 

членів якої зібраний дохід від прав, про суми зібраного 

доходу щодо відповідних об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав та тривалість їх використання (за наявності 

такої інформації), про суми винагороди за управління, 

утримані організацією, про кількість укладених договорів з 

користувачами, про кількість випадків відмови від укладення 

договорів з користувачами. 

Стаття 23. Порядок збору і розподілу винагороди за 

репрографічне відтворення творів і приватне копіювання 

Стаття 23. Порядок збирання і розподілу відрахувань за 

репрографічне відтворення творів і приватне копіювання 

1. Збір винагороди за репрографічне відтворення творів 

здійснюється з виробників і (або) імпортерів обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо 

здійснити репрографічне відтворення творів. 

Виплата винагороди за репрографічне відтворення творів 

здійснюється у формі відрахувань частки (у вигляді 

відсотків) вартості обладнання і матеріальних носіїв, із 

застосуванням яких можливо здійснити репрографічне 

відтворення творів. 

1. Збирання відрахувань за репрографічне відтворення 

творів здійснюється з виробників і (або) імпортерів 

обладнання, із застосуванням якого можливо здійснити 

репрографічне відтворення творів. 

Розмір відрахувань за репрографічне відтворення творів 

визначається у відсотковому вимірі від вартості 

обладнання, із застосуванням якого можливо здійснити 

репрографічне відтворення творів. 

 

2. Збір винагороди за приватне копіювання (відтворення 

в домашніх умовах і в особистих цілях творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також 

аудіовізуальних творів) здійснюється з виробників і (або) 

імпортерів цифрового, аналогового та іншого обладнання і 

2. Збирання відрахувань за приватне копіювання 

(відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів і 

виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також 

аудіовізуальних творів) здійснюється з виробників і (або) 

імпортерів цифрового, аналогового та іншого обладнання і 



матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо 

здійснити таке відтворення, на умовах, 

передбачених Законом України "Про авторське право і 

суміжні права". 

Виплата винагороди за приватне копіювання 

здійснюється у формі відрахувань частки (у вигляді 

відсотків) вартості обладнання і матеріальних носіїв, із 

застосуванням яких можливо здійснити таке відтворення, 

крім: 

1) професійного обладнання і (або) матеріальних носіїв, 

не призначених для використання в домашніх умовах; 

2) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються 

за митну територію України; 

3) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться 

фізичною особою на митну територію України виключно в 

особистих цілях і без комерційної мети. 

матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо 

здійснити таке відтворення, на умовах, передбачених 

Законом України "Про авторське право і суміжні права". 

 

Розмір відрахувань за приватне копіювання 

визначається у відсотковому вимірі від вартості 

обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких 

можливо здійснити таке відтворення, крім: 

 

1) професійного обладнання і (або) матеріальних носіїв, 

не призначених для використання в домашніх умовах; 

2) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються 

за митну територію України; 

3) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться 

фізичною особою на митну територію України виключно в 

особистих цілях і без комерційної мети. 

3. Виробники зазначених у цій статті обладнання і (або) 

матеріальних носіїв сплачують відрахування уповноваженій 

організації колективного управління протягом 30 

календарних днів з дня реалізації обладнання чи 

матеріальних носіїв. 

Імпортери зазначених у цій статті обладнання і (або) 

матеріальних носіїв сплачують відрахування акредитованій 

організації колективного управління у відповідній сфері 

протягом 30 календарних днів з дня митного оформлення 

обладнання і (або) матеріальних носіїв. 

 

Виробники та імпортери зазначених у цій статті 

3. Виробники зазначених у цій статті обладнання і (або) 

матеріальних носіїв сплачують відрахування акредитованій 

організації колективного управління протягом 30 

календарних днів з дня реалізації обладнання чи 

матеріальних носіїв. 

Імпортери зазначених у цій статті обладнання і (або) 

матеріальних носіїв сплачують відрахування акредитованій 

організації колективного управління у відповідній сфері 

колективного управління протягом 30 календарних днів з 

дня митного оформлення обладнання і (або) матеріальних 

носіїв. 

