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ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

Hai16iJІhrrr актушrnниv1 н останні роки є такий оG'єкт анторсhкоr·о 

права як веб-сайт (інтернет-сайт). Веб-сайт є новітніУІ об'єктом не тL1ь

ки в юри;:rично:му розумінні, а й у загальнотеоретичному, а;:rже відкри

тий доступ до першого публічного nеб-сайту датусться ЗО кnітпя 1993 
року (хоча n літературі спраnе.JЛиnо :шлшчасться. шо ще n 1945 році 
Ваннеnар Буш (VаппеУаг Bнsh) запропопуnаn ідеї індексації накопиче

ної _І І IOJ(CTK0_\1 інформаціЇ ,ІІ,ШІ ЇЇ ІІІ НИ)[І<ОІ'О 110111 ук у. Закрі ІІ.,ІСНН~І Ні}(ІІО

НііlНИХ liO.,lOЖeHh ІШЩО ІІрі:ІНОНОЇ реІ-:.:ШМеНТі:ІІlіЇ кеG-саt-іту ті.,ІhКИ ІІОЧИ

НаЮТЬ формуватись у юр:идичній ;:юктрині, практиці та законодавстві. 

Л. ІЗ. Калашнікова характер:изує веб-сайт як інтерактивний кана.1 

формуnаппя, реалізації й трансляції інформаційного потепuіа.1у пеn
пого об'скту. На думку аnтора іІІТерпет-сайт може бути охарактеризо

ваний як один із пайстабільніших еле~Іептіn nіртуального сере;:юnиша, 
~І кому ш1астика кі}(Носна тринаністn к інтернет-ІІросторі ll, с. 1 4]. 

ВеG-сайт -~· В. Бор(щаєки_\-1 ролJІ}І)(і:Іt:тnси ик оснокниі1 _vю;tyJІh ін

фор'Лат~ійного сере,11;овища Інтернет. Автор ni,ТJ;xo,lИTh 11.0 веб-сайту як ж1 
гсхнологічноІ'О та нк соціалhНОІ\) ннинш. 3oкpcvra, )1. 13. Боро,т(аИ r-та
жає, mo неG-сайт, нкиИ склщаєтhС}І :1 нсG-сторінок, є І'о;юнною склt
доnою іпформаuійпої структури Інтернету. У той час сам Інтерпет с 

іпформаuійпим простором з паnігаuійпою системою, де користувач пе

ресуnасться за ;:rопомогою актиnізаuії гіперпосилапь [2, с. 9]. 
М. В. Гура nі;:rмічас, що під <(іптернет-сайто:\-1~>, <(сайто:\-1•>, <(neб

ca~iтovr» с;Іііl ро3уміти місІ(е у Вссснітнnої ІІакутині, ;rc vrожна 3На~·іти 
Gулn-}ІКУ інформацію. В 3і.t.Іежності ні;r контексту термін «сайт» кі;rно

ситhси aGo ;ю наGору сторінок. оG\-:,т(нан~Іх тематично, на;Іежаних ол
ному авторові, організації або користувачу, або ;:ro комп'ютера, на яко
му зберігається певна інформація та ;:ro якого ві;:rкритий ;:rоступ через 
Ішернет [3, с. 10]. 

Є. С. Басмапоnа nідмічас, що інтерпет-сайт-це сукупність статич

них або динамічних текстових, графічних та інших електропних фай

JІік, ~Ікі технічно оG\:;rнані 3а ;юІІОМОІ'ОЮ техноЖ)І'іЇ І'іrrертексту і маютh 

унікш1 nні аіtреси н ЕJ(И ні ti системі а,т(ресаІ(іЇ к мережі Інтернет [4. с. 123 j. 
На жаль, в Україні на законо;:rавчому рівні поняття веб-сайту не 

закріп.1ено. 

Частипа 1 статті 433 Циnі..1ьпого кодексу України nизпачас, що 

об'сктами авторського праnа с тnори. У паnедепо1tу n ;:rапій статті при
близпому переліку паймепуnапь (шпіn) rnopin пе вказуються поняття 
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«неG-саЙт», «неG-сторінка», <<неG-ІюртшІ», 11роте н ІІункті 4 частини 1 
статті 433 нкюуєтnс~І, 11~0 анторсnкиVІ І Іраном :шхин~аютnс~І і інІІІі тнори. 

Закон України «Про анторсnке І І рано і суміжні І Іра на>> теж не міститn 

визначення зазначених у вашому запитанні понять, але залишає пере

лік творів не вичерпним. 

Відпоnі;:rно ;:ro частипи 2 статті 433 Uиnільпого кодексу тnори с 
об'сктю.нr аnторського праnа пеза.1ежпо nід їх Jаnершепості (тобто :ма

кет, проект сайту як пезаnершепий твір також бу;:rе об'сктом аnторсько-

1\) !!рана), ІІрИjН3ЧеНЮІ, ЦіННОСТі ТОІІІО, а ТаКОЖ CIIOCOGy ЧИ фЩ1\Н1 ЇХ 
нирюкенн~І. 

Пункт 15 част:ини 1 статті 8 3акону України <<Про авторське право і 
суміжні права» ві;:rнос:ить до об'єктів авторського права збірники тво

ріn, збірпики лшчайпих ;:rапих, інші ск.,1адепі тnори за у:\.юnи, що nопи 

с резу.1ьтатом творчої праці :ш ,;::юборо11, коордишшісю або )'Порядку
ванням змісту бе3 порушення авторських прав па твори, що nхо;:rять до 

них ~Ік ск.ш}tоні частини. Скла;юни\1И неG-сайту можутn Gути. наІІри

кла;t, му:н1чні, .11ітературні, фотоІ'рафічні, ю·вайнерсnкі та іннІ і тнори. В 

такому випадку веб-сайт можна визначити як окремий скла;:rений твір. 

