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ЕЛЕКТРОННІ ТВОРИ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

В ЮІОХУ КОМІІ'ІОТЮ'ІІИХ ТКХІІОJІОПЙ 

Епоха Інтернет є епохою безперешкодного і 6.1искав:ичного роз

повсю.аження різно:\'rанітної інфор:\'rаuії в глоба.1ьн:их :\1асштабах. Uя 
інформація пере.Jасться Іптерпето~t переважно у ІШГ.lЯ.Jі пюріn, що 
спрпчшшло різке 3ростаппя обсягів оuифрушшпя об'сктіn авторського 

і суv1іжІІИХ 11рав. Твором ВИJІІаюп, <.:укуІІІІіетІ, і,т(сі1, ,:Lyv1oк, міркуваІІІ., 

о()ра·ІіВ, ІІауКОНИХ ІІОJІОЖСІІІ>,ОІІіНОІ<, ВИСНОВКіВ, ІІр0ІІ(НИІLіі1 ТОІІІО. ~ІІ<і 

ІН111~1К~ІИ у llpOILCCi ТІЮlJЧОЇ ,:LіS.ІJІІ,ІІОСТЇ аІПора і JІІа~1ІІІ~Н1 СІЮС ІІі,:ю()ра

ЖСНН~І у 11снніtі о6\-:ктинніtі фор\ІІі 11, С. 231. Критсріt-:м, нкиі1 жнно;Інt-: 
НіJ(НССТИ 6yilh-HKi НИіІИ ТІ-юрін J(O ІІіt-:Ї І<<ІТСІ"ОріЇ, 1:-: ТС, ІІІ О НОНИ НИНИІ<..ІІИ Н 

резу .. 1ьтаті творчої ціяльності або хуцожнього вираження автора. У .. lі
тературі висловлена дУ:\tка шодо подібності :\tіж поняттями <<творчість,> 

та <<іпфор:\tація,>, оскі1ьки nопи :\tюоть сцшшй чиш1ик. побудовані па 

одних і тих самих інститутах. То:иу йцеться про шпшкпеппя так зnапого 

іпформаційпого сnітосприйняття, у яко:\tу поняття інфор:иаuії посідас 
ІІСНТра;ІhНС, Чі .. ІhНС \1іСІ~С, а ІІрОІІСС СНОJІЮІІіЇ p(ByVІit-:ThOI S.ll< ТНОрчиі1 

ІІрОІ(СС, суттю S.ІКОП) t-: накоІІичсннs.І інфорVІаІ~ії [2, С. 19]. 
У цьому контексті творчість є проuесом пошуку, обробки, виробни

цтва і переца чі інфор:\tаuії. Таким чином, і авторсьюІй твір також яв.1яє 

собою інфор:\tацію певного гатунку. Ця інформація не є матеріа .. 1ьною, а.1е 
nопа фіксусться па :иатері<LlЬІшхпосіях . .Jo поширепня цифро nо го запису 
і Іптерпету .1ю,:::rи n осІюшю:\tу :\f<LlИ спраnу з шорами науки, .. 1ітератури і 
м истсІпна. 1110 3афіксонані на 3Ничаі1них VІатсріа;Іnних носінх. Тра.іІИІІ.іі1но 

н~щі..ІІS.ІЮТh такі фщнн1 існунанн~І тнорін. s.Ік усна, ІІИСhVІона, о6't-:\ІНО

просторова, твори :\'южуть існувати у фop:vt:i зображення, звуко-та відеоза

пису: 3 появою Мережі і мож.:гшвістю оцифрування з'яви.тшся нові фор:\'ІИ 
існування творів, а також нові способи використання вже існуючих. 
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ОІ~ифрунанн~Ім t: ниражсн11tі еJІектронниVІи 3<н:оGами rrcpeк;ra,т~ на 

Gінарну VІону, н~о никористонує ;шіі1коні 3Наки І і О, Gу;~h-ИКОІ'О Іrоні;ю

МJІенни у формі текстін. СJІін. 3нукін, етатичних aGo рухомих :юGражснь, 
які зберігаються у пам'яті комп'ютерів, :vюжуть передаватися у будь-яке 

інше місuе, а потім перетворюються у форми, доступні для сприйняття 

ЛІОДИІІОІО [3. С. 4]. 
Ате іпформаuійпі технології пе зміпили якіспо поняття об'сктшшої 

форми тnору; оскіл,ки пі;:r об'сктишrою формою розуміють таку фор

му тнору, ~Іка 3аGеjІІсчуt: і1оІ'О існунанюr окремо ні;~ тнорц~r та роGитn 

~іОІ'О }(ОСТУ ІІ НИМ Jl,-1~1 СІІрИЙЮІТПІ іН ІІІ ИМИ m:oGaм И. 3VІіНИ НС~І кі.І ЬКіСНИЙ 

ск.тад таких форм, пов'язаний з мож.тивостями оuифрування. Крім 

того, uифрова форма існування твору має низку позитивних властивос

тей. Зокрема, па ріnних 3а обсягом носіях обсяг запису у цифроnій фор
мі па поря;:rок бі.тьший; застосуnаппя единої бінарної мо nи для передачі 

