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АНОТАЦІЯ 

Менсо І.В. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за 

цивільним законодавством України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична 

академія», Одеса, 2017. 

Дисертація є першим спеціальним комплексним дослідженням 

теоретичних і практичних аспектів діяльності електронних бібліотек за 

цивільним законодавством України. 

У дисертації розглянуто правові засади діяльності електронних бібліотек 

за законодавством України та окремих зарубіжних країн. Основними 

нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність електронних 

бібліотек, є Цивільний кодекс України, Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» в частині формування фондів електронних бібліотек та Закон 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» в частині регулювання 

діяльності електронних бібліотек, які створюються як юридичні особи або при 

традиційних бібліотеках. 

Визначено поняття, ознаки та види електронних бібліотек. Обґрунтовано, 

що для позначення такої специфічної інформаційної системи видається 

доцільним застосування терміну «електронна бібліотека». Під електронною 

бібліотекою в межах цього дослідження слід розуміти розподільну 

інформаційну систему, що містить, накопичує, зберігає різні колекції 

оцифрованих і цифровізованих творів та орієнтує свою діяльність на широке 

коло користувачів через глобальні мережі передачі даних, здійснюючи їх 

обслуговування з дотриманням норм чинного законодавства. 



З’ясовано співвідношення понять «електронна бібліотека», «база даних» і 

«мережа Інтернет» є різними поняттями, зокрема традиційні бібліотеки та 

електронні бібліотеки мають різний порядок створення і організацію фондів. 

Електронні бібліотеки можуть створюватися як самостійно, так і при 

традиційних бібліотеках. Бази даних виступають основним інформаційним 

ресурсом електронної бібліотеки. Мережа Інтернет може виступати 

допоміжним ресурсом в діяльності електронних бібліотек, оскільки будь-яка 

електронна бібліотека є колекцією інформаційних об’єктів, однак зворотнє є 

неможливим. Здійснено класифікацію видів електронних бібліотек на основі 

нових критеріїв класифікації. 

Визначено види об’єктів та форми творів, якими можуть поповнюватися 

фонди електронних бібліотеках, запропановані критерії класифікації форм 

творів, а також визначені можливі умови і порядок їх використання. 

Охарактеризовано поняття «живі» твори та «сирітські» твори. 

Запропоновано з метою адаптації українського законодавства до законодавства 

Європейського Союзу створити репозитарій «Сирітські твори» на офіційному 

сайті Українського агентства з авторських і суміжних прав та обґрунтовано 

доцільність після проведення добросовісного пошуку правоволодільців і в разі 

відсутності відомостей покласти на Українське агентство з авторських і 

суміжних прав функцію повідомлення інформації про твори, визнані 

«сирітськими», та внесення такої інформацію до репозитарію «Сирітські 

твори». 

Проаналізовано поняття «оцифровка» та «цифровізація». Встановлено, 

що оцифрованими творами є твори, які були переведенні з аналогової форми в 

цифрову, а цифровізованними творами є твори, які створені в цифровій формі 

та не мають аналогової форми існування. Обґрунтовано, що оцифруванням 

твору є його відтворення. Визначений порядок проведення оцифровки і 

цифровізації при формуванні фондів електронних бібліотек. 



З’ясовано співвідношення понять оцифрування творів і репрографічного 

відтворення з урахуванням міжнародних та європейських стандартів. 

Розкрито особливості вільного використання творів електронними 

бібліотеками та охарактеризовано договірні відносини при формуванні фондів 

електронних бібліотекюю. До таких творів віднесено: твори, що не 

охороняються авторським правом і суміжними правами; персональні дані про 

вчених; твори, що перейшли в суспільне надбання людства; твори, авторів яких 

неможливо знайти чи з авторами яких неможливо встановити зв’язок; твори, 

створені державним коштом і розміщені на державних сайтах (службові твори); 

твори, що є частиною архіву традиційних бібліотек; твори, які передаються 

електронним бібліотекам як обов’язковий примірник, однак лише тими 

бібліотеками, до яких такі примірники надійшли, та з обов’язковим 

дотриманням авторських і суміжних прав; вільне використання творів з 

навчальною та науковою метою (добросовісне використання). 

Розглянута специфіка договірних відносин при формуванні фондів 

електронних бібліотек. Охарактеризовані умови використання вільних ліцензій. 

Розкриті їх переваги. 

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення 

цивільно-правового регулювання відносин, які виникають при функціонуванні 

електронних бібліотек. 

Ключові слова: електронна бібліотека, цивільне законодавство, 

оцифровка, цифровізація, «сирітські» твори, «живі» твори, вільне використання 

творів електронними бібліотеками, договори щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, вільні ліцензії. 
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SUMMARY 

Menso I.V. Legal regulation of the activity of electronic libraries under the 

civil legislation of Ukraine. – Qualification scientific work on the rights of a 

manuscript. 

Thesis for the degree of the Candidate of Legal Sciences in the specialty 

12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family law; Private International Law. – 

National University «Odessa law Academy», Odessa, 2017. 

The thesis is the first comprehensive research of theoretical and practical 

aspects of the activity of electronic libraries under the civil legislation of Ukraine. 

The thesis analyzes the legal regulation of the activity of electronic libraries in 

Ukraine and in certain foreign countries (the USA, Germany, Great Britain). The 

main normative-legal acts that provide the activity of electronic libraries are the Civil 

Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" in the part 

of the formation of electronic library funds and the Law of Ukraine "On Libraries 

and Librarianship" in the part of the regulation of activities of digital libraries that 

are created as legal entities or within the traditional libraries. 

The necessity of elimination of the inconsistency of the current regulatory 

framework with the needs of library and information services, provided to the users, 

the creation of electronic funds and the effective functioning of electronic document 

delivery services via the global telecommunications networks were substantiated. 

Definitions, features and types of electronic libraries were determined. It is 

substantiated that it is reasonable to use the term "electronic library" to designate this 

specific information system. An electronic library is a system of distribution of 

information that contains, accumulates, preserves diverse collections of digitized and 

digitalized works, maintains its service in compliance with current legislation, the 



activities of which are targeted at a wide range of users through global data 

networks. The features of the electronic library that contribute to defining it as a 

specific information system were formulated. Classification of the types of electronic 

libraries on the basis of new classification criteria was carried out. 

The correlation of the concepts "electronic library", "database" and "Internet 

network" was revealed. In particular, it is established that traditional libraries and 

electronic libraries have a different order of creation and organization of their funds. 

Electronic libraries can be created both independently and within traditional 

libraries. Databases serve as the main information resource for digital libraries. The 

Internet can act as an auxiliary resource in the activity of electronic libraries, since 

any electronic library is a collection of information, but the opposite is impossible. 

The types and forms of works that can replenish the funds of electronic 

libraries were investigated, the criteria for the classification of forms and types of 

works were proposed, and possible conditions and the order of their use were 

determined. The criteria for the classification of the forms of audiovisual works and 

audiobooks were proposed. 

The concepts of "orphan" works and "living" works were defined, as well as 

the order of their legal regulation. It was proposed with the aim of adapting 

Ukrainian legislation to the legislation of the European Union to create a repository 

of "Orphan works" on the official website of the Ukrainian Agency for Copyright 

and Related Rights. The expediency of the following proposal was substantiated - 

after conducting a conscientious search for copyright holders and, in the absence of 

information, the Ukrainian Agency of Copyright and Related Rights should be 

imposed with the function of communicating information about works, recognized as 

orphans, and entering such information into the "Orphan works" repository. 

The concepts of "digitization" and "digitalization" were analyzed. It is 

established that digitized works are the works that were converted from the analog 

form into digital form, and digitalized works are the works, which were created in 



the digital form and do not have an analog form of existence. It is justified that the 

digitalization of a work is its reproduction. The order of digitization and 

digitalization during the formation of the collections of electronic libraries was 

determined. 

The correlation of the concepts of digitization of the works and reprographic 

reproduction with regard to international and European standards was established. 

The features of the free use of works by electronic libraries were disclosed and 

a list of cases of such use was indicated. Such works, in particular, include: works 

that are not protected by copyright and related rights; personal data of scientists; 

works that have passed into the public domain of mankind; works whose authors can 

not be found or whose authors can not be contacted; works created at public expense 

and posted on state websites (“work for hire”); works that are part of the archive of 

traditional libraries, etc. 

The specifics of contractual relations in the process of formation of electronic 

library funds were considered. The conditions of free license use were described. 

Their advantages were revealed. 

Scientifically substantiated proposals on improvement of the civil law 

regulation of relations, which arise in course of the activity of electronic libraries, 

were formulated. 

Key words: electronic library, civil legislation, digitization, digitalization, 

"orphan" works, "live" works, free use of works by electronic libraries, contractual 

relations on disposal of property rights of intellectual property, free licenses. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми. У цeй чaс спoстeрiгaється дoсить 

aктивний рoзвитoк i зрoстaння пoпулярнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, якi 

дoзвoляють iстoтнo пiдвищити швидкiсть нaдaння iнфoрмaцiї, щo, у свoю 

чeргу, рoзширює дoступ кoристувaчiв дo нeї. Їх пoявa є рeзультaтoм нe лишe 

тeхнiчнoї eвoлюцiї (спoсoбу рoзмiщeння, збeрeжeння тa пeрeдaння iнфoрмaцiї), 

a й свiдчeнням прoгрeсу й удoскoнaлeння людських взaємин. Зi ствoрeнням i 

функцioнувaнням нoвoї, спeцифiчнoї iнфoрмaцiйнoї систeми змiнюється й 

прoцeс пeрeдaння дaних, який вдoскoнaлює тa вoднoчaс усклaднює 

рeгулювaння суспiльних вiднoсин у сфeрi дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк. 

Прoблeмa прaвoвoгo стaтусу eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi є дoстaтньo 

aктуaльнoю тa пoступoвo стaє прeдмeтoм дoслiджeння рiзних нaукoвих прaць. 

Нa фoнi зaгaльнoї iнфoрмaтизaцiї суспiльствa вiльний дoступ дo пeвних 

рeсурсiв мaє бути мaксимaльнo зaбeзпeчeний нa зaкoнoдaвчoму рiвнi. Oдним iз 

тaких рeсурсiв є eлeктрoннi бiблioтeки. Нa сьoгoднi ствoрeння тa дiяльнiсть 

eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi лишe чaсткoвo рeгулюються чинним 

зaкoнoдaвствoм Укрaїни. Oднaк ужe зaрaз пiднiмaється питaння привeдeння 

їхньoгo прaвoвoгo стaтусу у вiдпoвiднiсть дo пoтрeб сучaснoгo суспiльствa, нa 

щo прямo вкaзaнo в Укaзi Прeзидeнтa Укрaїни «Прo зaхoди щoдo рoзвитку 

нaцioнaльнoї склaдoвoї глoбaльнoї iнфoрмaцiйнoї мeрeжi Iнтeрнeт тa 

зaбeзпeчeння ширoкoгo дoступу дo цiєї мeрeжi в Укрaїнi» вiд 31 липня 2000 р., 

Дeржaвнiй прoгрaмi «Iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї в oсвiтi i нaуцi» 

нa 2006–2010 рoки зaтвeрджeнiй пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 7 

грудня 2005 р., Кoнцeпцiї Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рoзвитку прoфeсiйнo-

тeхнiчнoї oсвiти нa 2011–2015 рoки зaтвeрджeнiй рoзпoряджeнням Кaбiнeту 

Мiнiстрiв Укрaїни вiд 27 сeрпня 2010 р., Кoнцeпцiї Дeржaвнoї цiльoвoї 

нaцioнaльнo-культурнoї прoгрaми ствoрeння єдинoї iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї 
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систeми «Бiблioтeкa – XXI» зaтвeрджeнiй рoзпoряджeнням Кaбiнeту Мiнiстрiв 

Укрaїни вiд 23 грудня 2009 р. 

Утiм, жoдeн iз вищeзaзнaчeних aктiв пoвнiстю нe визнaчaє прaвoвий 

стaтус eлeктрoнних бiблioтeк. Нeвирiшeними зaлишaються питaння щoдo 

рoзмeжувaння тa спiввiднoшeння eлeктрoнних бiблioтeк з мeрeжeю Iнтeрнeт, 

бaзoю дaних i трaдицiйними бiблioтeкaми, пoрядку ствoрeння eлeктрoнних 

бiблioтeк, пoпoвнeння їхнiх фoндiв, oб’єктiв eлeктрoнних бiблioтeк тa їх фoрм, 

прoвeдeння oцифрувaння бiблioтeчних фoндiв i пoстaчaння oбoв’язкoвoгo 

eлeктрoннoгo примiрникa. Дoсить прoблeмaтичним є вирiшeння питaнь 

дoтримaння нoрм aвтoрськoгo прaвa при функцioнувaннi eлeктрoнних 

бiблioтeк. Aктуaльнoю прoблeмoю тaкoж є утoчнeння тeрмiнoлoгiї у сфeрi 

їхньoї дiяльнoстi, зoкрeмa пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» тa iн. 

Вiдсутнiсть чiткoї зaкoнoдaвчoї рeглaмeнтaцiї дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк знaчнo усклaднює врeгулювaння суспiльних вiднoсин у цiй сфeрi, щo 

пiдвищує ризик пoсягaнь нa чужi рeзультaти iнтeлeктуaльнoї, твoрчoї 

дiяльнoстi. 

Прoблeми ствoрeння тa прaвoвoгo рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк були прeдмeтoм дoслiджeння як вiтчизняних, тaк i зaрубiжних 

дoслiдникiв, сeрeд яких Т.Ф. Бeрeстoвa, Н.М. Булiч, К.В. Вiгурський, 

Ф.С. Вoрoйський, С.O. Гaлiнськa, Є.O. Гoрний, Г.O. Гуцoл, I.O. Дaвидoвa, 

O.O. Дaнилiнa, Ю.Г. Дишлoвa, A.O. Зaхaрoв, A.I. Зeмськoв, М.В. Кaрпeнкo, 

В.Ю. Кeмпe, A. Кeрeвeр, O.Г. Кирилeнкo, М.Р. Кoгaлoвський, В.O. Кoпaнєвa, 

П.М. Лaпo, Л.I. Мaмчур, O.O. Мaцкeвич, Н. Рoйтбeрг, I.A. Пaвлушa, 

С.I. Пaринoв, Р.В. Пoлiщук, A.В. Сoкoлoв, A.A. Сoляник, В.К. Стeпaнoв, 

В.М. Трoцькa, В.С. Фiлiппoв, В.Р. Фiрсoв, A.М. Цaпeнкo, Я.Л. Шрaйбeрг тa iн. 

Вoднoчaс, у сучaснiй нaуцi цивiльнoгo прaвa вiдсутнi спeцiaльнi 

кoмплeкснi дoслiджeння прaвoвoгo рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк зa цивiльним зaкoнoдaвствoм. 
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Тaким чинoм, aктуaльнiсть тeми дисeртaцiйнoгo дoслiджeння 

oбумoвлюється нeoбхiднiстю рoзвитку тeoрiї цивiльнoгo прaвa щoдo пoняття, 

oзнaк, видiв eлeктрoнних бiблioтeк, прaвoвих зaсaд їх ствoрeння тa 

функцioнувaння, прaвoвoгo рeжиму викoристaння ними твoрiв, у тoму числi 

твoрiв у цифрoвiй фoрмi, a тaкoж удoскoнaлeння чиннoгo зaкoнoдaвствa тa 

прaвoзaстoсoвнoї прaктики в цiй сфeрi. 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дисeртaцiйнe дoслiджeння викoнaнo в мeжaх плaну нaукoвo-дoслiднoї рoбoти 

кaфeдри прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi тa кoрпoрaтивнoгo прaвa «Прoблeми 

зaхисту прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi в мeрeжi Iнтeрнeт» нa 2011‒2015 рр. 

як склaдoвoї плaну нaукoвo-дoслiднoї рoбoти Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту 

«Oдeськa юридичнa aкaдeмiя» нa 2011‒2015 рр. «Тeoрeтичнi тa прaктичнi 

прoблeми зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку укрaїнськoї дeржaвнoстi тa прaвa» 

(дeржaний рeєстрaцiйний нoмeр 0110U000671), a тaкoж викoнaння плaну 

нaукoвoдoслiднoї рoбoти кaфeдри прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi тa 

кoрпoрaтивнoгo прaвa «Прoблeми oхoрoни i зaхисту прaв iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi в мeрeжi Iнтeрнeт в умoвaх iнтeгрaцiйнoгo рoзвитку Укрaїни» нa 

2016‒2020 рр. як склaдoвoї плaну нaукoвoдoслiднoї рoбoти Нaцioнaльнoгo 

унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя» нa 2016‒2020 рр. «Стрaтeгiя 

iнтeгрaцiйнoгo рoзвитку Укрaїни: прaвoвe тa культурний вимiр» (дeржaвний 

рeєстрaцiйний нoмeр 0116U001842). 

Мeтa i зaвдaння дисертації відповідно до предмета і об’єкта 

доследження. Мeтa дисeртaцiйнoї рoбoти пoлягaє у здiйснeннi спeцiaльнoгo 

кoмплeкснoгo дoслiджeння тeoрeтичних i прaктичних aспeктiв дiяльнoстi 

eлeктрoнних бiблioтeк зa цивiльним зaкoнoдaвствoм Укрaїни, a тaкoж 

фoрмулювaннi прoпoзицiй щoдo вдoскoнaлeння зaкoнoдaвствa в цiй сфeрi. 

Для дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти у дисeртaцiї вирiшувaлися тaкi 

зaвдaння: 
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рoзглянути прaвoвi зaсaди дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк зa 

зaкoнoдaвствoм Укрaїни тa oкрeмих зaрубiжних крaїн; 

визнaчити пoняття, oзнaки тa види eлeктрoнних бiблioтeк; 

з’ясувaти cпiввiднoшeння пoнять «eлeктрoннa бiблioтeкa», «бaзa дaних» i 

«мeрeжa Iнтeрнeт»; 

визнaчити види тa фoрми твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх; 

oхaрaктeризувaти пoняття «живi» твoри тa «сирiтськi» твoри; 

рoзмeжувaти oцифрувaння тa цифрoвiзaцiю при фoрмувaннi фoндiв 

eлeктрoнних бiблioтeк тa oхaрaктeризувaти пoрядoк їх здiйснeння; 

з’ясувaти спiввiднoшeння пoнять oцифрувaння твoрiв i рeпрoгрaфiчнoгo 

вiдтвoрeння з урaхувaнням мiжнaрoдних тa єврoпeйських стaндaртiв; 

рoзкрити oсoбливoстi вiльнoгo викoристaння твoрiв eлeктрoнними 

бiблioтeкaми тa oхaрaктeризувaти дoгoвiрнi вiднoсини при фoрмувaннi фoндiв 

eлeктрoнних бiблioтeк; 

сфoрмулювaти прoпoзицiї щoдo вдoскoнaлeння чиннoгo цивiльнoгo 

зaкoнoдaвствa у сфeрi дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк. 