Виробники та імпортери зазначених у цій статті 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3792-12


обладнання і (або) матеріальних носіїв подають 

акредитованій організації колективного управління у 

відповідній сфері документально підтверджені дані про 

кількість вироблених або ввезених на територію України 

обладнання і матеріальних носіїв. Установа і акредитована 

організація колективного управління мають право 

запитувати такі дані. 

обладнання і (або) матеріальних носіїв подають 

акредитованій організації колективного управління у 

відповідній сфері колективного управління документально 

підтверджені дані про кількість вироблених або ввезених на 

територію України обладнання і матеріальних носіїв. 

Установа і акредитована організація колективного 

управління мають право запитувати такі дані. 

5. Двадцять п’ять відсотків доходу від прав, зібраного 

акредитованою організацією за репрографічне відтворення 

творів, спрямовуються на розвиток української культури. 

Порядок і умови перерахування таких грошових коштів до 

державної установи, що виконує спеціальні функції щодо 

сприяння національно-культурному розвиткові України, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Решта зібраного акредитованою організацією доходу від 

прав за репрографічне відтворення творів, зазначеного в 

абзаці першому цієї частини, розподіляється для таких 

категорій правовласників у відповідних частках: 

 

 

авторам творів науки, художньої літератури - 50 

відсотків; 

авторам образотворчих, фотографічних та інших 

подібних творів - 10 відсотків; 

видавцям - 40 відсотків. 

5. Двадцять п’ять відсотків відрахувань, зібраних 

акредитованою організацією за репрографічне відтворення 

творів, спрямовуються на розвиток української культури. 

Порядок і умови перерахування таких грошових коштів до 

державної установи, що виконує спеціальні функції щодо 

сприяння національно-культурному розвиткові України, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Якщо договором між організаціями колективного 

управління не передбачено інше, решта зібраних 

акредитованою організацією відрахувань за репрографічне 

відтворення творів, зазначеного в абзаці першому цієї 

частини, розподіляється для таких категорій правовласників 

у відповідних частках: 

авторам творів науки, художньої літератури - 50 

відсотків; 

авторам образотворчих, фотографічних та інших 

подібних творів - 10 відсотків; 

видавцям - 40 відсотків. 

6. Двадцять п’ять відсотків доходу від прав, зібраного 

акредитованою організацією за приватне копіювання, 

спрямовуються на розвиток української культури. Порядок і 

6. Двадцять п’ять відсотків відрахувань, зібраних 

акредитованою організацією за приватне копіювання, 

спрямовуються на розвиток української культури. Порядок і 



умови перерахування таких грошових коштів до державної 

установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння 

національно-культурному розвиткові України, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Решта зібраного акредитованою організацією доходу від 

прав за приватне копіювання, зазначеного в абзаці першому 

цієї частини, розподіляється для таких категорій 

правовласників у рівних частках: 

1) особи, що володіють майновими авторськими правами 

на музичні твори; 

2) особи, що володіють майновими авторськими правами 

на аудіовізуальні твори; 

3) автори і виконавці аудіовізуального твору чи їх 

спадкоємці; 

4) особи, що володіють майновими суміжними правами 

на фонограми (відеограми); 

5) виконавці творів, зафіксованих у фонограмах 

(відеограмах), чи їх спадкоємці. 

 

умови перерахування таких грошових коштів до державної 

установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння 

національно-культурному розвиткові України, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Якщо договором між організаціями колективного 

управління не передбачено інше, решта зібраних 

акредитованою організацією відрахувань за приватне 

копіювання, зазначеного в абзаці першому цієї частини, 

розподіляється для таких категорій правовласників таким 

чином: 

авторам – 50 відсотків, з них: авторам 

аудіовізуальних творів – 25 відсотків, авторам музичних 

недраматичних творів – 20 відсотків, авторам інших 

творів (драматичних, хореографічних, образотворчих, 

фотографічних тощо) – 5 відсотків; 

виконавцям – 25 відсотків, з них: виконавцям 

аудіовізуальних творів – 13 відсотків, виконавцям 

музичних недраматичних творів – 10 відсотків, 

виконавцям інших творів (драматичних, хореографічних, 

образотворчих, фотографічних тощо) – 2 відсотки; 

виробникам фонограм, виробникам відеограм – 25 

відсотків, з них: виробникам фонограм – 11 відсотків, 

виробникам відеограм – 14 відсотків. 

