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Комп’ютерна програма охороняється авторським правом як літературний 

твір. Авторське право на такий твір виникає з моменту його створення і 

обов’язкова реєстрація його не вимагається.  

У законі [1] комп’ютерній програмі (КП) надано визначення, як набору 

інструкцій , 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). Проте, авторськими правами забезпечується охорона лише форми 

об’єктів і форми втілення ідей, але не суть (сутність) об’єктів, а також не самі 

ідеї.  

Важливим моментом для розробників програмного продукту (ПП) є 

вирішення питання його вільного копіювання, модифікації і декомпіляції. У 

цьому сенсі слід згадати норми закону [1], зокрема ст. 24, де визначено, що 

особа, яка правомірне володіє примірником КП, має право без згоди автора: 

внести до КП зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на 

технічних засобах особи, яка використовує ці програми…; виготовити одну 

копію КП за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для 

заміни у випадках, якщо оригінал КП буде втраченим; декомпілювати КП 

(перетворити її з об’єктного коду у вихідний текст) з метою одержання 

інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою 

КП, за дотримання окремих умов; спостерігати, вивчати, досліджувати 

функціонування КП з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, 

за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, 

показу, функціонування, передачі чи запису в пам’ять (збереження) 

комп’ютерної програми. 

Тобто, розробка ПП потребує знання не тільки своїх обов’язків по 

відношенню к ПП інших розробників (не порушувати їх), але і авторських прав 

на свою розробку. Крім охорони авторським правом ПП, існують і інші 

можливості, наприклад реєстрація назви ПП, як торговельної марки або деякі 

елементи сайту, як комерційну таємницю та ін..  
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