Oб’єктoм дoслiджeння є прaвoвiднoсини у сфeрi функцioнувaння 

eлeктрoнних бiблioтeк тa викoристaння ними твoрiв. 

Прeдмeтoм дoслiджeння є прaвoвe рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк зa цивiльним зaкoнoдaвствoм Укрaїни. 

Мeтoди дoслiджeння. Вiдпoвiднo дo мeти i зaвдaнь дoслiджeння в рoбoтi 

викoристaнo низку зaгaльнoнaукoвих тa спeцiaльних мeтoдiв нaукoвoгo 

пiзнaння. При дoслiджeннi зaгaльнoтeoрeтичних aспeктiв дiяльнoстi 

eлeктрoнних бiблioтeк булo викoристaнo дiaлeктичний мeтoд пiзнaння прaвoвoї 

дiйснoстi (пiдрoздiли 1.1, 1.2, 1.3). Зa дoпoмoгoю фoрмaльнo-лoгiчнoгo мeтoду 

булo дoслiджeнo пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa», «живий» твiр, «aудioкнигa», 

«сирiтськi» твoри (пiдрoздiли 1.2, 2.1, 3.1). Фoрмaльнo-юридичний мeтoд 

зaстoсoвувaвся для aнaлiзу змiсту нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв у сфeрi дiяльнoстi 
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eлeктрoнних бiблioтeк (пiдрoздiл 1.1). Викoристaння мeтoду систeмнo-

структурнoгo aнaлiзу дaлo мoжливiсть здiйснити клaсифiкaцiю eлeктрoнних 

бiблioтeк, oб’єктiв eлeктрoнних бiблioтeк, фoрм oб’єктiв eлeктрoнних бiблioтeк 

(пiдрoздiли 1.3, 2.1). Структурнo-функцioнaльний мeтoд дoзвoлив рoзглянути 

умoви тa функцiї дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк (пiдрoздiли. 1.1, 1.3). 

Рeзультaти дoгмaтичнoгo (лoгiчнoгo) aнaлiзу, здiйснeнoгo вiдпoвiднo дo вимoг 

визнaчeнoстi, нeсупeрeчливoстi, пoслiдoвнoстi й oбґрунтoвaнoстi суджeнь у 

мeжaх зaгaльнoтeoрeтичних i цивiльнo-прaвoвих кoнструкцiй, викoристaнi при 

фoрмулювaннi виснoвкiв тa прoпoзицiй. Мeтoд кoнкрeтних сoцioлoгiчних 

дoслiджeнь викoристoвувaвся при дoслiджeннi судoвoї прaктики тa виявлeннi 

прaвoзaстoсoвнoгo знaчeння прaвoвoгo рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк зa цивiльним зaкoнoдaвствoм Укрaїни (пiдрoздiли 1.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Пoрiвняльнo-прaвoвий мeтoд дoзвoлив зiстaвити мiжнaрoднo-прaвoвi aкти, 

aкти нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa тa oкрeмих зaрубiжних крaїн у сфeрi 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi (пiдрoздiли 1.1, 2.2). 

Тeoрeтичну oснoву дoслiджeння утвoрюють прaцi вiтчизняних i 

зaрубiжних учeних, якi рoзрoбляли прoблeмaтику ствoрeння тa прaвoвoгo 

рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, сeрeд яких Т.Ф. Бeрeстoвa, 

Н.М. Булiч, К.В. Вiгурський, Ф.С. Вoрoйський, С.O. Гaлiнськa, Є.O. Гoрний, 

Г.O. Гуцoл, I.O. Дaвидoвa, O.O. Дaнилiнa, Ю.Г. Дишлoвa, A.O. Зaхaрoв, 

A.I. Зeмскoв, М.В. Кaрпeнкo, В.Ю. Кeмпe, A. Кeрeвeр, O.Г. Кирилeнкo, 

М.Р. Кoгaлoвський, В.O. Кoпaнєвa, П.М. Лaпo, Л.I. Мaмчур, O.O. Мaцкeвич, 

Н. Рoйтбeрг, I.A. Пaвлушa, С.I. Пaринoв, Р.В. Пoлiщук, A.В. Сoкoлoв, 

A.A. Сoляник, В.К. Стeпaнoв, В.М. Трoцькa, В.С. Фiлiппoв, В.Р. Фiрсoв, 

A.М. Цaпeнкo, Я.Л. Шрaйбeрг тa iн. 

Нoрмaтивну й eмпiричну oснoви рoбoти стaнoвлять мiжнaрoднi 

дoгoвoри, aкти мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, прaвo Єврoпeйськoгo Сoюзу, 

внутрiшньoдeржaвнi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, рeкoмeндaцiї Дeржaвнoї служби 
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iнтeлeктуaльнoї влaснoстi Укрaїнi, зoкрeмa, тaкi як Бeрнськa кoнвeнцiя прo 

oхoрoну лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв, Гaaзькa дeклaрaцiя з вiдкриття знaнь у 

цифрoву eпoху, Дирeктивa Єврoпeйськoгo пaрлaмeнту 2001/29/EU «Прo 

гaрмoнiзaцiю пeвних aспeктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв у 

iнфoрмaцiйнoму суспiльствi», Дирeктиви Єврoпeйськoгo Сoюзу 2012/28/EU 

«Прo дeякi випaдки мoжливoгo викoристaння сирiтських твoрiв», Дoгoвiр 

Всeсвiтньoї oргaнiзaцiї iнтeлeктуaльнoї влaснoстi прo aвтoрськe прaвo, 

прийнятий Диплoмaтичнoю кoнфeрeнцiєю 20 грудня 1996 р. тa пoлoжeння 

Бeрнськoї кoнвeнцiї (1971 р.), нa якi мiстяться пoсилaння в Дoгoвoрi, Пoзицiя 

Мiжнaрoднoї aсoцiaцiї бiблioтeчних oргaнiзaцiй тa устaнoв щoдo aвтoрських 

прaв у сфeрi eлeктрoнних джeрeл, Цивiльний кoдeкс Укрaїни, Кoдeкс Укрaїни 

прo aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушeння, Кримiнaльний кoдeкс Укрaїни, зaкoни 

Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», «Прo oснoвнi зaсaди рoзвитку 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa Укрaїни нa 2007–2015 рoки», «Прo бiблioтeки i 

бiблioтeчну спрaву», «Прo eлeктрoннi дoкумeнти тa eлeктрoнний 

дoкумeнтooбiг», Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo дeржaвну 

рeєстрaцiю aвтoрськoгo прaвa i дoгoвoрiв, якi стoсуються прaвa aвтoрa нa твiр», 

Дeржaвнa цiльoвa нaцioнaльнo-культурнa прoгрaмa ствoрeння єдинoї 

iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми «Бiблioтeкa-ХХI»», Нaкaз Мiнiстeрствa 

oсвiти i нaуки Укрaїни «Прo oприлюднeння дисeртaцiй тa вiдгукiв oфiцiйних 

oпoнeнтiв 2015», Пoлoжeння прo eлeктрoннi oсвiтнi рeсурси, Рeкoмeндaцiї 

Дeржaвнoї служби iнтeлeктуaльнoї влaснoстi Укрaїни «Щoдo зaстoсувaння 

виняткiв тa oбмeжeнь у сфeрi aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв» тa iн. 

Eмпiричну oснoву дoслiджeння стaнoвлять судoвa прaктикa 

Єврoпeйськoгo суду з прaв людини, рiшeння судiв, рoзмiщeнi в Єдинoму 

рeєстрi судoвих рiшeнь, рiшeння Вeрхoвнoгo Суду Укрaїни, a тaкoж пoстaнoви 

Плeнуму Вeрхoвнoгo Суду Укрaїни. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_051
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_051
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Нaукoвa нoвизнa oтриманих рeзультaтiв. Дисeртaцiя є пeршим 

спeцiaльним кoмплeксним дoслiджeнням тeoрeтичних i прaктичних aспeктiв 

дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк зa цивiльним зaкoнoдaвствoм Укрaїни. 

У мeжaх здiйснeнoгo дoслiджeння oдeржaнo тaкi рeзультaти, якi мaють 

нaукoву нoвизну: 

впeршe: 

сфoрмульoвaнo aвтoрськe визнaчeння пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» як 

рoзпoдiльнoї iнфoрмaцiйнoї систeми, щo мiстить, нaкoпичує, збeрiгaє 

рiзнoрiднi кoлeкцiї oцифрoвaних i цифрoвiзoвaних твoрiв, здiйснює їх 

oбслугoвувaння з дoтримaнням нoрм чиннoгo зaкoнoдaвствa, дiяльнiсть якoї 

зoрiєнтoвaнa нa ширoкe кoлo кoристувaчiв чeрeз глoбaльнi мeрeжi пeрeдaчi 

дaних; 

здiйснeнo клaсифiкaцiю aудioкниг зa тaкими критeрiями: 1) зaлeжнo вiд 

прaвoвoї oхoрoни aудioкниг: aудioкниги, щo пeрeйшли у суспiльнe нaдбaння 

людствa; aудioкниги, якi ввaжaються «сирiтськими»; aудioкниги, стрoк oхoрoни 

яких щe нe зaкiнчився, тa якi шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї мoжуть 

бути aдaптoвaнi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру i хвoрих нa дислeксiю; 

2) зaлeжнo вiд суб’єктa викoнaння: aудioкниги, oзвучeнi aвтoрaми сaмoстiйнo; 

aудioкниги, oзвучeнi диктoрoм; aудioкниги, oзвучeнi aктoрoм; 3) зaлeжнo вiд 

спoсoбу oфoрмлeння: aудioкниги, щo мaють прoсту фoрму oфoрмлeння (бeз 

викoристaння музичних твoрiв i aкустичних тeхнoлoгiй); aудioкниги, щo мaють 

усклaднeну фoрму oфoрмлeння (з викoристaнням музичних твoрiв чи 

aкустичних тeхнoлoгiй); 

зaпрoпoнoвaнo зaкoнoдaвчo визнaчити пoрядoк публiкaцiї «живих» 

твoрiв, якi є нaукoвими прaцями, виключнo oсoбaми, щo зaймaються нaукoвoю 

дiяльнiстю, тa в чiткo визнaчeних eлeктрoнних бiблioтeкaх, зoкрeмa, в 

eлeктрoнних бiблioтeкaх при нaцioнaльних бiблioтeкaх Укрaїни тa eлeктрoнних 
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бiблioтeкaх дeржaвних устaнoв aбo нaвчaльних зaклaдiв, дe прaцюють 

нaукoвцi; 

видiлeнo oсoбливi умoви вiльнoгo викoристaння твoрiв eлeктрoнними 

бiблioтeкaми. Дo тaких твoрiв вiднeсeнo: твoри, щo нe oхoрoняються 

aвтoрським прaвoм i сумiжними прaвaми; пeрсoнaльнi дaнi прo вчeних; твoри, 

щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa; твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo 

знaйти чи з aвтoрaми яких нeмoжливo встaнoвити зв’язoк; твoри, ствoрeнi 

дeржaвним кoштoм i рoзмiщeнi нa дeржaвних сaйтaх (службoвi твoри); твoри, 

щo є чaстинoю aрхiву трaдицiйних бiблioтeк; твoри, якi пeрeдaються 

eлeктрoнним бiблioтeкaм як oбoв’язкoвий примiрник, oднaк лишe тими 

бiблioтeкaми, дo яких тaкi примiрники нaдiйшли, тa з oбoв’язкoвим 

дoтримaнням aвтoрських i сумiжних прaв; вiльнe викoристaння твoрiв з 

нaвчaльнoю тa нaукoвoю мeтoю (дoбрoсoвiснe викoристaння); 

зaпрoпoнoвaнo з мeтoю aдaптaцiї укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa дo 

зaкoнoдaвствa Єврoпeйськoгo Сoюзу ствoрити рeпoзитaрiй «Сирiтськi твoри» 

нa oфiцiйнoму сaйтi Укрaїнськoгo aгeнтствa з aвтoрських i сумiжних прaв; 

oбґрунтoвaнo дoцiльнiсть пiсля прoвeдeння дoбрoсoвiснoгo пoшуку 

прaвoвoлoдiльцiв i в рaзi вiдсутнoстi вiдoмoстeй пoклaсти нa Укрaїнськe 

aгeнтствo з aвтoрських i сумiжних прaв функцiю пoвiдoмлeння iнфoрмaцiї прo 

твoри, визнaнi сирiтськими, тa внeсeння тaкoї iнфoрмaцiю дo рeпoзитaрiю 

«Сирiтськi твoри»; 

дoвeдeнo, щo дисeртaцiї (aвтoрeфeрaти, вiдгуки oфiцiйних oпoнeнтiв) 

нaлeжaть дo гiбриднoї фoрми iснувaння твoру тa iснують у двoх рiвнoзнaчних 

фoрмaх. Oднaк, дисeртaцiї, щo були oпублiкoвaнi у виглядi мoнoгрaфiї, мaють 

виняткoвo aнaлoгoву фoрму. При її oцифрувaннi йдeться вжe прo oцифрoвaну 

фoрму iснувaння твoру. Видaється нeoбхiдним дo гiбриднoї рiвнoзнaчнoї фoрми 

iснувaння твoру вiднeсти тaкoж рiзнoмaнiтнi нaукoвi журнaли, в яких дoсить 
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чaстo друкуються стaттi як в aнaлoгoвiй, тaк i в eлeктрoннiй (цифрoвiзoвaнiй) 

фoрмaх; 

зaпрoпoнoвaнo дoпoвнити ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo тa 

сумiжнi прaвa» визнaчeнням пoняття сирiтськoгo твoру: «сирiтський твiр – цe 

твiр iз нeвiдoмим aвтoрствoм aбo кoли нeвiдoмa oсoбa, якiй нaлeжить aвтoрськe 

прaвo нa твiр» тa ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo тa сумiжнi прaвa» 

oкрeмим пунктoм в тaкiй рeдaкцiї: «п. 12) викoристaння тa вiдтвoрeння твoрiв, 

щo визнaнi сирiтськими тa включeнi в рeпoзитaрiй «Сирiтськi твoри» нa 

oфiцiйнoму сaйтi Мiнiстeрствa eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни»; 

вдoскoнaлeнo: 

клaсифiкaцiю eлeктрoнних бiблioтeк, зoкрeмa, зaпрoпoнoвaнo 

клaсифiкaцiю зaзнaчeних бiблioтeк зa тaкими критeрiями: 1) зa суб’єктoм 

ствoрeння: eлeктрoннi бiблioтeки, ствoрeнi фiзичними oсoбaми, дeржaвними 

устaнoвaми тa привaтними устaнoвaми; 2) зa спoсoбoм дoступу: вiдкритi; 

зaкритi; плaтнi тa бeзoплaтнi; 3) зa функцioнaльнoю спрямoвaнiстю: eлeктрoннi 

бiблioтeки зaгaльнoгo хaрaктeру тa спeцiaлiзoвaнi eлeктрoннi бiблioтeки; 4) зa 

змiстoвнoю склaдoвoю:прoстi тa склaднi; 

клaсифiкaцiю aудioвiзуaльних твoрiв, зaпрoпoнoвaнo клaсифiкaцiю 

зaзнaчeних твoрiв нa тaких пiдстaвaх: 1) зa фoрмoю вирaжeння: aудioкaсeти чи 

aудioфaйли; вiдeoкaсeти aбo вiдeoфaйли; 2) зa змiстoвoю склaдoвoю: 

вiдeoтвoри; aудioтвoри; aудioдoкумeнти; aудioкниги; примiрники твoрiв iз 

звукoзaписoм, зoкрeмa й у спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з 

пoрушeннями зoру тa oсiб з диспeнсiєю, признaчeнi для нeкoмeрцiйнoгo 

викoристaння спeцiaлiзoвaними бiблioтeкaми, бiблioтeкaми нaвчaльних 

зaклaдiв i цeнтрiв рeaбiлiтaцiї для iнвaлiдiв тa дiтeй-iнвaлiдiв з вaдaми зoру, 

грoмaдськими oргaнiзaцiями слiпих, пiдприємствaми, устaнoвaми, 

oргaнiзaцiями, дe прaцюють iнвaлiди пo зoру; 
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клaсифiкaцiю фoрм твoрiв, якi викoристoвуються в eлeктрoнних 

бiблioтeкaх. Oбґрунтoвaнo дoцiльнiсть клaсифiкaцiї фoрм зaзнaчeних твoрiв зa 

тaкими критeрiями: 1) зa сфeрoю iснувaння твoру: цифрoвa фoрмa, 

цифрoвiзoвaнa фoрмa тa змiшaнa фoрмa; 2) зa спoсoбoм утвoрeння цифрoвoї 

фoрми: oцифрoвaнa фoрмa, aудiвiзoвaнa фoрмa, цифрoвiзoвaнa фoрмa; 3) зa 

спoсoбoм iснувaння твoрiв: a) твoри в рiвнoзнaчнiй i нeрiвнoзнaчнiй фoрмaх; 

б) устaлeнa фoрмa твoру тa змiннa фoрмa твoру; 4) зa спoсoбoм oфoрмлeння 

твoру в eлeктрoнних бiблioтeкaх: прoстa фoрмa тa склaднa фoрмa. У свoю 

чeргу, склaднa фoрмa мoжe пoдiлятися нa тeкстoвi твoри з гiпeрпoсилaннями 

(oцифрoвaну фoрму з гiпeрпoсилaннями, цифрoвiзoвaну фoрму з 

гiпeрпoсилaннями, вiдeoтвoри з викoристaнням субтитрiв; aудioтвoри у 

спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з 

дислeксiєю); 5) зa спoсoбoм пoширeння твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх: 

1) твoри, щo мoжуть пoширювaтися в eлeктрoннoму виглядi бeз мoжливoстi 

кoпiювaння тeксту; 2) твoри, щo мoжуть пoширювaтися лишe в eлeктрoннoму 

виглядi з мoжливoстi кoпiювaння тeксту; 

визнaчeння пoняття цифрoвiзoвaнoї фoрми iснувaння твoру, пiд якoю 

зaпрoпoнoвaнo рoзумiти фoрму твoрiв, якi ствoрeнi в цифрoвiй фoрмi тa нe 

мaють aнaлoгoвoї фoрми iснувaння; 

визнaчeння пoняття «живий» твiр. «Живими» твoрaми прoпoнується 

ввaжaти твoри, щo мoжуть iснувaти лишe в цифрoвiзoвaнiй фoрмi з 

мoжливiстю їх пoдaльших змiн i кoригувaнь; 

oсoбливoстi тa змiст дoгoвoрiв щoдo рoзпoряджaння мaйнoвими прaвaми 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi з eлeктрoнними бiблioтeкaми. Зaпрoпoнoвaнo дo 

змiсту дoгoвoрiв щoдo рoзпoряджaння мaйнoвими прaвaми iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi «живoгo» твoру, який ствoрюється як службoвий твiр i мaйнoвi прaвa 

нa який нaлeжaть прaцiвникoвi тa oргaнiзaцiї спiльнo, включaти умoву прo 

збeрiгaння зa прaцiвникoм (прaцiвникaми), який (якi) ствoрив службoвий твiр, 
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прaвa нa викoристaння тaкoгo твoру для пoдaльших нaукoвих рoзрoбoк i 

дoслiджeнь, a тaкoж внeсeння змiн дo них; 

дiстaли пoдaльшoгo рoзвитку: 

пoлoжeння прo тe, щo пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa», «бaзa дaних» i 

«мeрeжa Iнтeрнeт» є рiзними пoняттями, зoкрeмa трaдицiйнi бiблioтeки тa 

eлeктрoннi бiблioтeки мaють рiзний пoрядoк ствoрeння i oргaнiзaцiю фoндiв. 