норма відсутня Стаття 231. Порядок збирання винагороди за право 

слідування 

1. Збирання винагороди за право слідування 

здійснюється організацією колективного управління, яка 

акредитована у цій сфері, з суб’єктів ринку творів 



мистецтва відповідно до Закону України “Про авторське 

право і суміжні права”. 

2. Винагорода за право слідування, обчислюється з 

ціни продажу із застосуванням наступних тарифів: 

5 відсотків від суми, еквівалентної до 3 000 євро; 

4 відсотки від суми, еквівалентної від 3 000,01 до 

50 000 євро; 

3 відсотки від суми, еквівалентної від 50 000,01 до 

200 000 євро; 

1 відсоток від суми, еквівалентної від 200 000,01 до 

350 000 євро; 

0,5 відсотка від суми, еквівалентної від 350 000,01 до 

500 000 євро; 

0,25 відсотка від суми, еквівалентної понад 

500 000 євро. 

При цьому загальний розмір винагороди не може 

перевищувати суму еквівалентну 12 500 євро. 

Визначення еквівалентної у євро ціни продажу 

здійснюється за курсом, встановленим Національним 

банком України на день продажу твору мистецтва. 

3. Суб’єкт ринку творів мистецтва зобов’язаний 

повідомити акредитовану організацію колективного 

управління про продаж оригіналу твору мистецтва 

протягом 30 календарних днів з дати такого продажу і 

надати їй відомості, необхідні для збирання і розподілу 

винагороди. 

Стаття 24. Порядок розподілу винагороди за кабельну 

ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних 

Стаття 24. Порядок розподілу винагороди за кабельну 

ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних 



прав прав 

1. Кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, розподіляються між 

авторами, виконавцями, виробниками фонограм, відеограм 

чи їхніми спадкоємцями (правонаступниками). Якщо 

договором між організаціями колективного управління не 

передбачено інше, кошти за кабельну ретрансляцію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав розподіляються 

таким чином: 

1. Кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, розподіляються між 

авторами, виконавцями, виробниками фонограм, відеограм 

чи їхніми спадкоємцями (правонаступниками). Якщо 

договором між організаціями колективного управління не 

передбачено інше, кошти за кабельну ретрансляцію об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав розподіляються 

таким чином: 

авторам або їхнім спадкоємцям чи особам, яким автори 

чи їхні спадкоємці передали свої авторські майнові права, - 

50 відсотків; 

виконавцям або їхнім спадкоємцям чи особам, яким на 

законних підставах передано суміжні майнові права щодо 

виконань, - 25 відсотків; 

виробникам фонограм, відеограм або їхнім спадкоємцям 

чи особам, яким на законних підставах передано суміжні 

майнові права щодо фонограм, відеограм, - 25 відсотків. 

 

авторам – 50 відсотків, з них: авторам аудіовізуальних 

творів – 35 відсотків, авторам музичних недраматичних 

творів – 13 відсотків, авторам інших творів 

(драматичних, хореографічних тощо) – 2 відсотки; 

виконавцям – 30 відсотків, з них: виконавцям 

аудіовізуальних творів – 22 відсотків, виконавцям 

музичних недраматичних творів – 7 відсотків, 

виконавцям інших творів (драматичних, хореографічних 

тощо) – 1 відсоток; 

виробникам фонограм, виробникам відеограм – 20 

відсотків, з них: виробникам фонограм – 5,5 відсотків, 

виробникам відеограм – 14,5 відсотків. 

Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) 

зазначеним особам безпосередньо або через їхнього 

повіреного, або через організацію колективного управління. 

