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Чинна редакція Закону Редакція Закону із змінами 

Закон України  

«Про авторське право і суміжні 

права» 

 

Стаття 21. Вільне використання 

твору із зазначенням імені автора 

 

Без згоди автора (чи іншої особи, яка 

має авторське право), але з 

обов’язковим зазначенням імені автора 

і джерела запозичення, допускається: 

1) використання цитат (коротких 

уривків) з опублікованих творів в 

обсязі, виправданому поставленою 

метою, в тому числі цитування статей з 

газет і журналів у формі оглядів преси, 

якщо воно зумовлено критичним, 

полемічним, науковим або 

інформаційним характером твору, до 

якого цитати включаються; вільне 

використання цитат у формі коротких 

уривків з виступів і творів, включених 

до фонограми (відеограми) або 

програми мовлення; 

2) використання літературних і 

художніх творів в обсязі, виправданому 

поставленою метою, як ілюстрацій у 

виданнях, передачах мовлення, 

звукозаписах чи відеозаписах 

навчального характеру; 

3) відтворення у пресі, публічне 

виконання чи публічне сповіщення 

попередньо опублікованих у газетах 

або журналах статей з поточних 

економічних, політичних, релігійних та 

соціальних питань чи публічно 
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сповіщених творів такого ж самого 

характеру у випадках, коли право на 

таке відтворення, публічне сповіщення 

або інше публічне повідомлення 

спеціально не заборонено автором; 

4) відтворення з метою висвітлення 

поточних подій засобами фотографії 

або кінематографії, публічне 

сповіщення або інше публічне 

повідомлення творів, побачених або 

почутих під час перебігу таких подій, в 

обсязі, виправданому інформаційною 

метою; 

5) відтворення у каталогах творів, 

виставлених на доступних публіці 

виставках, аукціонах, ярмарках або у 

колекціях для висвітлення зазначених 

заходів, без використання цих каталогів 

у комерційних цілях; 

6) видання випущених у світ творів 

рельєфно-крапковим шрифтом для 

сліпих; 

7) відтворення творів для судового і 

адміністративного провадження в 

обсязі, виправданому цією метою; 

8) публічне виконання музичних творів 

під час офіційних і релігійних 

церемоній, а також похоронів в обсязі, 

виправданому характером таких 

церемоній; 

9) відтворення з інформаційною метою 

у газетах та інших періодичних 

виданнях, передача в ефір або інше 

публічне сповіщення публічно 

виголошених промов, звернень, 

доповідей та інших подібних творів у 

обсязі, виправданому поставленою 

метою; 

10) відтворення твору в цілях і за умов, 

передбачених статтями 22 - 25 цього 

Закону. 
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Цей перелік вільного використання 

творів є вичерпним. 

ужиткового мистецтва, архітектури, 

містобудування і садово-паркового 

мистецтва, які знаходяться у 

громадських та публічно доступних 

місцях (за винятком експозицій 

виставок і музеїв), а також 

використання зображень, відеограм 

таких творів. 

Цей перелік вільного використання 

творів є вичерпним. 

 

 
 


