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думаного масового видовища, кіно- або телефільму, радіо чи телебачення, 

його режисури, визначення змісту, характеру і порядку дій. Сторонами до-

говору є автор сценарію та організація-замовник. Цей договір укладається у 

письмовій формі та є двостороннім і сплатним, може бути реальним або 

консенсуальним. 
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The article deals with the issues praktichesktie compilation scenario of the contract. 
The characteristic of screenwriting contract, in particular, as dvuhstoronennogo, written, or 
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У даній статті освітлюється проблема визначення прав на володіння інтернет-сайтом. 
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Вступ. Дефініція «веб-сайт» як така в законодавству відсутня. В на-

казі Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомов-

лення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 

25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформа-

ційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу ор-

ганів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів ви-

конав-чої влади» надано визначення веб-сайту та веб-порталу як певного 

поєднання технічної та інформаційної складової [1]. 
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Згідно з п. 1.3, веб-сайт – це сукупність програмних та апаратних 

засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними 

ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпе-

чують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресур-

сів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет; веб-портал – 

веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ре-

сурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до 

інформації та послуг. 

Беручи до уваги зазначене визначення, для подальшого аналізу необ-

хідно звернути увагу на можливі складові веб-сайту: 

а) апаратна складова; 

б) програмна складова; 

в) унікальна адреса у мережі Інтернет; 

г) інформаційні ресурси. 

Для визначення правової природи веб-сайту слід зазначити, що він 

поза сумнівів є самостійним об’єктом авторського права – підбір, розташу-

вання інформаційної складової є оригінальним. Власне це дозволяє вису-

нути тезу про прирівнення веб-сайту до складеного об’єкту авторського 

права – збірника творів. Однак, веб-сайт не може бути повністю ототожне-

ний зі збіркою творів. 

Відповідно до ст. 435 ЦК України, ст. 11 Закону України «Про автор-

ське право та суміжні права», первинним суб’єктом, якому належить автор-

ське право, є автор твору (фізична особа, яка своєю творчою працею ство-

рила твір). Збірка творів, як об’єкт авторського права є результатом творчо-

сті однієї особи або невеликої групи осіб – співавторів, які здійснюють од-

норідну діяльність [2]. Веб-сайт створюється різнорідною діяльністю пев-

них осіб. Дизайнерське рішення веб-сайту пов’язано з вимогами до кольо-

рового, графічного та аудіовізуального відображення. Організація внутріш-

ніх переходів пошукової системи потребує певного програмного рішення. 

Підбір та систематизація інформаційних складових безпосередньо пов’язано 

з фаховою спрямованістю веб-сайту. Таким чином, створення веб-сайту 

можливо охарактеризувати не тільки підбором, розташуванням, упорядку-

ванням складових частин веб-сайту, а й багатогранністю творчого процесу. 

В цьому процесі одні особи створюють елементи, які використо-

вуються потім, на другому етапі, іншими особами для створення ком-

плексного об’єкту в цілому. Складний, багатогранний процес створення 

веб-сайту викликає за необхідність розглянути веб-сайт в порівнянні зі 

складною річчю. 

Веб-сайт, як збірка творів, може поєднувати як літературні, так і 

музичні, фотографічні, аудіовізуальні та інші твори, так неохоронювані 

об’єкти (складатись як із різнорідних, так із однорідних речей). Кожний 

з зазначених об’єктів не пов’язаний з іншим (крім єдиного творчого за-

мислу). Після об’єднання веб-сайт стає єдиним цілим та використову-
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ється як єдине ціле. 

Об’єктами авторського права є твори. Це положення закріплено ст. 

433 ЦК України, ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права», ст.ст. 1, 2 Бернської конвенції про охорону літературних і худож-

ніх творів, ст. 1 Всесвітньої конвенції про авторське право [2]. 

Законодавство не дає ні легального визначення твору, ні повного пе-

реліку об’єктів авторського права. Це положення обумовлено тим, що жит-

тя в своєму розвитку може породжувати нові форми виразу творчої діяль-

ності людини, а їх будь-яке нормативне закріплення може виключити їх з 

кола об’єктів правової охорони. 

З зазначених складових веб-сайту та веб-порталу з точки зору авторсько-

правової охорони не підлягають розгляду програмні та апаратні засоби. 

Зазначена теза ґрунтується на тому, що апаратні засоби відносяться 

до галузі техніки, а не літератури або мистецтва. 

Програмні засоби дозволяють власнику сайту настроювати струк-

туру та відображення інформації на веб-сайті, але за допомогою програ-

мних засобів можливо створення різних веб-сайтів. Сама по собі про-

грама для створення веб-сайту відноситься до об’єктів авторського пра-

ва – комп’ютерних програм. Однак створений за її допомогою веб-сайт є 

самостійним об’єктом. 