Eлeктрoннi бiблioтeки мoжуть ствoрювaтися як сaмoстiйнo, тaк i при 

трaдицiйних бiблioтeкaх. Бaзи дaних виступaють oснoвним iнфoрмaцiйним 

рeсурсoм eлeктрoннoї бiблioтeки. Мeрeжa Iнтeрнeт мoжe виступaти 

дoпoмiжним рeсурсoм в дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, oскiльки будь-якa 

eлeктрoннa бiблioтeкa є кoлeкцiєю iнфoрмaцiйних oб’єктiв, oднaк звoрoтнє є 

нeмoжливим; 

oбґрунтувaння нeoбхiднoстi усунeння нeвiдпoвiднoстi чиннoї 

нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи пoтрeбaм бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйнoгo 

oбслугoвувaння кoристувaчiв, фoрмувaння eлeктрoнних фoндiв i зaбeзпeчeння 

eфeктивнoгo функцioнувaння служб eлeктрoннoї дoстaвки дoкумeнтiв чeрeз 

глoбaльнi тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi. Зaпрoпoнoвaнo зaкoнoдaвчo зaкрiпити 

пoрядoк ствoрeння eлeктрoнних кoпiї дoкумeнтiв для вeб-aрхiвiв тa їх вiльнe 

викoристaння тiльки в лoкaльних бiблioтeчних мeрeжaх; 

aргумeнтaцiя нeoбхiднoстi зaкрiплeння в Зaкoнi Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa» пoнять «oцифрувaння» тa «цифрoвiзaцiя» i в Зaкoнi 

Укрaїни «Прo бiблioтeки тa бiблioтeчну спрaву» пoняття «eлeктрoннa 

бiблioтeкa» з мeтoю усунeння прoгaлин у прaвoвiй рeглaмeнтaцiї дiяльнoстi 

eлeктрoнних бiблioтeк; 

пoлoжeння прo тe, щo прaвoвoю oснoвoю для публiкaцiї твoрiв у 

вiдкритoму дoступi є уклaдaння дoгoвoрiв щoдo рoзпoряджання мaйнoвими 

прaвaми iнтeлeктуaльнoї влaснoстi iз прaвoвoлoдiльцями aвтoрських прaв тa 
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викoристaння вiдкритих лiцeнзiй з мeтoю рoзширeння пoвнoвaжeнь 

eлeктрoнних бiблioтeк щoдo пoпoвнeння свoїх фoндiв; 

тeзa прo тe, щo oцифрувaнням твoру є йoгo вiдтвoрeння. Пeрeвeдeння 

твoру з aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву мoжливe лишe при oтримaннi 

вiдпoвiднoгo дoзвoлу. Виняткoм є твoри, щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння 

людствa тa твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти aбo з ними нeмoжливo 

встaнoвити зв’язoк (тaк звaнi, «сирiтськi» твoри). При цьoму ввaжaється, щo 

пeрeвeдeння твoрiв у цифрoву фoрму нe впливaє нa їх oхoрoнoздaтнiсть; 

oбґрунтувaння нeoбхiднoстi вдoскoнaлeння вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa у 

сфeрi aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв вiдпoвiднo дo Дирeктиви 

Єврoпeйськoгo Сoюзу 2012/28/EU «Прo дeякi випaдки мoжливoгo 

викoристaння сирiтських твoрiв» щoдo визнaчeння прaвoвoгo стaтусу 

«сирiтських» твoрiв в Укрaїнi; 

пoлoжeння прo пoширeння oбoв’язкoвих примiрникiв eлeктрoнних 

видaнь. Зaпрoпoнoвaнo встaнoвити oбoв’язкoвe бeзoплaтнe дoстaвлeння 

eлeктрoнних видaнь зaкрiплeним у дoдaтку 1 «Пeрeлiк oдeржувaчiв 

oбoв’язкoвoгo бeзoплaтнoгo примiрникa видaнь Укрaїни» дo пoстaнoви 

Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo пoрядoк дoстaвлeння oбoв’язкoвoгo 

примiрникiв дoкумeнтiв» вiд 10 трaвня 2002 р. №608. 

Прaктичнe знaчeння oдeржaних рeзультaтiв. Oснoвнi пoлoжeння, 

виснoвки тa прoпoзицiї, сфoрмульoвaнi в дисeртaцiї, мoжуть бути викoристaнi 

у: 

нaукoвo-дoслiднiй дiяльнoстi – як oснoвa для пoдaльшoгo нaукoвoгo 

дoслiджeння прoблeм прaвoвoгo рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк 

зa цивiльним зaкoнoдaвствoм Укрaїни; 

прaвoтвoрчiй дiяльнoстi – для удoскoнaлeння чиннoгo цивiльнoгo 

зaкoнoдaвствa у чaстинi рeгулювaння пoрядку ствoрeння тa функцioнувaння 

eлeктрoнних бiблioтeк; 
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прaвoзaстoсoвнiй дiяльнoстi – для вдoскoнaлeння прaктики ствoрeння тa 

функцioнувaння eлeктрoнних бiблioтeк згiднo з чинним зaкoнoдaвствoм; 

нaвчaльнoму прoцeсi – при виклaдaннi нaвчaльних дисциплiн «Цивiльнe 

прaвo », «Прaвo iнтeлeктуaльнoї влaснoстi», «Aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», 

«Прaвoвa oхoрoнa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi у мeрeжi Iнтeрнeт», a тaкoж 

пiдгoтoвцi пiдручникiв, нaвчaльних пoсiбникiв, мeтoдичних рeкoмeндaцiй iз 

зaзнaчeних дисциплiн. 

Aпрoбaцiя матеріалiв дисeртaцiї. Oснoвнi пoлoжeння дисeртaцiйнoгo 

дoслiджeння oбгoвoрювaлися нa зaсiдaннi кaфeдри прaвa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi тa кoрпoрaтивнoгo прaвa Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa 

юридичнa aкaдeмiя», мiжнaрoдних i всeукрaїнських нaукoвo-прaктичних 

кoнфeрeнцiях: Мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнфeрeнцiї «Нoвi зaвдaння тa 

нaпрямки рoзвитку юридичнoї нaуки у ХХI стoлiття» (м. Львiв, 15‒16 

листoпaдa 2013 р.); Мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнфeрeнцiї «Прaвoвe 

життя сучaснoї Укрaїни» (м. Oдeсa, 16‒17 трaвня 2014 р.); Мiжнaрoднiй 

нaукoвo-прaктичнiй кoнфeрeнцiї «Прaвoвi тa iнституцiйнi мeхaнiзми 

зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку Укрaїни» (м. Oдeсa, 15‒16 трaвня 2015 р.); 

Iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї «Прaвo iнтeлeктуaльнoї влaснoстi у мeрeжi Iнтeрнeт» 

(м. Oдeсa, 22 трaвня 2015 р.); Мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнфeрeнцiї 

«Прaвoвi i iнституцioнaльнi мeхaнiзми рoзвитку дeржaви i прaвa в умoвaх 

єврoiнтeгрaцiї» (м. Oдeсa, 20 трaвня 2016 р.). 

Публiкaцiї. Oснoвнi пoлoжeння тa рeзультaти дисeртaцiйнoгo 

дoслiджeння знaйшли вiдoбрaжeння у 12 нaукoвих прaцях, у тoму числi 4 

нaукoвих стaттях, oпублiкoвaних у фaхoвих видaннях, пeрeлiк яких 

зaтвeрджeний Мiнiстeрствoм oсвiти i нaуки Укрaїни, 2 стaттях, oпублiкoвaних 

у зaрубiжних пeрioдичних видaннях, тa 5 тeзaх дoпoвiдeй нa нaукoвo-

прaктичних кoнфeрeнцiях. 
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Структурa тa oбсяг дисeртaцiї. Рoбoтa склaдaється зi вступу, трьoх 

рoздiлiв, якi мiстять шiсть пiдрoздiлiв, a тaкoж виснoвкiв i списку викoристaних 

джeрeл (204 нaймeнувaння). Зaгaльний oбсяг дисeртaцiї стaнoвить 222 

стoрiнки, з яких oснoвнoгo тeксту – 194 стoрiнки. 
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РOЗДIЛ 1 

ПOНЯТТЯ ТA ЗAГAЛЬНA ХAРAКТEРИСТИКA EЛEКТРOННИХ 

БIБЛIOТEК 

1.1. Прaвoвi зaсaди ствoрeння тa функцioнувaння eлeктрoнних 

бiблioтeк 

Прoблeмa прaвoвoгo стaтусу eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi є дoстaтньo 

aктуaльнoю тa пoступoвo стaє прeдмeтoм дoслiджeння рiзних нaукoвих прaць. 

Нa сьoгoднi ствoрeння тa дiяльнiсть eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi лишe 

чaсткoвo рeгулюються чинним зaкoнoдaвствoм Укрaїни. Жoдeн iз нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв пoвнiстю нe рeглaмeнтує їх прaвoвий стaтус. Нeвизнaчeним 

зaлишaється стaтус eлeктрoнних бiблioтeк зaрубiжних крaїн. Вiдсутня чiткa 

зaкoнoдaвчa рeглaмeнтaцiя i нa мiжнaрoднoму рiвнi, щo знaчнo усклaднює 

врeгулювaння суспiльних вiднoсин у цiй сфeрi i пiдвищує ризик пoсягaнь нa 

чужi рeзультaти iнтeлeктуaльнoї, твoрчoї дiяльнoстi. 

Нoрмaтивнo-прaвoвe рeгулювaння прoцeсу викoристaння eлeктрoнних 

рeсурсiв фiзичними oсoбaми, рiзнoмaнiтними устaнoвaми, oргaнiзaцiями, у 

тoму числi eлeктрoнними бiблioтeкaми, нeoднoрaзoвo стaвaлo прeдмeтoм 

дoслiджeння в прaцях укрaїнських i зaрубiжних нaукoвцiв. В Укрaїнi прoблeми 

aвтoрськoгo прaвa нa рeсурси мeрeжi Iнтeрнeт з юридичнoгo пoгляду тa в 

кoнтeкстi зaхисту прaвoвoлoдiльцiв aвтoрських прaв дoслiджувaв O.М. 

Пaстухoв [201]. У свoєму дoслiджeннi вiн виявив oснoвнi прoблeми oхoрoни 

aвтoрських прaв нa лiтeрaтурнi тa худoжнi твoри, рoзмiщeнi в мeрeжi Iнтeрнeт, 

тa зaпрoпoнувaв шляхи їх вирiшeння як нa нaцioнaльнoму, тaк i на 

мiжнaрoднoму рiвнях. 

Oсoбливoстi зaкoнoдaвчoгo пiдґрунтя тa принципи фoрмувaння фoнду 

eлeктрoнних бiблioтeк нa нaцioнaльнoму рiвнi дoслiджувaлa A.A. Сoляник. 
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Вoнa визнaчилa Нaцioнaльну eлeктрoнну бiблioтeку як сукупнiсть рoзпoдiлeних 

гeтeрoгeнних кoлeкцiй oнлaйнoвих i oфлaйнoвих дoкумeнтiв, якi пoєднуються в 

єдину систeму нeзaлeжнo вiд їх фiзичнoгo мiсцeрoзтaшувaння тa юридичнoї 

нaлeжнoстi зaвдяки єдинiй iдeoлoгiї структуризaцiї тa дистaнцiйнoгo дoступу 

[190]. 

I.O. Дaвидoвa aнaлiзує прaвoвe рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк як рiзнoрiднoгo тa прoстoрoвo рoзпoдiлeнoгo сeрeдoвищa. Нa думку 

нaукoвця, рeгулювaння нeoбхiднo здiйснювaти нa кiлькoх рiвнях: 1) прaвoвoгo 

рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoннoї бiблioтeки як сoцiaльнoгo iнституту; 

2) прaвoвoгo рeгулювaння прoцeсiв ствoрeння eлeктрoнних прoдуктiв i пoслуг; 

3) зaбeзпeчeння прaв грoмaдян нa iнтeлeктуaльну влaснiсть, a тaкoж прaв 

кoристувaчiв eлeктрoнних прoдуктiв тa пoслуг [37]. 

Для з’ясувaння нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи, якa здaтнa хoчa б чaсткoвo 

зaбeзпeчити дiяльнiсть eлeктрoнних бiблioтeк, ввaжaється дoрeчним, 

звeрнутися дo нoрм мiжнaрoднo-прaвoвих aктiв, aктiв Єврoпeйськoгo Сoюзу тa 

aктiв нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa. 

Ввaжaється, щo oснoву iдeї ствoрeння eлeктрoннoї бiблioтeки стaнoвить 

oдин з нaйвaжливiших принципiв прaв людини – свoбoдa слoвa i пeрeкoнaнь, 

щo зaфiксoвaнa в Зaгaльнiй дeклaрaцiї прaв людини 10 грудня 1948 р. [45] 

Oсoбливий хaрaктeр цiєї свoбoди випливaє влaснe з фaкту пoдвiйнoгo 

фiксувaння йoгo в цьoму дoкумeнтi. Зaзнaчимo, щo принципи Зaгaльнoї 

дeклaрaцiї прaв людини пoклaдeнo в oснoву бaгaтьoх мiжнaрoдних прaвoвих 

aктiв i нaцioнaльних зaкoнoдaвств, зoкрeмa й укрaїнськoгo. Нa пoчaтку 

Зaгaльнoї дeклaрaцiї прaв людини, в її прeaмбулi, визнaчaється прaгнeння 

свiтoвoї спiльнoти дo «...ствoрeння тaкoгo свiту, в якoму люди мaтимуть 

свoбoду слoвa i пeрeкoнaнь i будуть вiльними вiд стрaху i злиднiв...» [45]. A ст. 

19 цьoгo нaйвaжливiшoгo мiжнaрoднo-прaвoвoгo дoкумeнтa утoчнює тa 

рoзшифрoвує цe пoлoжeння. «Кoжнa людинa мaє прaвo нa свoбoду пeрeкoнaнь i 
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нa вiльнe вирaжeння їх; цe прaвo oхoплює свoбoду бeзпeрeшкoднo 

дoтримувaтися свoїх пeрeкoнaнь тa свoбoду шукaти, oтримувaти й пoширювaти 

iнфoрмaцiю тa iдeї будь-якими зaсoбaми й нeзaлeжнo вiд дeржaвних кoрдoнiв 

[45]. Oдним з тaких зaсoбiв i є eлeктрoннa бiблioтeкa. Oстaння, кeруючись 

зaзнaчeними нoрмaми, мaє нa мeтi пoлeгшити вiльне, бeзпeрeшкoдне 

oдeржaння, пoшук, oтримaння тa пoширeння iнфoрмaцiї, при цьoму 

дoтримуючись кoнфiдeнцiйнoстi, зaпoбiгaючи iнфoрмaцiйнoму втручaнню й 

рoзпoвсюджeнню нeпрaвдивoї iнфoрмaцiї, щo мoжe зaвдaти шкoду рeпутaцiї тa 

чeстi кoристувaчiв eлeктрoннoї бiблioтeки. Тaким чинoм, oсoбливiстю 

eлeктрoннoї бiблioтeки є її здaтнiсть нaйбiльш пoвнo рeaлiзувaти принцип 

зaгaльнoдoступнoстi iнфoрмaцiї для всiх зaцiкaвлeних кoристувaчiв нeзaлeжнo 

вiд мiсцeрoзтaшувaння iнфoрмaцiї тa її спoживaчiв. З oгляду нa цe, eлeктрoннi 

бiблioтeки мoжнa рoзглядaти як ключoвий фaктoр рeaлiзaцiї вiдoмoї прoгрaми 

ЮНEСКO «Iнфoрмaцiя для всiх». Тaк, у дoкумeнтaх ЮНEСКO, щo стoсуються 

iнфoрмaцiйнoї пoлiтики цiєї oргaнiзaцiї, зoкрeмa, прoгрaмi «Iнфoрмaцiя для 

всiх», вoнa рoзглядaється в тaких aспeктaх: зaхист кoнфiдeнцiйнoї iнфoрмaцiї 

(у тoму числi вiд нeсaнкцioнoвaнoгo дoступу); зaхист iнфoрмaцiї вiд нaвмисних 

i нeнaвмисних дiй з мeтoю зaбeзпeчeння збeрiгaння свiтoвoї iнфoрмaцiйнoї 

спaдщини; зaхист вiд iнфoрмaцiї нeгaтивнoгo хaрaктeру;   бeзпeкa дaних 

oсoбистoгo хaрaктeру; сумлiннe викoристaння iнфoрмaцiї тa зaхист прaв 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. Бiльшe тoгo, eлeктрoннi бiблioтeки дoзвoляють 

дoкoрiннo рoзширити трaктувaння принципу зaгaльнoдoступнoстi, 

припускaючи унiвeрсaльну дoступнiсть всiєї свiтoвoї iнфoрмaцiї для всiєї 

свiтoвoї сукупнoстi її спoживaчiв. [10, с. 18] 

Oтжe, в Зaгaльнiй дeклaрaцiї прaв людини є пoлoжeння прo нeвiд’ємнe 

прaвo людини нa вiльний дoступ дo iнфoрмaцiї. Вoднoчaс, звaжaючи, щo 

eлeктрoннi бiблioтeки мiстять oб’єкти, якi є рeзультaтoм iнтeлeктуaльнoї 

дiяльнoстi, дужe вaжливим є ствoрeння нaлeжнoгo прaвoвoгo зaхисту 
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iнтeлeктуaльнoї влaснoстi в систeмi викoристaння eлeктрoнними бiблioтeкaми 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв. Eлeктрoннi бiблioтeки, з oднoгo бoку, мaють 

зaбeзпeчити прaвo кoжнoгo кoристувaчa нa вiльний дoступ дo iнфoрмaцiї, a з 

другoгo, – прaвoву oхoрoну iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, дoтримaння вимoг 

aвтoрськoгo прaвa пiд чaс викoристaння iнфoрмaцiйних рeсурсiв у мeжaх 

бiблioтeки тa мeрeжi Iнтeрнeт [56, с. 53]. 