У бу;:rь-якому випадку творІт, які є складовими частинами веб-сайту, є 

окремими об'єктами авторського права. 

Легальна дефініція даного поняття іспус па пі;:rзакоппо:му ріnні, а 

саме в паказі ..Це ржавного комітету іпфор:маuійпої політики, те.lебачеп
ІІи і ра)(іО_\ЮШІеІІШІ УкраЇІІИ, ;lерЖ<ІІНЮІ'О КО_\1ітету :ш·~ІJК)І та інфор_\1а

ТИJаІtіЇ України вiJt 25 ш1стоtш;ш 2002 року N! 327/225 ~<Про :штвср;tжсІ t
ЮІ ПщнІJ(КУ інформацН-іноІХ) наІюннснюІ та технічного 3абс:~ІІечснюІ 

С;rиного неG-ІюртшІу орІ'анін никонанчої нJш;rи та ПорІ-І;rку функціону

наннІ-І неG-сайтін 011І'анін никонанчої НJІа;rи» 11i;r нсG-сайтом 1хнумієтn
ся сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у 

мережі Інтернет разом з інформаційними рес-урсами, що перебувають 

у розпорядженні пешюго суб'скта і забе·шечують ;:rоступ юридичних та 

фізичrшх осіб до цих іrrфор:маuійпих ресурсів та інші irrфop11auiйrri по

слуги через мережу Інтернет. В цьо~ІУ норматиnному акті також nидLlя
єтnс~І ІІОЮІТТ5-І <<неб-ІІЩ1Ті:І.І>>- І~с нсG-са~іт, орІ'ані~юнаний ик системне 

GаІ'аторіннене оG'є.Jtнанн~І рі3них ресурсін та сернісін ;r;Іи 3аGеjІІеченюІ 

максимальної можлшості ;:rоступу до інфор:маuії та послуг. 

В Листі ;:rержавного департа~Іенту інтелектуальної власності 

(..Цержашш служба інтелектуальної масності) ~<Про веб-сайт як об'скт 

аnторського праnа•> ni;:r 22.01.2007 N 16-14/231 вказано, що nідсутність 
у закоподаnстnі про авторське право визпачепня nі;:rповідпих понять не 

може Gути ІІсреІюною у І Іраноній охороні <<нсG-са~іту», «нсG-сторінки>>, 

«неG-І юртшІу•> ~~ к об'єкті н а нторс nк о ІХ) 1 Іра на, и КІно нон и Е тнора ми, тоб
то, резу.1ьтатами творчої діяльності .1ю;:rини. 

Таким чином, захист авторського права в :мережі Інтернет багато в 

чому залежить від врегулювання проб.1еми належної охорони веб-сайту 
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$.ІК оG'єкту антоrк~nкоІ'О 11рана н v1срсжі. На <.:nоІ·о;~ні іЮІІілnно ннссти 

:1міни н чинний ІІК та :шкон України «Про анторсnкс 11рано та сум1жн1 

І Іра на>) :1 МСТОЮ унормунаНЮІ ЦhОІ"О ІІИТаНН$.1. 
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ТТаІІіоналr,ний універсІЛеl «Олесr,ка юри;щчна акащ;·мія,}, 

11[01\CH'l' кафс1 ~рИ !І ранаЇН lCJJCK lYШlhHOi' H.JaCHOC'l'Ї l а KOpliOJЖ'J'ИHHOJ'O !І рана, 

кшщи;~ат юрию-1чних tІаук, ,'lOJLeІrІ 

ІІОІІЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВЕБ-САЙТУ 

На СhО]'{ЩНі н юри;~ичні~-і .Іітсратурі нілсутнє є;~ине р(вумінни н~о;ю 

Іюнитти неG-сайту. У І Іраноній ;юктрині існує ;(скі;Іnка ІІі;rхо;~ін J(O ни
зна~Іення веб-сайту. 

Так, М. В. Гура пі.J <{інтернет-сайтш.Р· розуміє відокремлений, -~огіч

ІІО Jаnершепий еле:\-tепт 11ережі Інтернет, створепий па оспоnі техпо.~огії 

гіперпосилапь, що ролашоnапопа серпері (host), мас унікальну адресу 
(URL), Ja якою до нього :може отримати доступ будь-який користувач 
УІсрежі І нтсрнст, та у сноії1 осноні VІіститn І нтсрнст-сторінки, и кі маютn 

І'рафічни~і НИІ'ШІJ(, ІІІ О МОЖУТh ()ути ІІерСІ'ШІНуті :ш ilOIIOMOI'OIO СІІеІІіа.Іh
НИХ КО:МП'ютерНИХ програм (браузерів) [ l,c. 6]. 

М. А. Хатаєва характеризує веб-сайт як <<системну адресну інфор

:маuію в Інтернеті про конкретну особу і його товар (роботу, послугу), 

ст nо репу Ja ,цопомогою електропних пристроїn і ,цостуш1у пеnиJпачепо
:\-ІУ ко.~у користуnачіn~> [2,с. 10]. 

Е. С. Басманона ро:1уv1іє інтернст-сайт ик ІІрюначсниі1 ;t.ш ро:н-1ішен

Н$.І н мережі І нтернетре:1у.1 nтатінтслсктушІnноїлі$.І.ІІ nності, що СКJJа,ІЩЕТhС}І 

569 