З точки зору авторсько-правової охорони можливо розглядати уніка-

льну адресу у мережі Інтернет та інформаційні ресурси веб-сайту. 

Унікальною адресою у мережі Інтернет є доменне ім’я, тобто симво-

льне позначення, призначене для ідентифікації інформаційних ресурсів і 

адресації запитів в мережі Інтернет та зареєстроване в реєстрі доменних 

імен відповідно до загальноприйнятого порядку та звичаїв ділового оборо-

ту, наділене, з технічної точки зору, властивістю унікальності. 

Доменне ім’я може розглядатись як охороноздатна частина веб-

сайту, за умови його оригінальності [2]. 

Інформаційні ресурси веб-сайту складаються з тексту, графіки, 

звуків, відеосюжетів. Підбір, розташування, упорядкування інформацій-

них ресурсів веб-сайту може мати творчий характер. При визначенні 

творчого характеру автора веб-сайту можливо застосування поділ мис-

лення на продуктивне та репродуктивне. Відсутність вигаданого самим 

автором критеріїв підбора та розташування матеріалу не може розгляда-

тись як продуктивне мислення та не дає підстав для виникнення автор-

ського права.  

Як запатентувати веб-сайт? 

1) Технічне рішення можна запатентувати й у вигляді корисної мо-

делі і отримати деклараційний патент.  

2) Патентуються технічні рішення, а не ідеї. Тому, якщо можливо 

представити Вашу пропозицію у вигляді такого рішення, наприклад, у ви-

гляді конструктивного або технологічного, то таке рішення може бути 
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охороноспроможним (якщо вже не запатентовано). Якщо, приміром, для 

реалізації Вашої новації заявляється якийсь пристрій, за допомогою якого 

це здійснюється, то такий об’єкт може бути визнаний винаходом. Патентне 

відомство перевіряє відповідність пропозиції двом критеріям: «новизна» й 

«винахідницький рівень». При відповідності їм пропозиція може бути ви-

знана винаходом і на неї видається патент. 

3) Якщо ж Вашу пропозицію не можна представити у вигляді техніч-

ного рішення, то його можна захистити як об’єкт авторського права і 

отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, наприклад, 

у вигляді проекту, методики, статті й ін. Для цього потрібно надати сам 

твір або скласти максимально повний опис пропозиції, його короткий ре-

ферат і представити дані про автора (авторах). 

4) Патент забезпечує його власнику захист технічного рішення від 

неправомірного комерційного використання, свідоцтво – від неправомір-

ного поширення (тиражування, публікації…) твору. Процедура доказів по-

рушення авторських прав складніша, ніж патентних, крім того порушен-

ням є дії, коли виріб не створений в одному примірнику, а передбачається 

його тиражувати й реалізовувати. 

5) Об’єкти інтелектуальної власності, правова охорона яких забезпе-

чується чинним законодавством України і які можуть мати місце в Інтер-

нет-порталі (сайті): 

а) зареєстрована торгівельна марка (торговий знак) – патентне право; 

б) домен, якщо зареєстрований як торгівельна марка – патентне право; 

в) комп’ютерна програма – авторське право; 

г) база даних – авторське право; 

д) оригінальне художнє оформлення сторінки сайту – авторське право; 

е) дизайн загального вигляду сторінки сайту, при умові, що виданий 

патент на промисловий зразок – патентне право; 

є) оригінальна ідея/концепція, бізнес-проект, статті белетристичного, 

публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру, фотографії 

– авторське право. 

Висновок. Таким чином, можна говорити про те, що хоча законода-

вчо сайт наразі не є об’єктом авторського права, практика відносить його 

до даної категорії. Відповідно автор сайту буде мати особисті немайнові і 

майнові права. 
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В статье освещается проблема определения прав на владение интернет-сайтом. 

Интернет сайт в статье расматриваетсякак объект авторського права, согласно законам 

Украины. Также описуется процедура получения патента на интернет сайт. 
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The article highlights the problems of determinations of rights to own web site. In the 

article web site is regarded as an object if copyright. Article also describes how to obtain pa-

tent for an Internet site. 
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Вступление. Для развития цивилизованных рыночных отношений 

важным является формирование информационного общества, в становле-

нии которого одну из основных ролей играет информатизация [1]. От ин-

формационных технологий зависит не только технологический, но и соци-

альный прогресс, место страны в мировой экономике, ее роль в междуна-

родном разделении труда, способность развивать демократические инсти-

туты, рост количества новых рабочих мест. 
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