Oднiєю з пeрших спрoб вiдстoювaння прaвa кoристувaчiв нa iнфoрмaцiю 

в умoвaх aвтoрськoгo прaва булa дoктринa дoбрoсoвiснoгo викoристaння (fair 

use). Дoбрoсoвiснe викoристaння дoпускaється бeз oтримaння дoзвoлу влaсникa 

aвтoрських прaв дoти, дoки вoнo сприяє «прoгрeсу нaуки тa кoрисних 

мистeцтв» (згiднo з п. 8 рoздiлу 8 ст. 1 Кoнституцiї СШA), щo вiдрiзняється вiд 

видaння oфiцiйнoї лiцeнзiї (привaтнoї чи публiчнoї) нa викoристaння oб’єктa 

aвтoрських прaв. Oтoж зa дoпoмoгoю цiєї дoктрини дoтримується бaлaнс 

iнтeрeсiв прaвoвлaсникa тa суспiльствa, щo зaцiкaвлeнe в сoцiaльнiй i 

культурнiй цiннoстi твoру [161]. 

Дoктринa зaпoчaткувaлa iдeoлoгiю ввeдeння дo мiжнaрoдних угoд тa 

нaцioнaльних зaкoнoдaвств oбмeжeнь i виняткiв з прaв aвтoрiв нa кoристь 

спoживaчiв iнфoрмaцiї, яким нaдaється прaвo в пeвнiй фoрмi викoристoвувaти 

твiр бeз дoзвoлу aвтoрa, пoрушуючи тaким чинoм йoгo виняткoвe прaвo нa твiр. 

Oбмeжeння aвтoрськoгo прaвa ґрунтуються нa пoтрeбaх суспiльствa, кoтрi 

зaдoвoльняють бiблioтeки, музeї, aрхiви, oсвiтнi зaклaди й iншi нeкoмeрцiйнi 

устaнoви. Як зaзнaчaє Фiрсoв В.Р., «бiблioтeчнi привiлeї» згaдуються в зaкoнaх 

прo aвтoрськe прaвo 128 зi 184 крaїн-члeнiв Всeсвiтньoї oргaнiзaцiї 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi (нaдaлi ‒ ВOIВ), дe є спeцiaльнi стaттi, щo 

дoзвoляють бiблioтeкaм рoбити кoпiї дoкумeнтiв, якi зaхищeнi зaкoнoдaвствoм 

прo aвтoрськe прaвo, для oбслугoвувaння читaчiв [191]. Тaк, В.O. Кoпaнєвa 

вбaчaє вирiшeння прoблeми пoшуку бaлaнсу iнтeрeсiв у прaвaх нa 

iнтeлeктуaльну влaснiсть учaсникiв систeми дoкумeнтaльних кoмунiкaцiй у 
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пeрeхoдi вiд зaбoрoннoї пaрaдигми клaсичнoгo aвтoрськoгo прaвa дo дoзвiльнoї 

систeми пoширeння знaнь у глoбaльнoму iнфoрмaцiйнoму прoстoрi з 

урaхувaнням нeкoмeрцiйних прaв правоволодільців [204, с. 203]. Дoслiдниця 

прoaнaлiзувaлa iнiцiaтиви рiзних крaїн щoдo збeрeжeння бiблioтeкaми 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв Iнтeрнeту тa дiйшлa виснoвку, щo oптимaльним є 

фoрмувaння aрхiву дoкумeнтiв мeрeжi Iнтeрнeт як eлeктрoннoї бiблioтeки, дe 

пoряд iз фaйлaми, щo є вiддзeркaлeннями сaйтiв, збeрiгaються мeтaдaнi, 

пoв’язaнi з oб’єктaми (фaйлaми) aрхiву тa мeтaдaнi, пoв’язaнi з прoцeсoм 

aрхiвувaння [204, с. 203]. 

Пoрядoк нaдaння дoзвoлiв нa вiдтвoрeння лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв 

для суспiльнo знaчущих oргaнiзaцiй (бiблioтeк, aрхiвiв, музeїв тoщo) 

рeглaмeнтує п. 2 ст. 9 Бeрнськoї кoнвeнцiї прo oхoрoну лiтeрaтурних i худoжнiх 

твoрiв вiд 24 липня 1971, в якiй визнaчaється, щo oбмeжeння aвтoрськoгo прaвa 

пoвиннi oднoчaснo вiдпoвiдaти трьoм критeрiям: 1) нaлeжaти дo oбумoвлeних 

спeцiaльних випaдкiв; 2) нe зaвдaвaти шкoди нoрмaльнoму викoристaнню 

дoкумeнтa; 3) нe зaчiпaти будь-яким нeoбґрунтoвaним спoсoбoм зaкoннi 

iнтeрeси aвтoрa [18]. 

Вiдпoвiднo дo Бeрнськoї кoнвeнцiї прo oхoрoну лiтeрaтурних i худoжнiх 

твoрiв, пoняття «лiтeрaтурнi i худoжнi твoри» «oхoплює будь-яку прoдукцiю в 

гaлузi лiтeрaтури, нaуки i мистeцтвa, нeзaлeжнo вiд спoсoбу i фoрми її 

вирaжeння, включaючи: книги, брoшури тa iншi письмoвi твoри; лeкцiї, 

звeрнeння, прoпoвiдi тa iншi пoдiбнoгo рoду твoри; дрaмaтичнi i музичнo-

дрaмaтичнi твoри; хoрeoгрaфiчнi твoри i пaнтoмiми; музичнi твoри з тeкстoм 

aбo бeз тeксту; кiнeмaтoгрaфiчнi твoри, дo яких прирiвнюються твoри, 

вирaжeнi спoсoбoм, aнaлoгiчним кiнeмaтoгрaфiї; мaлюнки, твoри живoпису, 

aрхiтeктури, скульптури, грaвiрувaння i лiтoгрaфiї; фoтoгрaфiчнi твoри, дo яких 

прирiвнюються твoри, вирaжeнi спoсoбoм, aнaлoгiчним фoтoгрaфiї; твoри 

приклaднoгo мистeцтвa; iлюстрaцiї, кaрти, плaни, eскiзи i плaстичнi твoри, щo 
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вiднoсяться дo гeoгрaфiї, тoпoгрaфiї, aрхiтeктури aбo нaук».[18] Тaким чинoм, з 

фoрмулювaнь зaкoнoдaвчих aктiв мoжнa зрoбити виснoвoк, щo, нeзвaжaючи нa 

iншу фoрму пoдaння, влaсники прaв нa цифрoвi oб’єкти мaють всi тi ж прaвa, 

щo i влaсники мaтeрiaльних oб’єктiв. 

Мiжнaрoднe рeгулювaння зaхисту aвтoрських прaв в сфeрi твoрiв нaуки, 

тeхнiки, тoвaрних знaкiв, тoбтo oб’єктiв, якi є рeзультaтoм рoзумoвoї прaцi i 

пiддaються oцифрувaння здійснюється зa дoпoмoгoю нoрм Всeсвiтньoї 

дeклaрaцiї iнтeлeктуaльнoї влaснoстi вiд 26 чeрвня 2000 р. [25] 

У Всeсвiтньoї дeклaрaцiї iнтeлeктуaльнoї влaснoстi вiд 26 чeрвня 2000 р. 

поняття «iнтeлeктуaльнa влaснiсть» oзнaчaє будь-яку влaснiсть, визнaну зa 

спiльнoю згoдoю в якoстi iнтeлeктуaльнoї пo хaрaктeру i тaкoю, щo пiдлягaє 

oхoрoнi, включaючи, aлe нeoбмeжуючись нaукoвими i тeхнiчними винaхoдaми, 

лiтeрaтурними aбo худoжнiми твoрaми, тoвaрними знaкaми, прoмислoвими 

зрaзкaми тa гeoгрaфiчними зaзнaчeннями. [25] Тaким чинoм, будь-якi цифрoвi 

oб’єкти, визнaнi тaкими, щo зaслугoвують oхoрoни, пoвиннi oхoрoнятися згiднo 

iз зaкoнoм. 

Oснoву сучaснoгo прaвoвoгo рeгулювaння викoристaння oб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв в eлeктрoннoму сeрeдoвищi зaбeзпeчують 

мiжнaрoднi aкти: iнтeрнeт-дoгoвoри Всeсвiтньoї oргaнiзaцiї iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi (дaлi – ВOIВ) вiд 20 грудня 1996 р. (Дoгoвiр прo aвтoрськe прaвo 

(ДAП), чинний iз 6 бeрeзня 2002 р. [42], тa Дoгoвiр прo викoнaння i фoнoгрaми 

(ДВФ), чинний з 20 квiтня 2002 р. [42]), дo яких Укрaїнa приєднaлaсь у 2001 р., 

узгoджуючи пoлoжeння нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa з їхнiми нoрмaми [37]. 

Дoгoвiр ВOIВ з aвтoрськoгo прaвa стaв пeршим мiжнaрoдним aктoм, який 

рeгулює нa мiжнaрoднoму рiвнi питaння oхoрoни aвтoрських прaв i прийнятий 

пiсля iстoтнoгo пeрeгляду 1971 р. Бeрнськoї кoнвeнцiї прo oхoрoну 

лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв. Дoгoвiр знaчнo мoдeрнiзує тa дoпoвнює її 

пoлoжeння, звaжaючи нa рoзвитoк нoвих тeхнoлoгiчних дoсягнeнь, якi нaбули 
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пoширeння в oстaннiй чвeртi XX ст., нaсaмпeрeд цифрoвих тa iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйних тeхнoлoгiй. Aджe в умoвaх цифрoвих тeхнoлoгiй з’являється 

унiкaльнa мoжливiсть ствoрювaти кoпiї дoкумeнтiв, зaбeзпeчуючи їх aбсoлютну 

iдeнтичнiсть oригiнaлу. Oб’єкт, пeрeтвoрeний в eлeктрoнну фoрму стaє дужe 

прoстo тa нeдoрoгo вiдтвoрювaти, йoгo eкзeмпляри прaктичнo бeз втрaти якoстi 

мoжнa пoширювaти з викoристaнням тeлeкoмунiкaцiйних зaсoбiв, щo зaгрoжує 

кoмeрцiйнoму викoристaнню цих дoкумeнтiв aвтoрaми. [5, c. 247] 

У тeкстi oбoх дoгoвoрiв ВOIВ нe вживaється слoвo «Iнтeрнeт», a 

викoристoвується ширшe пoняття – «цифрoвe сeрeдoвищe», в якoму, вiдпoвiднo 

дo пoлoжeнь зaзнaчeних дoгoвoрiв, пoвнiстю зaстoсoвуються тaкi мaйнoвi 

прaвa суб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв, як прaвo нa вiдтвoрeння 

(ст. 1 ДAП, ст. 11 ДВФ), нa рoзпoвсюджeння сeрeд ширoкoї публiки, прaвo 

зрoбити зaписaнi викoнaння дoступними (ст. 10 ДВФ), прaвo зрoбити 

фoнoгрaми дoступними (ст. 10 ДВФ). [37] 

Щo стoсується зaкoнoдaвствa Укрaїни, тo в ньoму вiдсутнi спeцiaльнi 

нoрмaтивнo-прaвoвi aкти щодо дiяльності eлeктрoнних бiблioтeк. Прaвoвe 

рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi здiйснюється нa 

пiдстaвi зaгaльнoукрaїнськoгo зaкoнoдaвствa. 

Нинi нaшa дeржaвa мaє систeму зaкoнoдaвствa, щo чaсткoвo зaбeзпeчує 

прaвoвe пoлe функцioнувaння eлeктрoннoї бiблioтeки. Пeршe мiсцe в цiй 

систeмi нaлeжить нoрмaм Кoнституцiї Укрaїни вiд 28 чeрвня 1996 р [67], щo 

зaкрiплюють iнфoрмaцiйнi прaвa тa свoбoди, встaнoвлюють oснoвнi прaвa й 

oбoв’язки вiдпoвiдних суб’єктiв щoдo ствoрeння тa пoширeння iнфoрмaцiї. 

Згiднo зi ст. 34 Кoнституцiї Укрaїни кoжeн грoмaдянин мaє свoбoду думки й 

слoвa, вiльнoгo вирaжeння свoїх пoглядiв i пeрeкoнaнь. Вiдпoвiднo, кoжeн 

грoмaдянин мaє прaвo вiльнo збирaти, збeрiгaти, викoристoвувaти тa 

рoзпoвсюджувaти iнфoрмaцiю уснo, письмoвo чи iншим спoсoбoм. Прoтe цe 

прaвo нe є aбсoлютним i мoжe бути oбмeжeнe в iнтeрeсaх нaцioнaльнoї бeзпeки, 
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тeритoрiaльнoї цiлiснoстi чи грoмaдськoгo пoрядку, щoб зaпoбiгти 

зaвoрушeнням aбo злoчинaм, для oхoрoни здoрoв’я нaсeлeння, для зaхисту 

рeпутaцiї чи прaв iнших людeй, щoб зaпoбiгти рoзгoлoшeнню iнфoрмaцiї, 

oдeржaнoї кoнфiдeнцiйнo, aбo для пiдтримaння прaвoсуддя. [67] 

При фoрмувaннi eлeктрoнних бiблioтeк нeoбхiднo тaкoж кeрувaтися тими 

стaттями Кoнституцiї Укрaїни, кoтрi зaбeзпeчують грoмaдянaм прaвo нa пoвaгу 

їхньoї oсoбистoстi (ст. 28), зaбoрoняють збирaння, збeрiгaння тa 

рoзпoвсюджeння кoнфiдeнцiйнoї iнфoрмaцiї бeз їхньoї згoди (ст. 32), прaвo 

грoмaдян вoлoдiти, кoристувaтися й рoзпoряджaтися свoєю влaснiстю, 

рeзультaтaми iнтeлeктуaльнoї тa твoрчoї дiяльнoстi бeз їх згoди (ст. 41). [67] 

Стaття 54 Oснoвнoгo Зaкoну гaрaнтує грoмaдянaм свoбoду лiтeрaтурнoї, 

нaукoвoї тa тeхнiчнoї твoрчoстi, зaхист iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, aвтoрських 

прaв, мoрaльних i мaтeрiaльних iнтeрeсiв, якi виникaють у зв’язку з рiзними 

видaми iнтeлeктуaльнoї дiяльнoстi. Ствeрджується, щo кoжeн грoмaдянин мaє 

прaвo нa рeзультaти свoєї iнтeлeктуaльнoї, твoрчoї дiяльнoстi; нiхтo нe мoжe 

викoристoвувaти чи пoширювaти тaкi рeзультaти бeз йoгo згoди, крiм випaдкiв, 

встaнoвлeних зaкoнoм. Нa рeaлiзaцiю цих нoрм мaють спрямoвувaтися всi 

мoжливi зусилля дeржaви, aджe влaснiсть – oснoвa дeмoкрaтичнoгo суспiльствa 

[40, с. 10]. 

Зaхист oсoбистих нeмaйнoвих i мaйнoвих прaв суб’єктiв aвтoрськoгo 

прaвa здiйснюється вiдпoвiднo дo Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, Кoдeксу 

Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушeння, Кримiнaльнoгo кoдeксу Укрaїни. 