виключено 

норма відсутня Стаття 241. Порядок збирання і розподілу 

справедливої (спеціальної) винагороди для виконавців і 

виробників фонограм 

1. Збирання справедливої (спеціальної) винагороди 



спільно для виконавців і виробників фонограм 

здійснюється з юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за використання фонограм і зафіксованих у 

них виконань відповідно до Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. 

2. Справедлива (спеціальна) винагорода, 

передбачена частиною першою цієї статті розподіляється 

між відповідними виконавцями і виробниками фонограм 

у таких пропорціях: 

виконавцям - 50 відсотків, 

виробникам фонограм - 50 відсотків. 

 Стаття 242. Порядок збирання і розподілу 

справедливої (спеціальної) винагороди для виконавців і 

виробників фонограм 

1. Збирання справедливої (спеціальної) винагороди 

спільно для виконавців і виробників фонограм 

здійснюється з юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за використання фонограм і зафіксованих у 

них виконань відповідно до Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. 

2. Справедлива (спеціальна) винагорода, 

передбачена частиною першою цієї статті розподіляється 

між відповідними виконавцями і виробниками фонограм 

у таких пропорціях: 

виконавцям - 50 відсотків; 

виробникам фонограм - 50 відсотків. 

 Стаття 242. Порядок збирання і розподілу 

справедливої (спеціальної) винагороди для виконавців і 



виробників фонограм 

1. Збирання справедливої (спеціальної) винагороди 

спільно для виконавців і виробників фонограм 

здійснюється з юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за використання фонограм і зафіксованих у 

них виконань відповідно до Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. 

2. Справедлива (спеціальна) винагорода, 

передбачена частиною першою цієї статті розподіляється 

між відповідними виконавцями і виробниками фонограм 

у таких пропорціях: 

виконавцям - 50 відсотків; 

виробникам фонограм - 50 відсотків. 

Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за 

діяльністю організацій колективного управління  

Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за 

діяльністю організацій колективного управління 

... 

2. Підставою для здійснення позапланових заходів 

державного нагляду щодо організації колективного 

управління є: 

1) подання організацією колективного управління до 

Установи письмової заяви про здійснення заходів 

державного нагляду за бажанням цієї організації; 

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, 

що містяться у документах, відомостях, поданих 

організацією колективного управління до Установи; 

3) перевірка виконання організацією колективного 

управління вимог, зазначених Установою у попередженні; 

4) отримання Установою обґрунтованого звернення 

... 

2. Підставою для здійснення позапланових заходів 

державного нагляду щодо організації колективного 

управління є: 

1) подання організацією колективного управління до 

Установи письмової заяви про здійснення заходів державного 

нагляду за бажанням цієї організації; 

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, 

що містяться у документах, відомостях, поданих 

організацією колективного управління до Установи; 

3) перевірка виконання організацією колективного 

управління вимоги Установи; 

4) отримання Установою обґрунтованого звернення 



фізичної або юридичної особи про порушення організацією 

колективного управління її законних прав. Правовласник 

повинен надати докази про звернення до організації 

колективного управління щодо даного питання і про те, що 

це питання не вирішено за допомогою процедури вирішення 

спорів, встановленої такою організацією; 

5) неподання у встановлений строк організацією 

колективного управління до Установи документів, 

обов’язковість та строки подання яких визначені цим 

Законом; 

6) недотримання вимог щодо забезпечення прозорості 

діяльності організації колективного управління відповідно до 

цього Закону. 

фізичної або юридичної особи про порушення організацією 

колективного управління її законних прав. Правовласник 

повинен надати докази про звернення до організації 

колективного управління щодо даного питання і про те, що 

це питання не вирішено за допомогою процедури вирішення 

спорів, встановленої такою організацією; 

5) неподання у встановлений строк організацією 

колективного управління до Установи документів, 

обов’язковість та строки подання яких визначені цим 

Законом; 

6) недотримання вимог щодо забезпечення прозорості 

діяльності організації колективного управління відповідно до 

цього Закону. 

3. Виявлення під час здійснення позапланових заходів 

державного нагляду щодо організації колективного 

управління невідповідності відомостей та документів, 

поданих для реєстрації чи акредитації організації 

колективного управління, вимогам цього Закону є підставою 

для скасування реєстрації чи акредитації відповідно. 

