
$.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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СИМОШІН Ю, Ю, 

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 
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:л статичної оснони (Gа3оно1·о с.-Ісмснту са~іту), 1110 ІІрс;rстан.шІє соGою 
ІІJJОГраVІНИ~-і (о()'єКТНИі--і) І((Щ і ІІОJJ(НЖУШ1Ні НИМ HijyaJІhHi Ні,Т(О6раЖСНЮІ 

(іlИ3а~ін сайту), і ЮfНамічноІ'О 3\1істу (контснту), ІІ(О ІІJJСJ(СТаНJІ5-ІЄ соGою 

сукуnність різнорідних об'єктів вик.1ючних прав та інших матеріа.тІів, 

системно розташованих у межах базового е.lемента сайту rз, с. 91. 
У nузькому (як цифроnий тnір) і n широкому (як майноnий ко:\-tплекс) 

розу1tішrі запроповоnа по розг.lяJ:ати nеб-сайт П. В. Бабарикіrшм. При 

цьо1tу до Інтерпет-сайту як майпаnого комплексу включаються матері
шІnні носіїінформації ( ссрнера та ін.), що никJІючає VІожлиністnро3І'.,І~І
ЛУ Інтсрнет-саі~ту ~Ік комІІ.Ісксу ник.:1ючних І Іран, тоGто як оG'єкта, 1110 
регулюється не тL1ьки норма~пт законо;:rавства в об.1асті інте.1ектуальної 

шаеності r 4, с. 10]. 
Також цікаnо ро3г.1япути позицію російського паукоnця А. Г. Серго, 

лі;:rпо з якою інтерпет-сайт 3ага.1о~f можна ролляда ти по-рілюму: якшо 

брати його техпічпу cк.,1a;:rony, то це - сукупність програм ЕОМ або базу 

}щних, а ~Ікщо роGити акІtент на інформшІ,ійніі1 ск.ш;юкій сайту- ~Ік 

ЗМІ, хоча, 3Нісно, не кожен неG-сайт нш1ежитn iLO Jtаної кате1·орії l5, с . .Sj. 
Н. І. Майданик зазна~rає, що в юридичному розумінні під веб-сайтом 

слі;:r розу1\Ііти визнаний об'єкто:'І--І авторського права е.1ектронній (циф

ровий) твір, що існує у штгля;:rі о;:r:иниці віртуального простору, яка ск.,lа

дасться з інтерпет -сто ріпок (l1tml - докумептіn ), зміст якого стапоnить 
систематизована сукупністьданих (програм ЕОМ або баз даних) [6, с. 79]. 

У ІОІJИ,і(ИЧІІіЙ ІІ.,ІОІІLИІІі ІІОШІТ'І'~І І~е6-саі1ту ;te;L<-Lii ()jJІІ,ІІLе ВИКОІJИС

ТОВУСlІ>С~І в рі:н1их норІ\штишю-нраІюІнtх актах. Проте черс-3 свою тех

нічну скJІа;(ністh і нс;(осппнnо чітке р(нумінн1-1 юристаVІи технічних 

ас11ектін функІ(іонунанн5-І неG-саtітін, а також тих 11раноних нас;Іі;rкін, 

1110 ниникаютn у ІІJЮІ(есl їх стнореннs-1 та никористанни, на ChOІ'OilHl 

цей термін отримав не зовсім точне юридичне визначення. Так, ві;:r

повідно до наказу Державного ко~Іітету інформаційної політики, теле

бачення та радіомоn.1еппя України та Держаnного комітету зn'язку та 

інформатизації України «Про 3атnерджеrшя Порядку іпфор:\-tаuійrюго 

папошrешrя та техпічного забезпечення Єдшюго nеб-порталу оргапіn 
никонанчої н;ІаJ(И та Порs-ІJ\І<У функІtіонунанн~І неG-сайтін ор1·анін нико

нанчої нжщи» нi,Jt 25 JІІ1стtта;ш 2002 р. Ng 327/225 неG-сайт ни3начсно 
як сукупність програмних та апаратних засобів з уніка.1ьною адресою у 

мережі Інтернет разом з інформаційними ресу1)сами, що перебувають 

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

фізичних осіб до цих іпформаuійпих pecypcin та інші irrфop11auiйrri по
слуги через мережу Інтернет; nеб-портал- nеб-сайт, оргапі3оnаrшй як 
системне Gа1·аторіннене оG't-:;tнаннs-І рі:тих ресурсін та ссрнісін J(ШІ 3а

Gе:1ІІеченюІ макси\ШJІnної \-1ШІСІиності ;юстуІІУ iLO інформації та Іюс.ІуІ~ 
Тлумачення по.1ожень 3акону України «Про авторське право та су

міжні права•> показує, що об'єкт авторського права - це твір у галузі 

науки, .1ітератури ~ш мистецтва, який має об'єктивну форму свого 
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нираженн$.1, може Gути сrrри{ін~rтим орr'аНШ\1И ;rюлсhких чуттін та ики{-і 

vrожлино НlіlТНЩ1ИТИ. 

У контексті такоm r-ннначснн~r. саі1т- rte твір, оскі;rhки нін ИBJІ$.Jt: 

собою сукупність і;:rей, ду:мок та образів автора, закріплених у формі 

гіпертекстового доку:мента, відображених у доступній для .1юдського 

сприйняття конкретній формі сайту, який іспус об'сктишrо, тобто неза
лежно ni;:r аnтора, та ;:rопускас :мо:жлшість nідпюрепня з 110:\terпy сnого 
оприлодпешrя у мережі Іrперпет ш.lЯХО:\І копіюnашrя його файліn. 

Натомістh;tо ви3начснн~r rrон~rтти нсG-са{іту нарто rrі;rхолити насам

rrсрсл і:1 ІІ(НИrr.і{і rrpaнa інтеJrектушrhної шrасності, врахонуючи то{і факт, 

що веб-сайт у цL1ому та окре:мі інфор:'Іtrаційні ресуl)СИ, які на ньому роз

:міщені, дедалі частіше розг.1ядаються як інфор:маuійні про;:rук-ти, ство

рення та оборот яких регу.1юється в основному норма:ми права інте.lек

туальпої nласпості. 

Таким чипо:м, пі.J:с)'У!оnуlочи nище :шзпачепе, :\ЮЖІШ зробити nи спо nок, 
що rri,J~ нсG-сайтом c.tiJt р(вуміти ІІІ1фрониі1 твір, $.ІКИЙ існує у нірту<-Lthніі~ 
формі і може нести rrроrрамний характер, rrри:1начснн$.ІМ $.lKot·o є р(вмі
щення в :мережі Інтернет. Веб-сайт на;:rає ;:rоступ як фіз:ичних, так і юри

дичних осіб до інформаuії (контенту веб-сайту), що міститься на ньо:му. 
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