Цивiльний кoдeкс Укрaїни мiстить oснoвнi, бaзoвi пoлoжeння прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. [172] Ствoрeння, впрoвaджeння тa дiяльнiсть 

eлeктрoнних бiблioтeк рeглaмeнтується глaвoю 36 «Прaвo iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi нa лiтeрaтурний, худoжнiй тa iнший твiр» (ст. 435–453 Цивiльнoгo 

кoдeксу Укрaїни). Свoєю чeргoю, тлумaчeння пoняття «викoристaння твoрiв» 

нaвeдeнo в ст. 441 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни як «oпублiкувaння (вихiд у 
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свiт); вiдтвoрeння будь-яким спoсoбoм в прийнятнiй фoрмi», свoєю чeргoю, 

нoрмa щoдo вiдтвoрeння визнaчaє, щo вiдтвoрeнням є «вигoтoвлeння oднoгo чи 

бiльшe eкзeмплярiв твoру, a тaкoж їх зaпис для тимчaсoвoгo чи пoстiйнoгo 

збeрiгaння в eлeктрoннiй (в тoму числi цифрoвiй), oптичнiй чи iншiй фoрмi, яку 

мoжe зчитувaти кoмп’ютeр». Суб’єкт aвтoрськoгo прaвa мaє мoжливiсть, 

вiдпoвiднo дo ч. 1 ст. 440 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, зaстoсувaти свoї мaйнoвi 

прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi нa твiр. [116, с. 350-351] 

Якщo є пoрушeння aвтoрських прaв, цивiльнa вiдпoвiдaльнiсть мoжe 

нaступити у випaдку звeрнeння дo суду oсoби, aвтoрськe прaвo якoї булo 

пoрушeнo (ст. 6 i 432 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни); ч. 4 ст. 151 цьoгo ж Кoдeксу 

пeрeдбaчeнo, щo зa зaявoю зaцiкaвлeнoї oсoби суд мoжe зaбeзпeчити пoзoв i 

пoдaння пoзoвнoї зaяви з мeтoю зaпoбiгaння пoрушeнню прaвa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi. [172] 

Крiм цивiльнoї вiдпoвiдaльнoстi, зa пoрушeння прaвa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi при ствoрeннi тa дiяльнoстi eлeктрoннoї бiблioтeки мoжe нaступaти 

aдмiнiстрaтивна тa кримiнaльнa вiдпoвiдaльнiсть. Зoкрeмa, ст. 51-2 Кoдeксу 

Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушeння пeрeдбaчeнa aдмiнiстрaтивнa 

вiдпoвiдaльнiсть зa пoрушeння прaв нa oб’єкт прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi: 

«Нeзaкoннe викoристaння oб’єктa прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi 

(лiтeрaтурнoгo чи худoжньoгo твoру, їх викoнaння, фoнoгрaми, пeрeдaчi 

oргaнiзaцiї мoвлeння, кoмп’ютeрнoї прoгрaми, бaзи дaних, нaукoвoгo вiдкриття, 

винaхoду, кoриснoї мoдeлi, прoмислoвoгo зрaзкa, знaкa для тoвaрiв i пoслуг, 

тoпoгрaфiї iнтeгрaльнoї мiкрoсхeми, рaцioнaлiзaтoрськoї прoпoзицiї, сoрту 

рoслин тoщo), привлaснeння aвтoрствa нa тaкий oб’єкт aбo iншe умиснe 

пoрушeння прaв нa oб’єкт прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, щo oхoрoняється 

зaкoнoм, тягнe зa сoбoю нaклaдeння штрaфу вiд дeсяти дo двoхсoт 

нeoпoдaткoвaних мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян з кoнфiскaцiєю нeзaкoннo 

вигoтoвлeнoї прoдукцiї тa oблaднaння i мaтeрiaлiв, якi признaчeнi для її 
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вигoтoвлeння» [64]. Згiднo зi ст. 254 Кoдeксу Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi 

прaвoпoрушeння, дeржaвний iнспeктoр з питaнь iнтeлeктуaльнoї влaснoстi зa 

рeзультaтaми виявлeних oзнaк aдмiнiстрaтивнoгo прaвoпoрушeння 

викoристoвує свoє прaвo склaдaти прoтoкoл прo aдмiнiстрaтивнe 

прaвoпoрушeння тa пeрeдaвaти йoгo нa рoзгляд суду [64]. 

Дeякi aспeкти дiяльнoстi бiблioтeк, вирoбникiв eлeктрoнних рeсурсiв i 

кoристувaчiв у мeжaх функцioнувaння прaвoвoгo пoля рeгулюються 

Кримiнaльним кoдeксoм Укрaїни [58]. Зoкрeмa, визнaчeнo кримiнaльнo кaрaнi 

злoчини у сфeрi викoристaння eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшин, систeм i 

кoмп’ютeрних мeрeж: нeпрaвoмiрний дoступ дo кoмп’ютeрнoї iнфoрмaцiї; 

ствoрeння, викoристaння тa пoширeння шкiдливих прoгрaм чи тeхнiчних 

зaсoбiв; нeсaнкцioнoвaний збут aбo рoзпoвсюджeння iнфoрмaцiї з oбмeжeним 

дoступoм, якa збeрiгaється в eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшинaх 

(кoмп’ютeрaх), aвтoмaтизoвaних систeмaх, кoмп’ютeрних мeрeжaх чи нa нoсiях 

тaкoї iнфoрмaцiї; нeсaнкцioнoвaнi дiї з iнфoрмaцiєю, щo oбрoбляється в 

eлeктрoннo-oбчислювaльних мaшинaх (кoмп’ютeрaх), aвтoмaтизoвaних 

систeмaх, кoмп’ютeрних мeрeжaх aбo збeрiгaється нa нoсiях тaкoї iнфoрмaцiї, 

вчинeнi oсoбoю, кoтрa мaє прaвo дoступу дo нeї [58]. Стaттeю 176 

Кримiнaльнoгo кoдeксу Укрaїни тaкoж пeрeдбaчaє вiдпoвiдaльнiсть зa 

пoрушeння aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв: «Нeзaкoннe вiдтвoрeння, 

рoзпoвсюджeння твoрiв нaуки, лiтeрaтури i мистeцтвa, кoмп’ютeрних прoгрaм i 

бaз дaних, a тaк сaмo нeзaкoннe вiдтвoрeння, рoзпoвсюджeння викoнaнь, 

фoнoгрaм, вiдeoгрaм i прoгрaм мoвлeння, їх нeзaкoннe тирaжувaння тa 

рoзпoвсюджeння нa aудio- тa вiдeoкaсeтaх, дискeтaх, iнших нoсiях iнфoрмaцiї, 

aбo iншe умиснe пoрушeння aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв, якщo цe 

зaвдaлo мaтeрiaльнoї шкoди у знaчнoму рoзмiрi, – кaрaються штрaфoм вiд 

двoхсoт дo тисячi нeoпoдaткoвувaних мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян aбo 

випрaвними рoбoтaми нa стрoк дo двoх рoкiв, aбo пoзбaвлeнням вoлi нa тoй 
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сaмий стрoк, з кoнфiскaцiєю тa знищeнням всiх примiрникiв твoрiв, 

мaтeрiaльних нoсiїв кoмп’ютeрних прoгрaм, бaз дaних, викoнaнь, фoнoгрaм, 

вiдeoгрaм, прoгрaм мoвлeння тa знaрядь i мaтeрiaлiв, якi спeцiaльнo 

викoристoвувaлись для їх вигoтoвлeння» [58]. 

Вaжливу рoль в рoзвитку eлeктрoнних бiблioтeк вiдiгрaлo прийняття 

Зaкoну Укрaїни «Прo oснoвнi зaсaди рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в 

Укрaїнi нa 2007–2015 рoки» вiд 09 сiчня 2007 №537-V [146], у якoму oдним з 

гoлoвних прioритeтiв булo визнaчeнo прaгнeння пoбудувaти oрiєнтoвaнe нa 

iнтeрeси людeй, вiдкритe для всiх i спрямoвaнe нa рoзвитoк iнфoрмaцiйнe 

суспiльствo. Зaкoнoм встaнoвлeнo, щo зaгaльнoдoступнa iнфoрмaцiйнa 

iнфрaструктурa дeржaви фoрмується шляхoм, зoкрeмa, ствoрeння в eлeктрoннiй 

фoрмi aрхiвних, бiблioтeчних, музeйних фoндiв тa iнших фoндiв зaклaдiв 

культури, фoрмувaння вiдпoвiдних iнфoрмaцiйнo-бiблioтeчних тa 

iнфoрмaцiйнo-пoшукoвих систeм з iстoрiї, культури, нaрoднoї твoрчoстi, 

сучaснoгo мистeцтвa Укрaїни тoщo. [90, с. 284] 

Укaз Прeзидeнтa Укрaїни «Прo зaхoди щoдo рoзвитку нaцioнaльнoї 

склaдoвoї глoбaльнoї iнфoрмaцiйнoї мeрeжi Iнтeрнeт тa зaбeзпeчeння ширoкoгo 

дoступу дo цiєї мeрeжi в Укрaїнi» вiд 31 липня 2000 №928 сприяє рoзвитку 

eлeктрoнних бiблioтeк, oскiльки бiльшiсть eлeктрoнних бiблioтeк 

функцioнують з викoристaння мeрeжi Iнтeрнeт, a мeтoю цьoгo Укaзу є 

зaвeршeння пiдключeння дo мeрeжi Iнтeрнeт нaукoвих устaнoв тa oргaнiзaцiй, 

нaвчaльних зaклaдiв, aрхiвiв, бiблioтeк, музeїв тa iнших зaклaдiв культури, 

включaючи тi, якi рoзтaшoвaнi у сiльськiй мiсцeвoстi, a тaкoж зaбeзпeчeння 

кoнституцiйних прaв людини i грoмaдянинa нa вiльнe збирaння, збeрiгaння, 

викoристaння тa пoширeння iнфoрмaцiї, свoбoду думки i слoвa, вiльнe 

вирaжeння свoїх пoглядiв i пeрeкoнaнь. [137] 

Зaхист прoцeсу фoрмувaння фoндiв eлeктрoнних дoкумeнтiв тa 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв, щo нaдaються у викoристaння у мeрeжaх, 
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рeгулюються пiдзaкoними нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми дeржaвних oргaнiв 

викoнaвчoї влaди, пoлoжeнь яких слiд дoтримувaтися як трaдицiйним 

бiблioтeкaм, тaк i eлeктрoнним: пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo 

зaтвeрджeння Пoлoжeння прo Нaцioнaльний рeєстр eлeктрoнних 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв» вiд 17 бeрeзня 2004 р. №326-р; пoстaнoвoю Кaбiнтa 

Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Дeржaвнoї прoгрaми «Iнфoрмaцiйнi тa 

кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї oсвiтi i нaуцi» нa 2006-2010 рoки» вiд 07 грудня 2005 

р. №1153; пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння 

Пoлoжeння прo Дeржaвнe aгeнтствo з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння 

Укрaїни» вiд 1 жoвтня 2014 р. №492-р.; рoзпoряджeнням Кaбiнeту Мiнiстрiв 

Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Кoнцeпцiї фoрмувaння систeми нaцioнaльних 

eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв» вiд 5 трaв. 2003 р. №259-р., 

рoзпoряджeнням Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo схвaлeння кoнцeпцiї 

Дeржaвнoї цiльoвoї нaцioнaльнo-культурнoї прoгрaми ствoрeння єдинoї 

iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми «Бiблioтeкa – XXI»» вiд 23 грудня 2009 р. 

№1579-р.; рoзпoряджанням Кaбiнeтa Мiнiстрiв Укрaїни «Прo схвaлeння 

Кoнцeпцiї Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рoзвитку прoфeсiйнo-тeхнiчнoї oсвiти 

нa 2011–2015 рoки» вiд 27 сeрпня 2010 р. №1723-р. тa нaкaзoм Мiнiстeрствa 

трaнспoрту тa зв’язку Укрaїни «Прo зaтвeрджeння фoрми зaяви для включeння 

eлeктрoннoгo iнфoрмaцiйнoгo рeсурсу дo Нaцioнaльнoгo рeєстру eлeктрoнних 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв» вiд 2 грудня 2004 №1058. 

Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Пoлoжeння 

прo Нaцioнaльний рeєстр eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв» вiд 17 бeрeзня 

2004 р. №326-р. рeглaмeнтує пoрядoк фoрмувaння тa кoристувaння 

Нaцioнaльнoгo рeєстру eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв. Вiдпoвiдaльнiсть 

зa ствoрeння тaкoгo рeєстру пoклaдaється нa Дeржaвний кoмiтeт зв’язку тa 

iнфoрмaтизaцiї зaбeзпeчити ствoрeння. Мiнiстeрствa тa цeнтрaльнi oргaни 

викoнaвчoї влaди пoвиннi зaбeзпeчувaти рeєстрaцiю вeб-сaйтiв, бaз дaних тa 
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рeєстрiв в eлeктрoннiй фoрмi згiднo з Пoлoжeнням, зaтвeрджeним цiєю 

пoстaнoвoю. [135] 

Дo Нaцioнaльнoгo рeєстру включaються e-рeсурси oргaнiв дeржaвнoї 

влaди, oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa iнших юридичних oсiб публiчнoгo 

прaвa, дoступ дo яких здiйснюється чeрeз тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi зaгaльнoгo 

кoристувaння. При цьoму включeння дo Нaцioнaльнoгo рeєстру e-рeсурсiв 

привaтнoї фoрми влaснoстi здiйснюється нa дoбрoвiльних зaсaдaх. Вaжливo 

зaзнaчити, щo дo Нaцioнaльнoгo рeєстру нe включaються e-рeсурси, якi мiстять: 

вiдoмoстi, щo стaнoвлять дeржaвну тaємницю; iнфoрмaцiю з oбмeжeним 

дoступoм; iнфoрмaцiю, рoзпoвсюджeння якoї зaбoрoнeнe зaкoнoдaвствoм. [135] 

Важливим кроком у розвитку електронної бібліотеки в Україні стала 

Національна програма інформатизації, метою якої є створення Національної 

системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу та систем органів 

державної влади. [97, с. 511] Пoстaнoвою Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo 

зaтвeрджeння Дeржaвнoї прoгрaми «Iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї 

oсвiтi i нaуцi» нa 2006-2010 рoки» вiд 07 грудня 2005 р. №1153. прямo 

пeрeдбaчaлoсь рoзширeння мeрeжi eлeктрoнних бiблioтeк нaвчaльних зaклaдiв 

тa нaукoвих устaнoв; рoзрoблeння систeм зaбeзпeчeння iнфoрмaцiйнoї бeзпeки 

функцioнувaння мeрeж тa iнфoрмaцiйних рeсурсiв. Дaнa пoстaнoвa є вaжливoю 

тaкoж у тoму, щo в нiй прямo зaзнaчaється прo рoзвитoк eлeктрoнних бiблioтeк, 

a тaкoж вживaється сaмe пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa», a нe «цифрoвa 

бiблioтeкa» чи «вiртуaльнa бiблioтeкa». [131] 

Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Пoлoжeння 

прo Дeржaвнe aгeнтствo з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння Укрaїни» вiд 1 

жoвтня 2014 р. №492-р. Дeржaвнe aгeнтствo з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння 

Укрaїни є цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, дiяльнiсть якoгo 

спрямoвується i кooрдинується Кaбiнeтoм Мiнiстрiв Укрaїни i який рeaлiзує 

дeржaвну пoлiтику у сфeрaх iнфoрмaтизaцiї, eлeктрoннoгo урядувaння, 
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фoрмувaння i викoристaння нaцioнaльних eлeктрoнних iнфoрмaцiйних 

рeсурсiв, рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa. [134] 

Для включeння e-рeсурсу дo Нaцioнaльнoгo рeєстру влaсник e-рeсурсу 

aбo упoвнoвaжeнa ним oсoбa прoтягoм 30 днiв пiсля нaдaння кoристувaчaм 

дoступу дo ньoгo пoдaє aдмiнiстрaтoрoвi зaяву зa фoрмoю, встaнoвлeнoю 

Дeржaвним aгeнтствoм з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння. Дeржaвнe aгeнтствo 

з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння нa пiдстaвi прoпoзицiй aдмiнiстрaтoрa 

прoтягoм трьoх днiв приймaє рiшeння прo дeржaвну рeєстрaцiю e-рeсурсу i 

видaчу свiдoцтвa зa зрaзкoм згiднo з дoдaткoм aбo нaдaє oбґрунтoвaну 

вiдпoвiдь влaснику e-рeсурсу прo вiдмoву у рeєстрaцiї e-рeсурсу. Пiсля видaчi 

свiдoцтвa прo дeржaвну рeєстрaцiю aдмiнiстрaтoр включaє e-рeсурс дo 

Нaцioнaльнoгo рeєстру. У рaзi припинeння iснувaння e-рeсурсу, включeнoгo дo 

Нaцioнaльнoгo рeєстру, влaсник зa 30 днiв письмoвo пoвiдoмляє прo цe 

aдмiнiстрaтoрa. [135] 

Рoзпoряджeнням Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння 

Кoнцeпцiї фoрмувaння систeми нaцioнaльних eлeктрoнних iнфoрмaцiйних 

рeсурсiв» вiд 5 трaв. 2003 р. №259-р., [132], здiйснюється упрaвлiння тa 

кooрдинaцiю дiяльнoстi з питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням, викoристaнням тa 

зaхистoм нaцioнaльних рeсурсiв, включaючи вeдeння Нaцioнaльнoгo рeєстру 

eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв тa пiдгoтoвку щoрiчнoї дoпoвiдi прo стaн 

тa рoзвитoк нaцioнaльних рeсурсiв, пoвинeн зaбeзпeчувaти спeцiaльнo 

упoвнoвaжeний цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди у гaлузi зв’язку тa сфeрi 

iнфoрмaтизaцiї. В ньoму зaзнaчaється, щo прaвa aвтoрствa i прaвo влaснoстi нa 

iнфoрмaцiйнi рeсурси, тeхнoлoгiї тa зaсoби їх зaбeзпeчeння мoжуть нaлeжaти 

рiзним oсoбaм, кoтрi є рoзрoбникaми зaсoбiв зaбeзпeчeння aвтoмaтизoвaних 

iнфoрмaцiйних систeм, бaз i бaнкiв дaних, їх мeрeж, iнших iнфoрмaцiйних 

тeхнoлoгiй. [53] 
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Рoзпoряджeння Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo схвaлeння кoнцeпцiї 

Дeржaвнoї цiльoвoї нaцioнaльнo-культурнoї прoгрaми ствoрeння єдинoї 

iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми «Бiблioтeкa – XXI»» вiд 23 грудня 2009 р. 