3. Організації колективного управління зобов’язані 

надавати Установі передбачену цим Законом інформацію, 

необхідну для здійснення державного нагляду. 

4. У разі виявлення під час здійснення позапланових 

заходів державного нагляду щодо організації колективного 

управління порушень законодавства у сфері інтелектуальної 

власності Установа застосовує до такої організації 

передбачені цим Законом санкції. 

У разі виявлення порушень законодавства з питань 

інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального 

правопорушення, Установа негайно повідомляє про це 

відповідний орган досудового розслідування. 

4. У разі виявлення під час здійснення позапланових 

заходів державного нагляду щодо організації колективного 

управління порушень законодавства у сфері колективного 

управління, Установа надсилає до такої організації 

письмову вимогу про усунення виявлених порушень. 

У разі виявлення порушень законодавства з питань 

колективного управління, що містять ознаки 

кримінального правопорушення, Установа негайно 

повідомляє про це відповідний орган досудового 



 розслідування. 

5. Організації колективного управління не повинні 

чинити перешкод у виконанні Установою функцій 

державного нагляду та зобов’язані надавати Установі 

інформацію, необхідну для здійснення державного нагляду. 

виключити 

6. У разі порушення організацією колективного управління 

вимог законодавства України у сфері авторського і (або) 

суміжних прав, у тому числі у разі відмови у здійсненні 

переговорних процедур, визначених статтею 22 цього 

Закону, Установа приймає рішення про застосування до 

організації колективного управління санкцій у вигляді 

попередження. 

виключити 

Організація, яка отримала попередження, зобов’язана в 

установлений у попередженні строк усунути зазначені 

порушення та письмово повідомити про це Установу. 

5. Організація колективного управлівння, яка отримала 

вимогу про усунення порушень, виявлених за 

результатами позапланових заходів  державного нагляду, 
зобов’язана протягом 30 днів з дати надсилання цієї 

вимоги надати Установі письмову відповідь, в якій 

повідомити про виконання вимоги або обґрунтовані 

заперечення до неї. 

7. У разі невиконання або неналежного виконання вимог, 

зазначених у попередженні Установи, і (або) продовження 

порушення вимог законодавства у сфері авторського права і 

(або) суміжних прав, зазначених у попередженні, Установа 

приймає рішення про скасування акредитації та/або 

реєстрації такої організації та виключення такої організації з 

реєстру організацій колективного управління. 

Підставою для прийняття рішення про скасування 

акредитації організації колективного управління є також 

6. У разі ненадання організацією колективного 

управління Установі письмової відповіді, передбаченої 

частиною п’ятою цієї статті, продовження порушення, 

виявленого за результатами позапланових заходів 

державного нагляду, Установа в тридцяти денний строк 

звертається до суду про скасування реєстрації такої 

організації та виключення такої організації з реєстру 

організацій колективного управління. 
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обґрунтоване звернення правовласників до Установи про 

факти вилучення з управління акредитованої організації 

колективного управління значного обсягу майнових прав, що 

призвело до невідповідності цій організації критерію істотної 

репрезентативності, визначеному частиною сьомою статті 16 

цього Закону, а також звернення юридичної особи, щодо якої 

існують обґрунтовані підстави вважати, що вона відповідає 

критеріям, визначеним частиною сьомою статті 16 цього 

Закону, та може виконувати функції акредитованої 

організації колективного управління у сфері, в якій здійснює 

колективне управління організація, щодо скасування 

акредитації якої подано звернення. 

У разі прийняття Установою рішення про скасування 

акредитації до реєстру організацій колективного управління 

вноситься відповідний запис. 

У разі прийняття Установою рішення про скасування 

акредитації та (або) реєстрації така організація виключається 

з реєстру організацій колективного управління. 

Інформація про скасування реєстрації та (або) 

акредитації розміщується на офіційному веб-сайті Установи. 

Рішення Установи про скасування акредитації та (або) 

реєстрації може бути оскаржене у судовому порядку. 

