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МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО 
ТА ДЕРЖАВУ В СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Поява нових технологій завжди веде за собою спроби їх викорис-
тання в цілях отримання прибутку, при чому як законними так і проти-
законними способами. Інтернет у вільному та повсюдному використанні 
почав бути доступним у дев’яностих роках. З цього моменту і почалася 
нова історія боротьби за права авторів та право володільців. 

Сьогодні Інтернет став звичним та повсякденним засобом передачі 
будь-якої інформації та, так званого, контенту необмеженої кількості ко-
ристувачів у всьому світі. Серед цієї інформації, звичайно, можуть бути 
й об’єкти, що охороняються авторським правом. Це можуть бути літе-
ратурний, музичний чи художній твір, комп’ютерна програма, безпосе-
редньо Інтернет-сайти та інше. Очевидним є те, що якщо мова йдеться 
про використання об’єктів будь-якого права, то завжди буде мати міс-
це порушення цього права. В зв’язку з цим нагальною постає потреба 
у систематизації та реформуванні авторського права у сфері охорони 
матеріалів, що передаються Інтернетом. Необхідно в певній мірі, роз-
ширення нормативно-правової бази, яка повинна відповідати сучасним 
реаліям технічного прогресу [1, с. 126]. Безспірне твердження про необ-
хідність нового та сучасного регулювання відносин в мережі Інтернет. 
Неможливість ні міжнародного суспільства ні окремих держав проти-
діяти порушенням в глобальній мережі вказує на неготовність до нових 
умов які диктуються рівнем розвитку технологій. Вже минуло декілька 
десятків років з моменту широкого розповсюдження Інтернету у світі, 
а питання не вирішені навіть на половину. І тому робота над вивченням 
мережі Інтернет, його ознаками та специфікою є актуальною для всіх 
вчених світу, оскільки дана ситуація потребує пошуку нових шляхів до 
її врегулювання та бажано єдиного підходу до вирішення проблем які 
ставить перед нами сучасний світ. 

З появою мережі Інтернет – з’явилося нове поняття – віртуальний 
простір. О.О. Кіпа визначає віртуальний простір: «Як модельований за 
допомогою комп’ютера інформаційний простір, де містяться дані про 
осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені в матема-
тичному, символьному або в будь-якому іншому вигляді і що перебува-
ють у процесі руху по локальних і глобальних комп’ютерних мережах, 
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або ж відомості, що зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного або 
віртуального пристрою, а також іншого носія, спеціально призначеного 
для їх зберігання, обробки, передачі» [2, с. 346]. Отже, простір в якому 
міститься велика кількість інформації та який досі не був врегульова-
ний достатньо, а також в якому практично неможливий контроль над 
цією інформацією, це дійсно вражає та визиває стурбованість. 43% на-
селення являють собою користувачів мережі Інтернет, вони кожен день 
здійснюють певні операції з інформацією у віртуальному просторі, за-
конність таких операцій не перевіряється державними органами (за пев-
ними виключеннями). 

Окреслимо основні положення (проблеми)які стосуються мережі 
Інтернет та її впливу на суспільство та державу:

1. Поява мережі Інтернет стала основним фактором трансформа-
ції суспільства в інформаційне;

2. В інформаційному суспільстві необхідним є вільний доступ до 
інформації;

3. Вільний доступ до інформації повинен здійснюватися в рамках 
закону не порушуючи права інших осіб;

4. Державний контроль необхідний у мережі Інтернет, однак він 
не повинен порушувати права людини, права громадянина, тому необ-
хідно визначити та окреслити межі втручання держави у відносини в 
мережі Інтернет, з урахуванням інтересів всього суспільства, а не лише 
деяких його сегментів;

5. Складність та багато сегментність мережі Інтернет веде за со-
бою складність регулювання відносин в даній мережі;

6. Більшість відносин які склалися в мережі Інтернет вже врегу-
льовані різними галузями права і тому необхідно лише внести певні по-
правки в законодавство та доповнити його положеннями які стосуються 
специфіки таких відносин;

7. Необхідно визначити суб’єктний склад відносин в мережі Ін-
тернет та визначити які особи несуть відповідальність за конкретні пра-
вопорушення (наприклад, питання про відповідальність провайдерів);

Розробити та ввести в практику заходи щодо протидії порушенням 
в мережі Інтернет, які повинні включати в себе правові, соціальні і в 
тому числі технічні заходи.
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