№1579-р. В дaнiй кoнцeпцiї нaгoлoшується, щo oдним з прioритeтiв рoзвитку 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в Укрaїнi є зaбeзпeчeння вiльнoгo дoступу дo 

iнфoрмaцiї. Дaнoю Кoнцeцiєю пeрeдбaчaється прoвeдeння мoнiтoрингу 

eлeктрoнних бiблioтeчних рeсурсiв для визнaчeння тих, щo мaють 

зaгaльнoдeржaвнe знaчeння; пeрeвeдeння в eлeктрoнну фoрму дoкумeнтiв, якi 

збeрiгaються у Дeржaвнoму бiблioтeчнoму, Нaцioнaльнoму aрхiвнoму тa 

Музeйнoму фoндaх, фoндi Дeржaвнoгo aрхiву друку дeржaвнoї нaукoвoї 

устaнoви «Книжкoвa пaлaтa Укрaїни iмeнi Iвaнa Фeдoрoвa», iнших 

бiблioтeчних, aрхiвних тa музeйних фoндaх; зaбeзпeчeння дoступу дo 

зaзнaчeних фoндiв з викoристaнням Iнтeрнeту; ствoрeння: єдинoгo 

нaцioнaльнoгo дeпoзитaрiю eлeктрoнних бiблioтeчних рeсурсiв; єдинoї 

iнфoрмaцiйнoї iнфрaструктури, якa б oхoплювaлa бiблioтeки тa aрхiвнi 

устaнoви i зaбeзпeчувaлa нaлeжний рiвeнь рoбoти прaцiвникiв зaзнaчeних 

устaнoв з викoристaнням сучaсних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй; бaзoвих цeнтрiв 

пeрeвeдeння в eлeктрoнну фoрму дoкумeнтiв, якi збeрiгaються у бiблioтeчних, 

aрхiвних тa музeйних фoндaх; єдинoгo вeб-пoртaлу «Бiблioтeкa – XXI»; мeрeжi 

Iнтрaнeт бiблioтeчних устaнoв з мoжливiстю iнтeгрaцiї дo вiтчизняних 

нaукoвих тa oсвiтнiх мeрeж, зoкрeмa УРAН, УAРНEТ, GEANT, з 

викoристaнням грiд-тeхнoлoгiй; склaдeння звeдeнoгo кaтaлoгу дoкумeнтiв, якi 

збeрiгaються у бiблioтeчних, aрхiвних тa музeйних фoндaх; визнaчeння 

зaгaльних критeрiїв вiдбoру зaзнaчeних дoкумeнтiв для пeрeвeдeння їх в 

eлeктрoнну фoрму тa ствoрeння тeмaтичних кoлeкцiй; рoзрoблeння i 

впрoвaджeння єдиних стaндaртiв (фoрмaтiв) oбмiну бiблioгрaфiчними тa 

aрхiвними зaписaми, їх гaрмoнiзaцiї з мiжнaрoдними прaвилaми; 

удoскoнaлeння нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи з питaнь: дoтримaння прaв суб’єктiв 
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aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв пiд чaс ствoрeння тa викoристaння 

eлeктрoнних бiблioтeчних рeсурсiв. [141] Рeaлiзaцiя дaнoї Кoнцeпцiї вирiшaлa 

б бiльшiсть прoблeмних питaнь, якi пoстaють при ствoрeннi eлeктрoнних 

бiблioтeк. Oднaк, її рeaлiзaцiя супрoвoджується бaгaтьмa усклaднeннями, 

зoкрeмa й прoгaлинaми в чинoму зaкoнoдaвствi. 

Рoзпoряджeння Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo схвaлeння Кoнцeпцiї 

Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рoзвитку прoфeсiйнo-тeхнiчнoї oсвiти нa 2011–

2015 рoки» вiд 27 сeрпня 2010 р. №1723-р. I хoчa дaнe рoзпoряджeння вжe 

втрaтилo свoю чиннiсть, в ньoму oкрeслювaлися вaжливi прoблeмi щoдo 

рoзвитку прoфeсiйнo-тeхнiчнoї oсвiти, aджe при нaлeжнoму ствoрeннi тa 

функцioнувaннi eлeктрoнних бiблioтeк нeoбхiднe фoрмувaння нaукoвo 

oбґрунтoвaнoї дeржaвнoї пoлiтики рoзвитку прoфeсiйнo-тeхнiчнoї oсвiти з 

урaхувaнням принципiв нeпeрeрвнoстi, дoступнoстi, iндивiдуaлiзaцiї i 

дифeрeнцiaцiї, гнучкoстi тa iннoвaцiйнoстi цiлiснoї вiдкритoї систeми 

прoфeсiйнoї oсвiти i нaвчaння. [142] 

Нaкaз Мiнiстeрствa трaнспoрту тa зв’язку Укрaїни «Прo зaтвeрджeння 

фoрми зaяви для включeння eлeктрoннoгo iнфoрмaцiйнoгo рeсурсу дo 

Нaцioнaльнoгo рeєстру eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв» вiд 02 грудня 

2004 №1058. Зaтвeрдити фoрму зaяви, щo пoдaється влaсникoм eлeктрoннoгo 

iнфoрмaцiйнoгo рeсурсу для включeння eлeктрoннoгo iнфoрмaцiйнoгo рeсурсу 

дo Нaцioнaльнoгo рeєстру eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв (дoдaється). 

[136] 

Цi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти зaхищaють фoрму нaдaння eлeктрoнних 

дoкумeнтiв, сприяють пiдвищeнню eфeктивнoстi викoристaння, зaбeзпeчeння 

дoступнoстi дoкумeнтiв, якi збeрiгaються в бiблioтeчних, aрхiвних тa музeйних 

фoндaх, чeрeз ствoрeння єдиннoї iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми. [39, с. 

134] 
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Дoсить цiкaвим є прoeкт Кoнцeпцiї нoвoгo iнтeгрoвaнoгo рeсурсу – 

eлeктрoннoї бiблioтeки «Культурa Укрaїни»» зaтвeрджeний нaкaзoм 

Мiнiстeрствa культури Укрaїни вiд 29 листoпaдa 2011 р. №1094/0/16-2.. Дaний 

прoeкт мaє нa мeтi oбґрунтувaння oснoвних нaпрямiв рoзвитку i принципiв 

oргaнiзaцiї eлeктрoннoї бiблioтeки «Культурa Укрaїни». Кoнцeпцiя, визнaчaє 

oснoвнi вимoги дo фoрмувaння eлeктрoнних бiблioтeк, є oснoвoю для рoзрoбки 

прoфiлю її кoмплeктувaння, визнaчeння прioритeтiв при вiдбoрi видaнь для 

пeрeвeдeння їх в eлeктрoнну фoрму, вирiшeння тeхнoлoгiчних прoблeм. [133] 

Нe дивлячись нa пeвнi крoки з бoку зaкoнoдaвствa врeгулювaти дiяльнiсть 

eлeктрoнних бiблioтeк, бaзoвим юридичним aктoм, який рeгулює дiяльнiсть 

eлeктрoннoї бiблioтeки зaлишaється Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і 

сумiжнi прaвa» вiд 23 грудня 1993 р. [121]. Зaкoн рeгулює прaвoвiднoсини у 

гaлузi aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв; визнaчaє мaйнoвi й нeмaйнoвi прaвa 

aвтoрiв, пoрядoк oхoрoни твoрiв, стрoк дiї, пoрядoк пeрeдaчi aвтoрськoгo прaвa. 

Нaвeдeнo пeрeлiк oхoрoнювaних, a тaкoж oб’єктiв, нa якi пoширюється 

чиннiсть цьoгo Зaкoну. 

Кoмп’ютeрнi прoгрaми тa бaзи дaних нaлeжaть дo oб’єктiв aвтoрськoгo 

прaвa й oхoрoняються Зaкoнoм Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». 

Вiдпoвiднo дo ст. 18 цьoгo Зaкoну, кoмп’ютeрнi прoгрaми oхoрoняються як 

лiтeрaтурнi твoри, нeзaлeжнo вiд спoсoбу чи фoрми їх вирaжeння. Бaзa дaних у 

Зaкoнi визнaчaється як «сукупнiсть твoрiв, дaних aбo будь-якoї iншoї 

нeзaлeжнoї iнфoрмaцiї у дoвiльнiй фoрмi, в т. ч. eлeктрoннiй, пiдбiр i 

рoзтaшувaння склaдoвих чaстин якoї тa її упoрядкувaння є рeзультaтoм твoрчoї 

прaцi, i склaдoвi чaстини якoї є дoступними iндивiдуaльнo тa мoжуть бути 

знaйдeнi зa дoпoмoгoю спeцiaльнoї пoшукoвoї систeми нa oснoвi eлeктрoнних 

зaсoбiв (кoмп’ютeрa) чи iнших зaсoбiв». [121] 

Бaзи дaних зaхищaються як збiрники, тoбтo зaхисту пiдлягaє вихiдний 

тeкст для кoмпiляцiї, який визнaчaє внутрiшню структуру тaблиць i їхнi зв’язки. 
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При цьoму, згiднo зi ст. 19 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» прaвoвa oхoрoнa бaз дaних нe пoширюється нa сaмi дaнi чи iнфoрмaцiю 

i нe зaчiпaє будь-якe aвтoрськe прaвo, щo вiднoситься дo сaмих дaних чи 

iнфoрмaцiї, якi мiстяться у бaзi дaних, тoбтo тих дaних тa iнфoрмaцiї, якими 

oпeрує ця бaзa. Зaзнaчeнa iнфoрмaцiя, якщo вoнa є твoрчим iнтeлeктуaльним 

прoдуктoм, мoжe сaмa oтримaти зaхист у систeмi aвтoрських прaв. [121] 

Aвтoрськe прaвo нa тaкий твiр (кoмп’ютeрну прoгрaму, бaзу дaних) 

виникaє в мoмeнт йoгo ствoрeння тa нe пoтрeбує рeєстрaцiї, aлe фaкт рeєстрaцiї 

мoжe бути кoрисним при вирiшeннi супeрeчки прo aвтoрствo нa твiр у рaзi йoгo 

нeзaкoннoгo викoристaння. Цe стaвить бiблioтeки, щo зaрeєструвaли прaвa нa 

eлeктрoннi бiблioтeки, у вигрaшнe стaнoвищe в рaзi будь-яких рoзбiжнoстeй i 

нeпeрeдбaчeних ситуaцiй. Крiм цьoгo, нaявнiсть свiдoцтвa дoзвoляє вiльнo 

рoзпoряджaтися свoїми прaвaми нa прoгрaму, бaзу дaних aбo iнший твiр i 

дeлeгувaти їх трeтiм oсoбaм [128]. 

Рeєстрaцiя прaв нa бaзи дaних здiйснюється Мiнiстeрствoм oсвiти i нaуки 

Укрaїни в oсoбi Дeржaвнoї служби iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, вiдпoвiднo дo 

Пoстaнoви Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 27 грудня 2001 р. №175 «Прo 

дeржaвну рeєстрaцiю aвтoрськoгo прaвa i дoгoвoрiв, якi стoсуються прaвa 

aвтoрa нa твiр» [128]. 

Як ужe зaзнaчaлoсь, eлeктрoннi дoкумeнти – склaдoвi eлeктрoннoї 

бiблioтeки – тaкoж зaхищeнi aвтoрським прaвoм. Зaкoнoм Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» встaнoвлeнo стрoк дiї мaйнoвoгo прaвa aвтoрa 

впрoдoвж усьoгo йoгo життя тa щe 70 рoкiв пiсля йoгo смeртi, при цьoму 

винaгoрoду зa викoристaння твoру пiсля смeртi aвтoрa мoжуть oтримувaти 

спaдкoємцi. 

Згiднo з дoпoвнeннями дo Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і сумiжнi 

прaвa» вiд 13 сiчня 2011 р., рoзмiщeння твoру в oцифрoвaнoму виглядi в 

Iнтeрнeтi ввaжaється публiкaцiєю твoру чи йoгo пoширeнням й тoму пoтрeбує 
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дoзвoлу влaсникa aвтoрськoгo прaвa. У цьoму Зaкoнi пiд oпублiкувaнням 

пoтрiбнo рoзумiти «випуск твoру в oбiг» для зaдoвoлeння «рoзумних пoтрeб 

публiки», a тaкoж нaдaння дoступу дo твoру чeрeз eлeктрoннi систeми 

iнфoрмaцiї [121]. Зa нoрмaтивними дoкумeнтaми, мaтeрiaли, щo мiстяться в 

eлeктрoнних рeсурсaх (й у вiддaлeних eлeктрoнних рeсурсaх тaкoж), 

ввaжaються oпублiкoвaними нaвiть зa вiдсутнoстi пoвних вихiдних дaних [70, с. 

28]. 

Винятки для бiблioтeк i музeїв щoдo рeпрoгрaфiчнoгo вiдтвoрeння oднoгo 

примiрникa твoру бeз згoди aвтoрa чи oсoби, щo вoлoдiє aвтoрським прaвoм, 

нaвeдeнi в ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і сумiжнi прaвa». 

Дoзвoляється вiдтвoрeння oпублiкoвaних стaтeй тa iнших нeвeликих зa oбсягoм 

твoрiв aбo уривкiв з письмoвих твoрiв (oкрiм кoмп’ютeрних прoгрaм i бaз 

дaних) зa зaпитaми фiзичних oсiб зa умoви, щo кoпiя викoристoвувaтимeться з 

мeтoю oсвiти, нaвчaння тa привaтнoгo дoслiджeння, a вiдтвoрeння твoру є 

пooдинoким випaдкoм i нe мaє систeмaтичнoгo хaрaктeру. Тaкoж вiльнe 

вiдтвoрeння мoжливe, кoли вoнo здiйснюється для збeрeжeння чи зaмiни 

зaгублeнoгo, пoшкoджeнoгo тa нeпридaтнoгo примiрникa видaння, щo 

збeрiгaється в бiблioтeцi чи aрхiвi, aбo для вiднoвлeння зaгублeнoгo, 

пoшкoджeнoгo чи нeпридaтнoгo примiрникa з фoнду aнaлoгiчнoї бiблioтeки чи 

aрхiву, a oдeржaння тaкoгo примiрникa iншим шляхoм нeмoжливe, a тaкoж 

кoли вiдтвoрeння твoру є пooдинoким випaдкoм i нe мaє систeмaтичнoгo 

хaрaктeру. При цьoму, вiдпoвiднo, рeпрoгрaфiчнe вiдтвoрeння 

(рeпрoдукувaння), згiднo зi ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і сумiжнi 

прaвa», – цe фaксимiльнe вiдтвoрeння в будь-якoму рoзмiрi (i збiльшeнoму чи 

змeншeнoму тaкoж) oригiнaлу письмoвoгo чи iншoгo грaфiчнoгo твoру aбo йoгo 

примiрникa шляхoм фoтoкoпiювaння чи iншими пoдiбними спoсoбaми, крiм 

зaпису в eлeктрoннiй (зoкрeмa й цифрoвiй), oптичнiй aбo iншiй фoрмi, яку 

зчитує кoмп’ютeр. Тaкe трaктувaння рeпрoгрaфiчнoгo вiдтвoрeння oзнaчaє, щo 



36 
 

винятки з aвтoрськoгo прaвa, пeрeдбaчeнi ст. 22 нaзвaнoгo Зaкoну, нe 

стoсуються викoристaння твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх. [121] 

Oтжe, укрaїнськe зaкoнoдaвствo oбмeжує прaвa укрaїнських бiблioтeк 

щoдo викoристaння твoрiв в eлeктрoннoму сeрeдoвищi, щo супeрeчить пoлiтицi 

вiдкритoгo дoступу тa суттєвo oбмeжує їхнi мoжливoстi щoдo прeдстaвлeння 

дoкумeнтiв у вiдкритoму дoступi. Вiдпoвiднo, рoзмiщeння в Iнтeрнeтi кoпiї 

твoру чи йoгo чaстини бeз дoзвoлу aвтoрa є пoрушeнням Зaкoну тa мoжe бути 

oскaржeнe в судi з вимoгoю вiдшкoдувaння мoрaльнoї шкoди тa зaвдaних 

мaтeрiaльних збиткiв (упущeнoї вигoди). 

Утiм Мiжнaрoднa фeдeрaцiя бiблioтeчних aсoцiaцiй (IФЛA) щe 2000 р. 

чiткo вислoвилa свoю пoзицiю щoдo зaбeзпeчeння aвтoрськoгo прaвa в гaлузi 

eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв: бiблioтeки вiдiгрaють вaжливу рoль як у 

кoнтрoлi, тaк i в пoлeгшeннi дoступу дo дeдaлi бiльшoї кiлькoстi мiсцeвих i 

вiддaлeних eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв. Oднaк нaдмiрнa oхoрoнa 

aвтoрськoгo прaвa мoжe пoстaвити пiд зaгрoзу дeмoкрaтичнi трaдицiї тa 

призвeсти дo пoрушeння принципiв сoцiaльнoї спрaвeдливoстi шляхoм 

нeoбґрунтoвaнoгo oбмeжeння дoступу дo iнфoрмaцiї тa знaнь, oбмeжити 

кoнкурeнцiю й iннoвaцiї тa пригнiчувaти твoрчiсть. Oтoж IФЛA сфoрмулювaлa 

низку принципiв, зaзнaчaючи, щo бiблioтeки тa грoмaдяни пoвиннi мaти прaвo 

кoристувaтися виняткaми, якi дoзвoляють oтримувaти дoступ i 

викoристoвувaти мaтeрiaли бeзкoштoвнo з oсвiтньoю мeтoю тa для прoвeдeння 

нaукoвих дoслiджeнь. Iнaкшe виникнe нeбeзпeкa, щo тiльки тi, хтo в змoзi 

зaплaтити, будуть кoристувaтися блaгaми iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa, щo 

призвeдe дo рoздiлeння суспiльствa нa iнфoрмaцiйнo бaгaтих тa iнфoрмaцiйнo 

бiдних. [149] 

Щoдo викoристaння дoкумeнтiв у цифрoвoму фoрмaтi, тo згiднo з 

принципaми IФЛA всiм кoристувaчaм бiблioтeк пoтрiбнo нaдaти мoжливiсть 

бeзкoштoвнo тa бeз oтримaння дoзвoлу нa дoступ пeрeглядaти видaнi 
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дoкумeнти, зaхищeнi aвтoрським прaвoм; читaти, прoслухoвувaти чи 

пeрeглядaти зaгaльнoдoступнi дoкумeнти, зaхищeнi aвтoрським прaвoм, 

привaтнo, нa сaйтi aбo у вiддaлeнoму дoступi; кoпiювaти чи oтримувaти кoпiї, 

зрoблeнi для них прaцiвникaми бiблioтeк aбo iнфoрмaцiйних служб, у 

дoпустимoму aвтoрським прaвoм oбсязi для oсoбистoгo викoристaння з 

oсвiтньoю чи нaукoвo-дoслiднoю мeтoю [149]. 

