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СЕКЦІЯ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

 

 

І.О. ВЛАСОВ, студ., БУМіБ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

 

Безперечним фактом сьогодення є тотальне використання людством мережі 

Інтернет. Розвиток технічної думки, особливо за останні 5 років,  зробив 

можливим здійснення більшості суспільних відносин,  не виходячи з власного 

будинку.  

Природньо, що використання всесвітньої мережі такою кількістью 

користувачів не може обійтися без правопорушень.  

Проблеми врегулювання правових відносин в сфері Інтернет є актуальними  

для України, але ще зарано говорити про дослідженість цього напрямку. В 

нашій державі  не існує системних розробок, присвячених даній темі, 

публікуються лише окремі статті науковців, що зайнялись розробкою 

юридичного аспекту використання Інтернет. 

На сьогоднішній день в Україні існує ціла низка нормативних актів, що 

регулюють відносини у сфері інформації, і які торкаються питання глобальної 

мережі. Але тільки один основний документ присвячений безпосередньо 

Інтернету. Це указ Президента «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 

доступу до цієї мережі в Україні» № 928/2000 від 31 липня 2000 року  та «Про 

заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави» від 10 квітня 2000 року.  
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Така нормативно – правова база не взмозі задовольнити всіх потреб та 

вирішити всі проблеми користувачів Інтернет. 

Враховуючи зміст актів цивільного законодавства, покликаних, захищати 

авторські права українців,  слід зазначити, що  згідно ст. 52 Закона України 

«Про авторське право та суміжні права» зі змінами від 11 липня 2001 року,  

передбачено право звертатися до суду за захистом порушених авторських чи 

суміжних прав. У випадку реалізації свого права на судовий захист позовач  

зіткнеться з необхідністю надати  докази правопорушення. Але треба 

зауважити, що знищення інформації на веб-сторінках миттєва справа, така 

операція може бути здійснена з любого кінця світу . 

Треба ще зазначити, що не дивлячись на порушення авторського права, така 

діяльність не направлена на отримання прибутку. У зв‘язку з цим, досить 

вірогідно, що в судовому процесі виникнуть труднощі з відшкодуванням 

моральної та матеріальної шкоди. 

Не менш цікавою є судова практика у випадках порушення авторського 

права шляхом розміщення його об‘єктів в Інтернеті без згоди на те автора.  

Авторське право в його теперішньому вигляді доводить свою нездатність 

належним чином регулювати суспільні відносини з приводу використання 

цифрового представлення творів. 

Досліджуючи правопорушення в цій сфері слід  звернути увагу на діяльнсть 

інших, більшь розвинених у цьому питанні країн. Побутові порушення, прямо 

регулюються актами цивільного законодавства, а розв‘язання біль обширних 

злочинів цієї сфери входить до компетенції Інтерполу. Нажаль,  жодна  з країн 

пострадянського простору не входить до цього числа 

Слід підсумувати, що домінуючими відносинами у мережі Інтернет,  є – 

відносини права інтелектуальної власності. Саме ця проблема являється 

основною у даній галузі.  

Спеціалісти з комп‘ютерної техніки та телекомунікацій вже внесли свій 

вагомий внесок у процес перетворення людства на ―інформаційне суспільство‖. 

Тепер слово за законодавцями та урядами світу. 