 

норма відсутня 7. У разі отримання комісією з акредитації доказів 

недостовірності або неповноти відомостей, на підставі 

яких, було прийнято рішення про акредитацію організації 

колективного управління, комісія впродовж трьох 

місяців зобов’язана розглянути ці докази та прийняти 

рішення щодо відповідності чи невідповідності 
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акредитованої організації колективного управління 

критерію репрезентативності, визначеному частиною 

шостою статті 16 цього Закону. 

Розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” Розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” 

2. Свідоцтва про облік організацій колективного 

управління, про визначення організацій колективного 

управління уповноваженими, про уповноваження організацій 

колективного управління, видані до набрання чинності цим 

Законом, втрачають чинність через дев’ять місяців з дня 

набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон 

передбачає здійснення розширеного та обов’язкового 

колективного управління, - з оголошеної Установою 

відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати 

закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію 

у відповідній сфері. 

Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій 

колективного управління, про визначення організацій 

колективного управління уповноваженими, про 

уповноваження організацій юридичні особи, які не були 

включені до Реєстру організацій колективного управління в 

порядку, визначеному цим Законом, зобов’язані вчинити дії, 

передбачені частиною четвертою статті 18 цього Закону. 

2. Свідоцтва про облік організацій колективного 

управління, про визначення організацій колективного 

управління уповноваженими, про уповноваження організацій 

колективного управління, видані до набрання чинності цим 

Законом, втрачають чинність через дев’ять місяців з дня 

набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон 

передбачає здійснення розширеного та обов’язкового 

колективного управління - з дня набрання чинності 

наказом Установи про акредитацію організації 

колективного управління у відповідній сфері 

колективного управління. 

Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій 

колективного управління, про визначення організацій 

колективного управління уповноваженими, про 

уповноваження організацій юридичні особи, які не були 

включені до Реєстру організацій колективного управління в 

порядку, визначеному цим Законом, зобов’язані вчинити дії, 

передбачені частиною четвертою статті 19 цього Закону. 

3. Через три місяці з дня набрання чинності цим Законом 

Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених 

юридичних осіб про реєстрацію організацій колективного 

управління. 

Через п’ять місяців з дня набрання чинності цим 

Законом Установа оголошує конкурси на визначення 

3. Через три місяці з дня набрання чинності цим Законом 

Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених 

юридичних осіб про реєстрацію організацій колективного 

управління. 

Через п’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом 

Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих 
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акредитованих організацій колективного управління у 

сферах, передбачених абзацами шостим і сьомим частини 

п’ятої та абзацами третім і шостим частини шостої статті 11 

цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від 

організацій колективного управління, про що розміщує 

оголошення на офіційному веб-сайті. 

Через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим 

Законом Установа оголошує конкурси на визначення 

акредитованих організацій колективного управління у 

сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини 

п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим частини шостої статті 

11 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від 

організацій колективного управління, про що розміщує 

оголошення на офіційному веб-сайті. 

організацій колективного управління у сферах, передбачених 

абзацами шостим і сьомим частини п’ятої та абзацами третім 

і шостим частини шостої статті 12 цього Закону, та 

розпочинає прийом відповідних заяв від організацій 

колективного управління, про що розміщує оголошення на 

офіційному веб-сайті. 

Через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим 

Законом Установа оголошує конкурси на визначення 

акредитованих організацій колективного управління у 

сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини 

п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим частини шостої статті 

12 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від 

організацій колективного управління, про що розміщує 

оголошення на офіційному веб-сайті. 

5. Після акредитації організацій колективного 

управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і 

п’ятим частини п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим 

частини шостої статті 11 цього Закону, Установа здійснює 

ліквідацію ДО УААСП у встановленому законодавством 

порядку. 

5. Після акредитації організацій колективного 

управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і 

п’ятим частини п’ятої та абзацами четвертим і п’ятим 

частини шостої статті 12 цього Закону, Установа здійснює 

ліквідацію ДО УААСП у встановленому законодавством 

порядку. 
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