поnідом.тепь дозnо.тяс користуnатися бу;:rь-яким каналом іпформаuії; 

ОІІ.ифрунанюr ;LО3ІЮШІЕ стІюрюнати і;rентичні коrrії, оІ..:кіJrьки і коrrі~І, і 

орИІ'іна.r никонані 3а ;rоІІОМОІ'ОЮ тієї ж самої кov1Giнarriї Gінарних :та кін 

тошо [4, С. 35]. 
Розвиток інформаційно-комунікаuіІо.:ших техно.тогій привів та

кож до появи нових, бі.тьш упшітарних об'єктів авторського права: 

комп'ютерних програм, баз даних, му.тьтиме;:rійних тnopin. Вони nідріз

няються nід ху;:rожпіх, .ті тературних тnopin ріnнем оригінальності, менш 

т1юрчим характсро_v1. Так, наrІрик.:Іа,Jt. кo.v1rr"ютeprra rrporгa.v1a с нaGo

po_v1 коІ\шrщ (інструкцій). кі.Іr-,кістr, ~І ких у piJrrиx _vювах ІІJЮІ]Jамуваrr

ю:r оGмежсна. При цnому ін;rинію"а.-Іnністh антора ні;lоGражсна у спиі 

rrроr'рамунанни. 

Слі;l3а3начити, ІІlО нс:шJІежно ні;r тоr'о, ,т~о икоr'о HИllY оG'єктін ан

торського права належать твори, всі вони мають бути оцінені з точки 

зору того, який режим правової охорони на них поширюється: чи є 

nопи у nіrrьпому доступі, чи пі. Якшо nопи пе с у nіТІьrюму доступі, то 

будь-яке розміщення тnopin (.тітературпих, му.зичrшх, аудіоnізуа.тьпих 

тошо) у 11ережі Іrперпет 3 попереднім оuифруnаппям можrrиnе лише 
j ло:шолу антора. Р(ИМіІІІенюІ СJІектронноІ'О тнору є оGнар(щунанн~1v1 і 

ОІІу6лікунанн~І м. Bi.JtІroнi;rнo .JlO 11. 31 ПJІе нум у Нерхонного Сулу України 
N2 5 від 4 червня 2010 р. <<Про застосування судами норм законодавства 
про захист авторського права та су:\fіжних прав>> розміщення творів у 

мережі Інтерпет у nиг.тя;:rі, достушrо11у ;:r.тя пуб.тічпого nикористаппя, 

с доnе;:rеппям тnopin до шга.тьпого nідо11а публіки таки11 чином, шо її 

предстаюшки можуть щійсшоnати доступ ;:ro тnopin .з будь-якого місця 

і у Gyilh-икиti час 3а їх НJracнr1VІ ниGором лілно j 11. 9 ч. 3 ст. 15 Закону 
України <<Про анторське 11рано і су\Ііжні 11рана», тоGто такс р(ИМіІІlенюІ 

є правомірним лише з дозволу автора або іншої особи, яка має автор

ське право. У Постанові Плену:vгу також зазначено, що, згі.Jно зі ст. 1 
зазначеного 3акону відтворення:vr є виготов.тення о.Jного або бі.тьше 
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сюсмІІJІ~Ірін тнору, ні;~согра\>1И, фоноІІJами н Gулn-~Ікі~і матсрісиnні~-і 

форVІі, а ТаКОЖ ЇХ 33ІІИС і[.І~І ТИМЧаСОНОІ\J aGo ІІОСТіЙНОІ'О 3GерСЖСНН$.1 у 
с;Іекlронній (н тому чисJІі І~ифроній), ОІІтичні~і aGo інн1і~і форVІах, икі 
:vюже зчитувати комп'ютер. Якщо у зв'язку з таким розміщенням по

рушуються майнові права автора або іншого суб'єкта авторського пра

nа. ue ;::rac підетаnи для судового :шхисту. Неправомірне Jберігаппя копії 
комп'ютерної програ:vш у пам'яті електрошюго пристрою (комп'ютера 

тощо) також с порушешrям майно nо го авторського праnа. 
І тут VІ и стиюн-:мос~І 3 ситуаІІіr:-:ю, кш1 и 3акон(щанстно не нрахонує тех

нічні ІІринІІ,ИІІИ функ1~іонунаню1 мережі Інтернет, ш .. жіJІnки 11срс,т~ тим, 
як будь-яюп':r об'єкт (твір) дійде до користувача, він зберігається у кеш

пам'яті (сфері проміжного зберігання файлів) комп'ютера користува~rа, 

а можливо, і проміжн:их комп'ютерів. Таким чином, формально будуть 

створепі «екземп.1яри тnору~>, створепня яких с виключною прерогати

вою аnтора. Отже, бу;:rь-яке звернепня користувача до мережі Іптерпет 

роGитn НопJ ІюруІнником анторсnких 11ран l5, С. 137j. ВиріІІІсна ІІ.~І і 

іНІІІі ІІроG.ІеМИ, ІІОНИ3аНі :1 ІІШІНОЮ НОНИХ форм анторСhКОІ'О І Іра на, ма

ЮТЬ бути на законодавчому рівні. 
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