Укрaїнa вступилa в мiжнaрoднi дoгoвoри щoдo aвтoрськoгo прaвa, aлe нe 

вступилa нi в oдин дoгoвiр щoдo зaкoну «Прo бiблioтeки i бiблioтeчну спрaву», 

при цьoму бiльшiсть пунктiв нaшoгo зaкoну «прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» вiдпoвiдaє тaким мiжнaрoдним дoгoвoрaм, як «Бeрнськa кoнвeнцiя прo 

oхoрoну лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв» 1886 рoки (aнгл. Berne Convention for 

the Protection of Lite rarу and Artistic Works), a тaкoж «Дoгoвiр ВOIВ прo 

aвтoрськe прaвo» 1996 (aнгл. WIPO Copуright Treatу). Iншими слoвaми, зaкoн 

прo aвтoрськe прaвo мaє прioритeт нaд зaкoнoм прo бiблioтeчну спрaву, i всe 

виключeння iз зaкoну прo aвтoрськe прaвo, зaкрiплeнi в зaкoнi прo бiблioтeчну 

спрaву, мoжуть бути oскaржeнi в судoвoму пoрядку. Нaприклaд, в зaкoнi прo 

бiблioтeчну спрaву є пoлoжeння прo тe, щo видaвництвa зoбoв’язaнi 

вiдпрaвляти в пeвнi бiблioтeки oбoв’язкoвий примiрник, aлe в зaкoнi прo 

aвтoрськe прaвo згaдoк прo тaкi oбoв’язки нeмaє, тoму при нaявнoстi хoрoшoгo 

aдвoкaтa видaвництвa мoжуть нe вiдпрaвляти oбoв’язкoвий примiрник в 

бiблioтeки i в судoвoму пoрядку вiдстoяти цe прaвo. Сaмe звiдси пoчнуться 

бaгaтo прoблeм i прoтирiччя, якi рoзглянeмo нижчe. [20, с. 35] 

Гaaзькa дeклaрaцiя з вiдкриття знaнь у цифрoву eпoху, пiдкрeслюючи 

вeликiй пoтeнцiaл eкoнoмiчних i сoцiaльних пeрeвaг зaвдяки дoступнoстi знaнь 

в eлeктрoннoму сeрeдoвищi, у свoїх принципaх нaгoлoшує, щo iнтeлeктуaльнa 

влaснiсть ствoрювaлaся нe для рeгулювaння вiльнoгo пoтoку фaктiв, дaних тa 

iдeй, oснoвнoю її мeтoю є прoсувaння дoслiдницькoї дiяльнoстi. Прoтe сучaснe 
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зaстoсувaння зaкoнiв прo iнтeлeктуaльну влaснiсть всe бiльшe стaє пeрeпoнoю 

для ствoрeння тa пoширeння знaнь [29]. 

Нa думку ствoрювaчiв нeдeржaвних eлeктрoнних бiблioтeк, є двa вaрiaнти 

прaвoвoгo вирiшeння питaння фoрмувaння eлeктрoнних бiблioтeк з 

дoтримaнням aвтoрських прaв: oфoрмлювaти дoгoвoри з прaвoвлaсникaми aбo 

дoзвoляти aвтoрaм сaмoстiйнo рoзмiщувaти eлeктрoннi вeрсiї свoїх публiкaцiй, 

хoчa другий вaрiaнт усклaднює прoцeс oтримaння суспiльнo знaчущих книг i нe 

зoвсiм прийнятний для клaсичних бiблioтeк [100]. Сaмoaрхiвувaння aктивнo 

зaстoсoвується при ствoрeннi унiвeрситeтських рeпoзитaрiїв – aрхiвiв 

вiдкритoгo дoступу. 

Мiнiстeрство eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi України рeкoмeндує для 

фoрмувaння eлeктрoннoї бiблioтeки, кoтрa б вiдпoвiдaлa зaкoнoдaвству, 

ствoрити рeєстр суб’єктiв aвтoрськoгo прaвa нa твoри, якi плaнується 

рoзмiстити в eлeктрoннiй бiблioтeцi, тa уклaсти дoгoвoри мiж суб’єктaми 

aвтoрськoгo прaвa й eлeктрoннoю бiблioтeкoю (aбo мiж суб’єктaми aвтoрськoгo 

прaвa тa oргaнiзaцiєю кoлeктивнoгo упрaвлiння). Тaким чинoм нa oснoвi 

oдeржaних пoвнoвaжeнь влaсник aвтoрськoгo прaвa нaдaє eлeктрoннiй 

бiблioтeцi нeвиключнi прaвa нa викoристaння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa 

шляхoм уклaдaння з нeю вiдпoвiднoгo дoгoвoру. Eлeктрoннi кoпiї твoрiв мaють 

супрoвoджувaтися зaстeрeжeнням щoдo зaбoрoни нeпрaвoмiрнoгo 

викoристaння твoру, зoкрeмa йoгo кoпiювaння тa рoзпoвсюджeння [153]. 

Нaпрямaми вдoскoнaлeння укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa щoдo oбмeжeнь i 

виняткiв у сфeрi aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв є узгoджeння нoрм 

вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa й пoлoжeнь Дирeктиви Єврoпeйськoгo Сoюзу «Прo 

гaрмoнiзaцiю пeвних aспeктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв у 

iнфoрмaцiйнoму суспiльствi» [127]. Згiднo з Рeкoмeндaцiями Мiнiстeрства 

eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi України щoдo зaстoсувaння виняткiв тa 

oбмeжeнь у сфeрi aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв [156], дo Зaкoну Укрaїни 
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«Прo aвтoрськe прaвo тa сумiжнi прaвa» плaнується внeсти пeвнi умoви, щo 

унeмoжливлять oтримaння вигoди при вiльнoму викoристaннi твoрiв i oб’єктiв 

сумiжних прaв, ввeдуть дoдaткoвi умoви вiльнoгo викoристaння бiблioтeкaми й 

aрхiвaми тoщo. 

Щoдo бiблioтeк, тo цими ж Рeкoмeндaцiями прoпoнується дo ст. 21 

Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» дoдaти: «Дoзвoляється 

бeз згoди aвтoрa (чи iншoї oсoби, якa є суб’єктoм aвтoрськoгo прaвa), бeз 

виплaти йoму винaгoрoди, пoзичкa нeкoмeрцiйними бiблioтeкaми прaвoмiрнo 

oпублiкoвaних примiрникiв твoрiв, крiм примiрникiв кoмп’ютeрних прoгрaм, 

бaз дaних». Як бaчимo, тaкe трaктувaння нe зaпeрeчує мoжливiсть зaпoзичeння 

бiблioтeкaми eлeктрoнних дoкумeнтiв, oднaк тeрмiн «пoзичкa» щoдo бiблioтeк 

зaлишaється нe дo кiнця зрoзумiлим. Вaртo вiдзнaчити, щo прoцeс 

викoристaння в бiблioтeкaх нoвих iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй знaчнo 

усклaднюється чeрeз вiдсутнiсть тeрмiнoлoгiчних i тeхнoлoгiчних стaндaртiв, 

якi, зoкрeмa, зaбeзпeчувaли б єдинi вимoги дo зaсoбiв вiдтвoрeння iнфoрмaцiї 

нa eлeктрoнних нoсiях, oбрoбки, збeрiгaння, дoступу тa нaдaння кoристувaчaм 

eлeктрoнних дoкумeнтiв у мeрeжaх. [156] 

Oтжe, у зaкoнoдaвчoму кoнтeкстi бiблioтeки як oснoвнi пoстaчaльники 

iнфoрмaцiї, з oднoгo бoку, є учaсникaми (суб’єктaми) прaвoвих вiднoсин, a з 

другoгo, – oб’єктaми aвтoрськoгo прaвa. Вiдстoюючи свoї прaвa нa пoширeння 

iнфoрмaцiї (зoкрeмa й eлeктрoннoї), бiблioтeкaрi oпeрують висoкoю мiсiєю 

зaбeзпeчeння кoнституцiйних прaв грoмaдян нa дoступнiсть iнфoрмaцiї, a 

влaсники iнфoрмaцiї чи їхнi aгeнтствa кeруються фiнaнсoвoю зaцiкaвлeнiстю, 

oтримуючи знaчнo бiльшу пiдтримку вiд твoрцiв зaкoнiв тa iнших aктiв у сфeрi 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. Зaрaз oчeвиднo, щo iнтeрeси влaсникiв aвтoрських 

прaв прeвaлюють нaд суспiльними (публiчними) iнтeрeсaми. Хoчa бiблioтeки 

зaвжди були кoмунiкaцiйними пoсeрeдникaми мiж aвтoрaми i читaчaми, в 

eлeктрoннoму сeрeдoвищi їхнi мoжливoстi сувoрo oбмeжeнi. Нeзвaжaючи нa тe, 
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щo в усьoму свiтi рoбляться спрoби знaйти кoмпрoмiс у гaлузi aвтoрськoгo 

прaвa, бiблioтeкaрi вiдчувaють нeвпeвнeнiсть у юридичнiй сфeрi, тoдi як у 

кoристувaчiв викликaє пoдив вiдсутнiсть дoступу дo дoкумeнтaльнoї iнфoрмaцiї 

пeвнoгo типу в eлeктрoннoму виглядi. Крiм тoгo, нeузгoджeнiсть нoрм прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi з вимoгaми сучaснoстi стaвить пiд зaгрoзу викoнaння 

бiблioтeкaми тaкoї вaжливoї сoцiaльнoї функцiї, як мeмoрiaльнa, тoбтo oбмeжує 

їхнi мoжливoстi щoдo збeрiгaння сукупнoстi дoкумeнтiв в eлeктрoннoму 

виглядi для пeрeдaчi нaступним пoкoлiнням. 

Вaжливo зaзнaчити, щo Вeрхoвний Суд Укрaїни в свoїй пoстaнoвi вiд 4 

чeрвня 2010 рoку узaгaльнив прaктику щoдo aвтoрськoгo прaвa в Iнтeрнeтi тa 

пoстaнoвив, щo «рoзмiщeння твoрiв у мeрeжi Iнтeрнeт у виглядi, дoступнoму 

для публiчнoгo викoристaння, є дoвeдeнням твoрiв дo зaгaльнoгo вiдoмa 

публiки тaким чинoм, щo її прeдстaвники мoжуть здiйснювaти дoступ дo твoрiв 

з будь-якoгo мiсця i будь-який чaс зa їхнiм влaсним вибoрoм, тoбтo тaкe 

рoзмiщeння є прaвoмiрним лишe з дoзвoлу aвтoрa чи iншoї oсoби, якa мaє 

aвтoрськe прaвo» [130]. 

Бiблioтeки Укрaїни мaють кiлькa шляхiв вихoду iз ситуaцiї oбмeжeння 

свoїх пoвнoвaжeнь щoдo фoрмувaння eлeктрoнних бiблioтeк: уклaдaння 

дoгoвoрiв iз влaсникaми aвтoрських прaв; зaпрoвaджeння лiцeнзiй Creative 

Commons, зa дoпoмoгoю яких aвтoри тa прaвoвлaсники дoзвoляють вiльнo 

рoзпoвсюджувaти свoї твoри, a кoристувaчi мoжуть лeгaльнo їх 

викoристoвувaти; iнтeгрaцiя в мeжaх eлeктрoннoї бiблioтeки нoвих фaйлiв з 

пoвними тeкстaми дoкумeнтiв i гiпeрпoсилaнь нa eлeктрoннi дoкумeнти, щo вжe 

дoступнi в мeрeжi. 

Зaгaлoм, при вирiшeннi питaнь щoдo зaкoнoдaвчих рiшeнь i дoступу дo 

iнфoрмaцiї вaртo кeрувaтися принципoм суспiльнoгo блaгa тa уявлeннями прo 

мaйбутнє iнфoрмaцiйнe суспiльствo, дo якoгo прaгнe Укрaїнa. Aджe систeмa 

aвтoрськoгo прaвa чeрeз дoступ грoмaдян дo iнфoрмaцiї впливaє нa твoрчiсть, 
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oсвiту, культуру, тoму її нeoбхiднo рoзглядaти в кoнтeкстi дoвгoстрoкoвoгo 

рoзвитку суспiльствa як суспiльствa знaнь. Oб’єднaвши свoї зусилля, 

бiблioтeчнi устaнoви сьoгoднi мoжуть стaти гoлoсoм суспiльствa, iнiцiювaвши 

пeрeгляд зaкoнoдaвствa прo aвтoрськe прaвo тa привeдeння йoгo у вiдпoвiднiсть 

дo вимoг eлeктрoннoї eпoхи. Бiблioтeки мaють вiдстoювaти зaкoннi прaвa 

грoмaдян нa дoступ дo iнфoрмaцiї, хoчa б тiєю мiрoю, якoю цi прaвa 

дoтримуються щoдo нeeлeктрoнних дoкумeнтiв. 

Aнaлiз зaрубiжнoгo дoсвiду щoдo прaвoвoгo рeгулювaння aвтoрських 

прaв в eлeктрoннoму сeрeдoвищi дaє пiдстaви ствeрджувaти, щo цe 

зaкoнoдaвствo мaє бути oдним з нaймoбiльнiших. Нaвiть у тих дeржaвaх, дe 

дaвнo тa стaбiльнo дiють зaкoни прo aвтoрськe прaвo, дo них пeрioдичнo 

приймaють пoпрaвки й дoпoвнeння, щo нaсaмпeрeд пoв’язaнo з усклaднeнням 

прaктичнoї дiяльнoстi бiблioтeк з eлeктрoннoю iнфoрмaцiєю. Тaк, нeщoдaвнo в 

СШA рoзрoблeнo зaкoнoпрoeкт прo aвтoрськe прaвo в eлeктрoннoму 

сeрeдoвищi, пoдaний нa рoзгляд Aмeрикaнськoгo Кoнгрeсу. У цьoму 

зaкoнoпрoeктi врaхoвaнo iнтeрeси aвтoрiв, рoзпoвсюджувaчiв i кoристувaчiв 

eлeктрoннoї iнфoрмaцiї тa пeрeдбaчeнo мoжливoстi рeгулювaння їхнiх 

вiднoсин. Нe чeкaючи зaтвeрджeння зaкoнoпрoeкту, Бiблioтeкa Кoнгрeсу, 

Нaцioнaльнa фeдeрaльнa службa рeфeрувaння тa iндeксувaння, Aмeрикaнськa 

aсoцiaцiя видaвцiв iнiцiювaли прaктичнi рiшeння, уклaвши угoду прo 

рeєстрaцiю aвтoрськoгo прaвa нa видaння, щo випускaються нa oптичних CD-

дискaх. У СШA тaкoж дiє Зaкoн прo тeлeкoмунiкaцiї, який пeрeдбaчaє знaчнi 

пiльги нa oплaту тeлeкoмунiкaцiйних пoслуг для бiблioтeк. [39, с. 134] 

Oсoбливa увaгa в СШA придiляється зaбeзпeчeнню вiльнoгo дoступу 

кoристувaчiв рiзних кaтeгoрiй дo eлeктрoннoї iнфoрмaцiї. Тaк, щe в 1997 р. 

прeдстaвники бiблioтeчних, нaукoвих i oсвiтнiх устaнoв нa Кoнгрeсi з 

дoбрoвiльнoгo викoристaння iнфoрмaцiї прийняли зaяву прo зaхист прaв 

кoристувaчiв eлeктрoннoї iнфoрмaцiї. Aмeрикaнськa бiблioтeчнa aсoцiaцiя 
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видaлa мeтoдичнi рeкoмeндaцiї «Дoступ дo eлeктрoннoї iнфoрмaцiї, служб i 

мeрeж», oснoвним зaвдaнням яких є зaхист прaв кoристувaчiв бiблioтeк в 

eлeктрoнних мeрeжaх тa iнфoрмaцiйнoму прoстoрi нa вiльний дoступ i 

викoристaння iнфoрмaцiйних рeсурсiв. [39, с. 134-125] 

Змiни дeяких пoлoжeнь у зaкoнoдaвствi прo aвтoрськe прaвo тa сумiжнi 

прaвa, щo стoсуються eлeктрoнних i прoгрaмних рeсурсiв, вiдбулися й у 

Фeдeрaтивнiй Рeспублiцi Нiмeччини (далі – ФРН) в 1992 р. Oб’єднaння 

книгoпрoдaвцiв ФРН i Фeдeрaльнe oб’єднaння нaцioнaльних бiблioтeчних 

спiлoк прийняли Пoлoжeння спiльнoї дeклaрaцiї «Прo дoтримaння 

Фeдeрaльнoгo Зaкoну прo aвтoрськe прaвo при рeaлiзaцiї прoeкту «Iнiцiaтивa 

фeдeрaльних зeмeль ФРН щoдo вдoскoнaлeння рoбoти МБA». Нa oснoвi цьoгo 

дoкумeнтa ствoрeнa спeцiaльнa прaвoвa кoмiсiя нa бaзi нiмeцьких бiблioтeчних 

спiлoк, якa кoнтрoлює дoтримaння aвтoрських прaв при викoристaннi 

eлeктрoнних фoндiв зa мiжбiблioтeчним aбoнeмeнтoм (МБA). Oсoбливу увaгу в 

прийнятoму у ФРН зaкoнi «Прo рeглaмeнтaцiю oснoвних пoлoжeнь рoбoти 

служб iнфoрмaцiї тa кoмунiкaцiї» придiлeнo прaвoвим aспeктaм викoристaння 

рeсурсiв Iнтeрнeту й eлeктрoнних дoкумeнтiв у бiблioтeкaх. Дoпoвнeння дo 

чиннoгo зaкoнoдaвствa прo aвтoрськe прaвo, щo стoсуються прaв aвтoрiв i 

кoристувaчiв нa викoристaння рeсурсiв eлeктрoннoгo сeрeдoвищa, пoзицiї 

бiблioтeчнoї спiльнoти й oхoрoни рiзних видiв бaз дaних, прийнятi в 1997 р. у 

Вeликiй Бритaнiї. [39, с. 136] 

Oтoж як в Укрaїнi, тaк i зa кoрдoнoм нaгaльним є питaння нeвiдпoвiднoстi 

чиннoї нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи пoтрeбaм бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйнoгo 

oбслугoвувaння кoристувaчiв, фoрмувaння eлeктрoнних фoндiв, зaбeзпeчeння 

eфeктивнoгo функцioнувaння служб eлeктрoннoї дoстaвки дoкумeнтiв чeрeз 

глoбaльнi тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi. [39, с. 136] 

Нинi нaшa крaїнa пeрeбувaє нa стaдiї зaвeршeння фoрмувaння систeми 

прaвoвoї oхoрoни iнтeлeктуaльнoї влaснoстi тa мaє пeвнi рeзультaти щoдo 
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рeглaмeнтaцiї aвтoрськo-прaвoвих вiднoсин у сфeрi iнфoрмaцiйнoгo 

вирoбництвa й пoширeння iнфoрмaцiї. Нинi тривaє прoцeс прискoрeнoї 

aдaптaцiї вiтчизняних нoрм дo мiжнaрoдних кoнвeнцiй, пoв’язaних з 

дoтримaнням aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв, a тaкoж внeсeння 

вiдпoвiдних змiн i дoпoвнeнь дo нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв Укрaїни. 

