
Міфи про авторське право



1. Авторське право обов’язково потрібно 
реєструвати. Нема свідоцтва – немає прав
Я – автор тільки після реєстрації?

Зовсім ні. Кожен, хто створив певний твір, продукт, матеріал та 
має цілком реальний результат своєї праці, є повноцінним 
автором з повним спектром прав. Права виникають одразу як ви 
завершили писати книгу, малювати картину, створювати дизайн 
для веб-сайту чи новий курс з SMM.

Свідоцтво про реєстрацію – це зручний спосіб підтвердити своє 
авторство. Воно підтверджує авторство, а не створює його.

2. Мою ідею вкрали!
Як мені захистити свою ідею? Якщо я придумав перший, то я ж 
автор?Авторське право так не працює.

Авторське право не захищає ідеї. Ідея – це щось аморфне та 
абстрактне, щось, що існує у вашій уяві та поки нереалізоване. 
Ідею фактично неможливо «зплагіатити». Чому? Бо будь-яку ідею 
можна реалізувати різними шляхами і фінальний результат може 
бути цілком різний. 



Важлива реалізація, оригінальна форма вираження вашої ідеї. 
Придумали ідею сюжету для книги? Запишіть його. Придумали 
хореографію для майбутнього танцювального відео? Зніміть відео. 

Не залишайте шансу для ідей  – створюйте унікальне. 
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3. Pinterest не тільки для натхнення 
Автор опублікував, отже дозволив використовувати? В Інтернеті 
ж все безкоштовно. Черговий міф...

В Інтернеті доволі багато різноманітного контенту, доволі багато 
авторського контенту та, водночас, багато матеріалів, які вже не 
захищаються авторським правом. Важливо, розумно підходити до 
будь-якого контенту, який ви використовуєте чи плануєте 
використовувати

Уникайте використання контенту, автор і джерело якого 
невідомі та їх неможливо встановити. Більшість розміщених в 
Інтернеті творів без вказівки автора є опублікованими 
неправомірно. Винятком є випадки, коли автор сам побажав 
залишитись анонімом. Краще користуйтеся вільними та 
безкоштовними бібліотеками чи вільними публічними 
ліцензіями.

Якщо використовуєте контент без дозволу – переконайтеся, 
що контент є безоплатним, та немає інших додаткових умов 
для його використання.

Намагайтесь не копіювати чужий контент повністю – 
додавайте власної творчості. Чужий контент не має бути 
основним (центральним) у вашому продукті.

Зазначайте ім'я (псевдонім) автора, а також джерело 
використаного контенту. Недостатньо написати фразу «Усі 
права автора захищено» або «Усі права належать автору».
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АНТОН ПОЛІКАРПОВ
Дякую за Ваш час і увагу!

Від імені коллективу 
компанії


	A4 - 20
	A4 - 21
	A4 - 22
	A4 - 23