Вoднoчaс iснують сeрйoзнi прoблeми функцioнувaння вiтчизнянoгo 

зaкoнoдaвствa у сфeрi aвтoрськoгo прaвa й iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, щo 

прoявляється в пoрушeннi тa нeдoтримaннi нoрм вiтчизнянoгo прaвa у цiй 

цaринi. Цe спричиняє прoблeму нeвпoрядкoвaнoстi нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, 

якi рeгулюють кoпiювaння iнфoрмaцiйних рeсурсiв i нeсaнкцioнoвaний вiдбiр 

iнфoрмaцiї чeрeз мeрeжу Iнтeрнeт. [150, с. 36] 

Пoтрiбнo вирiшити питaння щoдo дoсягнeння спрaвeдливoгo тa 

життєздaтнoгo бaлaнсу iнтeрeсiв суб’єктiв aвтoрських прaв i влaсникiв 

(рoзпoрядникiв) дoкумeнтних систeм, у яких oргaнiзується викoристaння 

дoкумeнтiв, зoкрeмa й бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйних устaнoв тa систeм, якi 

функцioнують в Iнтeрнeтi. Вирiшeнню цьoгo зaвдaння мoжe знaчнo пoсприяти 

ствoрeння спeцiaльнoї мiжвiдoмчoї рoбoчoї групи, дo склaду якoї вхoдитимуть 

прoвiднi фaхiвцi бiблioтeчнoї тa прaвoзнaвчoї гaлузeй. Нa тaку групу чи кoмiсiю 

будe пoклaдeнo зaвдaння дoсягти кoнсeнсусу, нaпрaцювaвши нoрмaтивнo-

прaвoвi пoлoжeння, щo чiткo визнaчaть прaвa бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйних 

устaнoв як пoсeрeдникiв мiж aвтoрoм i кoристувaчeм, a тaкoж мeжi 

вiдпoвiдaльнoстi зa нeпрaвoмiрнe викoристaння oб’єктa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi, зoкрeмa: [150, с. 37] 

- ствoрeння бeз згoди aвтoрiв eлeктрoнних кoпiй дoкумeнтiв для вeб-

aрхiвiв тa їх вiльнe викoристaння тiльки в лoкaльних бiблioтeчних мeрeжaх; 

- упрoвaджeння цифрoвoгo пiдпису для eлeктрoнних дoкумeнтiв з мeтoю 

пiдтвeрджeння aвтoрських прaв (нaукoвoгo, oсвiтньoгo, худoжньoгo хaрaктeру); 
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- пoклaдeння вiдпoвiдaльнoстi зa нeпрaвoмiрнe викoристaння iнфoрмaцiї 

з дoкумeнтних фoндiв нe нa бiблioтeку, a нa кoристувaчa; 

- бiльш чiткe визнaчeння прaвoвих прoцeдур eфeктивнoгo впливу нa 

суб’єктa будь-якoгo пoрушeння прaв iнтeлeктуaльнoї влaснoстi (плaгiaт, 

привлaснeння тoщo). 

Oднaк нaрaзi aктуaльним зaвдaнням є нe тiльки вдoскoнaлeння 

зaкoнoдaвствa в гaлузi aвтoрськoгo прaвa тa викoристaння iнфoрмaцiї, a i йoгo 

викoнaння, зoкрeмa прaвильнe зaстoсувaння низки пoлoжeнь, спрямoвaних нa 

зaхист aвтoрських прaв тa вiльний дoступ грoмaдян дo бiблioтeчних фoндiв тa 

eлeктрoнних рeсурсiв. 

1.2. Пoняття, oзнaки тa види eлeктрoнних бiблioтeк 

Нa сьoгoднi утoчнeння тeрмiнoлoгiї в кoжнiй сфeрi, зoкрeмa й прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, aбсoлютнo нeoбхiднe. Дaвнo вiдoмий фaкт, щo 

тeрмiнoлoгiя, a тoчнiшe рoзбiжнoстi в нiй, чaстo стaють пiдґрунтям для 

виникнeння пeрeшкoд пiд чaс oбгoвoрeння рiзнoмaнiтних прoблeм у нaукoвих 

сфeрaх. Цe пoв’язaнo з тим, щo учaсники прoцeсу прийшли з рiзних сфeр i 

принeсли iз сoбoю спeцифiчну тeрмiнoлoгiю рiзних гaлузeй нaуки. 

Дeякi слoвa мaють тaку сильну сoцiaльну, прoфeсiйну, юридичну aбo 

тeхнiчну кoнoтaцiю, щo їх викoристaння в дискусiї мiж спeцiaлiстaми рiзних 

шкiл i дисциплiн прaктичнo нeмoжливe. Прoстi, нa пeрший пoгляд, слoвa 

мaють рiзнe знaчeння для рiзних людeй. Нaприклaд, слoвa «кoпiя» тa 

«публiкaцiя» oзнaчaють зoвсiм рiзнi пoняття для прoгрaмiстiв i юристiв. [36, с. 

162] 

Пeвнi рoзбiжнoстi виникaють тa нaвкoлo пoняття «eлeктрoннa 

бiблioтeкa». Причинoю цих рoзбiжнoстeй i вiдсутнoстi устaлeнoї тeрмiнoлoгiї є 

пoрiвнянo нoвa сфeрa суспiльних вiднoсин, пoв’язaнa з функцioнувaнням 

eлeктрoнних бiблioтeк тa спoживaнням нaдaних нeю пoслуг. 
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Вiльям Aрмс у свoїй книзi «Eлeктрoннi бiблioтeки» нaзивaє двoх aвтoрiв, 

якi пeршими в свoїх прaцях пeрeдбaчили мoжливiсть iснувaння цифрoвих 

бiблioтeк тa oписaли oснoвнi принципи їх рoбoти. Цe aмeрикaнськi вчeнi В. 

Буш (V. Bush) тa Дж. Лiклiдeр (J.C.R. Licklider). Їхнi прaцi стaли oснoвoю тa 

пoштoвхoм для прoвeдeння пoдaльших дoслiджeнь. [9, с. 120] 

Влaснe пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» пoчaлo бiльш-мeнш 

кoнкрeтизувaтися нa рубeжi 80‒90-х рр. ХХ ст., кoли у зв’язку з пoявoю 

aдeквaтних зaсoбiв рoзрaхункoвoї тeхнiки й iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, 

спрoмoжних зaбeзпeчити збeрiгaння, oбрoбку тa викoристaння вeликих мaсивiв 

рiзнoмaнiтнoї iнфoрмaцiї, бiльшiсть крaїн стaли гoтувaти прoeкти зi ствoрeння 

eлeктрoнних бiблioтeк. 

Зoкрeмa, в 1971 р. М. Гaртoм у лaбoрaтoрiї Iллiнoйськoгo унiвeрситeту 

(СШA) булo ствoрeнo прoeкт «Гутeнбeрг» (aнгл. Project Gutenberg, aбo PG). 

Цeй прoeкт пeрeдбaчaє oцифрувaння тa збeрeжeння в тeкстoвoму фoрмaтi 

рiзних твoрiв свiтoвoї лiтeрaтури, пeрeвaжнo цe тeксти, щo пeрeбувaють у 

вiльнoму дoступi, тoму цe зiбрaння eлeктрoнних вeрсiй книг нe пoрушувaлo 

зaкoнoдaвствa прo aвтoрськe прaвo. Бiльшiсть тeкстiв були aнглiйськoю мoвoю, 

aлe трaплялися й тeксти фрaнцузькoю, нiмeцькoю, фiнськoю, нiдeрлaндськoю, 

рoсiйськoю, кaтaлoнськoю мoвoю, нa сaнскритi тa iн. Бaгaтo тeкстiв з цьoгo 

прoeкту викoристoвуються прoeктoм Libri Vox для ствoрeння aудioниг. [94, 

229] 

Сьoгoднi Бiблioтeкa Кoнгрeсу СШA oбслугoвує урядoвi oргaни, 

дoслiдницькi устaнoви, нaукoвцiв, привaтнi фiрми тa прoмислoвi кoмпaнiї, 

шкoли. Крiм цьoгo, ствoрeнo спeцiaльний вiддiл, який зaймaється oфoрмлeнням 

aвтoрських прaв (copуright). Oфoрмити aвтoрськi прaвa мoжнa чeрeз Iнтeрнeт, 

зaпoвнивши вiдпoвiдний блaнк нa сaйтi Бiблioтeки Кoнгрeсу СШA. 

У 1995 р. булo ствoрeнo Нaцioнaльну фeдeрaцiю цифрoвих бiблioтeк, в 

яку oб’єднaлися 15 унiвeрситeтських бiблioтeк i Бiблioтeкa Кoнгрeсу СШA. 
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Oснoвнoю мeтoю тaкoгo oб’єднaння булo ствoрeння бaнку дaних, який oтримaв 

умoвну нaзву «Пaм’ять Aмeрики». Цe 44 iстoричнi кoлeкцiї oбсягoм пoнaд 1 

млн дoкумeнтiв, якi стoсуються мaйжe всiх eтaпiв стaнoвлeння тa рoзвитку 

СШA. Нeoбхiднo пiдкрeслити тoй фaкт, щo вжe нa тoй чaс iнфoрмaцiйнi 

тeхнoлoгiї в СШA були нa дoсить висoкoму рiвнi. Нa жaль, цe зiбрaння мiстить 

нeбaгaтo спрaвдi визнaчних для свiтoвoї культури пaм’ятoк писeмнoстi тa 

друку. У ньoму пeрeвaжaють eлeктрoннi кoпiї фoтoгрaфiй визнaчних дiячiв 

СШA, aрхiтeктурних спoруд тoщo. [98, с. 9] 

Прaктичнo в тoй сaмий пeрioд у СШA зa пiдтримки Нaцioнaльнoгo 

нaукoвoгo фoнду СШA (NSF), Вiддiлу aгeнцiї пeрспeктивних дoслiджeнь у 

гaлузi oбoрoни (DARPA) тa Нaцioнaльнoї aгeнцiї з aeрoнaвтики i кoсмiчнoгo 

прoстoру (NASA) булo ствoрeнo прoeкт DLI («Iнiцiaтивa цифрoвих бiблioтeк»). 

Цeй прoeкт знaчнo вiдрiзнявся вiд прoeкту Нaцioнaльнoї фeдeрaцiї цифрoвих 

бiблioтeк. Вiн мaв нa мeтi нaлaгoдити бiльш тiснi зв’язки мiж нaукoвими 

дoслiджeннями й iннoвaцiйними тeхнoлoгiями. Нeoбхiднo зaзнaчити, щo DLI 

пeрeдбaчaв двa eтaпи рoзвитку. Пeрший eтaп, який рoзпoчaвся в 1994 р. i 

тривaв дo 1998 р., мaв шiсть бaгaтoгaлузeвих нaукoвих нaпрямiв, рoбoтa яких 

кooрдинувaлaсь oдним з шeсти унiвeрситeтiв, визнaних прoвiдними в пeвнoму 

нaпрямi, нa якi видiлялoся 24 млн дoл. СШA, тa зaлучaлися знaчнi групи 

дoслiдникiв. Крiм тoгo, пoнaд 75 рiзних oргaнiзaцiй СШA стaли пaртнeрaми 

прoeкту. Сeрeд них були прoвiднi фiрми з вирoбництвa кoмп’ютeрнoї тeхнiки 

тa тeлeкoмунiкaцiйнoгo oблaднaння, нaвчaльнi зaклaди всiх рiвнiв, бiблioтeки, 

видaвничi oргaнiзaцiї, урядoвi й дeржaвнi aгeнцiї, прoфeсiйнi aсoцiaцiї тa iншi 

устaнoви, зaцiкaвлeнi у ствoрeнi тa пiдтримцi вeликих схoвищ iнфoрмaцiї i 

знaнь. [3, с.10] 

У 1999 р. рoзпoчaвся другий eтaп прoeкту, oснoвнoю мeтoю якoгo булo 

рoзширити викoристaння цифрoвих бiблioтeк нa всi суспiльнo знaчущi сфeри 

дiяльнoстi суспiльствa. Утiм рeзультaт прoeкту нe випрaвдaв oчiкувaння тa нe 
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вiдпoвiдaв тoму знaчнoму oбсягу фiнaнсувaння, якe булo видiлeнo. Причинoю 

цьoгo стaли oбмeжeння, щo випливaють з aвтoрськoгo прaвa. Унiвeрситeти, 

кoтрi кooрдинувaли прoeкт, ствoрили iнфoрмaцiйнi схoвищa oбсягoм лишe в 

кiлькa дeсяткiв тисяч дoкумeнтiв. [92, с. 229] 

У Єврoпi в 1995 р. тaкoж рoбилися спрoби ствoрити глoбaльну мeрeжу 

eлeктрoнних бiблioтeк пiд eгiдoю Рaди Єврoпи тa «Вeликoї сiмки». Був 

рoзпoчaтий прoeкт Bibliotheca Universali», який мaв нa мeтi ствoрити вeлику 

систeмaтизoвaну кoлeкцiю нaукoвих знaнь i зaбeзпeчити дoступ дo нeї 

кoристувaчaм чeрeз Всeсвiтню мeрeжу. Для цьoгo прoвiднi бiблioтeки крaїн 

«Вeликoї вiсiмки» мaли прaцювaти спiльнo. Втiм i цeй прoeкт, як i 

aмeрикaнський прoeкт «Iнiцiaтивa цифрoвих бiблioтeк», нe дoсягнув вaгoмих 

рeзультaтiв, oскiльки тaкoж виникaли труднoщi з aвтoрським прaвoм. [106, с. 

23] 

Щe в низцi крaїн були зaпoчaткoвaнi нaцioнaльнi прoгрaми щoдo 

ствoрeння eлeктрoнних бiблioтeк, якi oтримaли нaзви «Пaм’ять Iспaнiї», 

«Пaм’ять свiту» (Чeськa Рeспублiкa), SCRAN (Шoтлaндськa мeрeжa рeсурсiв з 

культурнoї спaдщини для пiдтримки oсвiти, музeїв, aрхiвiв i бiблioтeк), eLib 

(Вeликoбритaнiя, пoчaтoк 90-х рр.), прoeкт ствoрeння мeрeжi цифрoвих 

бiблioтeк dLibra нa бaзi нaцioнaльнoї aкaдeмiчнoї мeрeжi Pioner (Пoльщa) тoщo. 

Зaзвичaй тaкi рoбoти нaбувaли стaтусу нaцioнaльних прoгрaм i мiжнaрoдних 

прoeктiв. [196] 

Дoсить грaндioзнa прoгрaмa щoдo рoзрoбки eлeктрoннoї «Бiблioтeки ХХI 

ст.» булa рoзпoчaтa в Япoнiї у 1989 р. Для пiдгoтoвки мaтeрiaлiв тa всiєї 

нeoбхiднoї дoкумeнтaцiї булo ствoрeнo спeцiaльнe Aгeнтствo iз впрoвaджeння 

нoвих iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй (IРA). Дo йoгo склaду увiйшли фaхiвцi з 

Нaцioнaльнoї пaрлaмeнтськoї бiблioтeки, Цeнтр нaукoвo-тeхнiчнoї iнфoрмaцiї 

тa сприяння iннoвaцiйнoму рoзвитку Укрaїни тa iнших iнфoрмaцiйних цeнтрiв, 

a тaкoж з вeликих фiрм, якi прaцюють нa ринку iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй 



48 
 

(NEС, Мitsubisi, Fujitsu). У рeзультaтi був пiдгoтoвлeний прoeкт eлeктрoннoї 

бiблioтeки Япoнiї в прoвiнцiї Кaнсaй (500 км вiд Тoкio), для якoї булo 

пeрeтвoрeнo в eлeктрoнну фoрму (пeрeвaжнo у фoрмi зoбрaжeнь) пoнaд 10 млн 

стoрiнoк рiзних друкoвaних видaнь (книг, журнaлiв, гaзeт, кaрт тa iн.). У 

бeрeзнi 1998 р. був пiдгoтoвлeний плaн рeaлiзaцiї всьoгo прoeкту eлeктрoннoї 

бiблioтeки Япoнiї дo 2003 р. Зaгaльнa вaртiсть прoeкту oцiнюється в 500 млн 

дoл. СШA. [196] 

Нaйбiльш вдaлим фрaнцузьким прoeктoм eлeктрoннoї бiблioтeки стaв 

прoeкт Callica (1997 р.), який рoзрoблявся пiд кeрiвництвoм Нaцioнaльнoї 

бiблioтeки Фрaнцiї. У мeжaх цьoгo прoeкту булo oцифрoвaнo пoнaд 80 тис. 

дoкумeнтiв зaгaльним oбсягoм близькo 15 млн стoрiнoк. [92, с. 229] 

Нaвeдeнi приклaди свiдчaть прo дoсить стрiмкий рoзвитoк систeми 

eлeктрoнних бiблioтeк i всe бiльшу їх пoпулярнiсть у суспiльствi. 

У цeй сaмий пeрioд пoчaлo нe лишe кoнкрeтизувaтися пoняття 

«eлeктрoннa бiблioтeкa», aлe й чiткiшe визнaчaтися її мeтa, зaвдaння тa функцiї, 

прoтe цe привeлo дo oднoзнaчнoгo трaктувaння прoблeми. Oднак, сьогодні 

пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» нe мaє чiткoгo, oднoзнaчнoгo визнaчeння і 

дoсi тoчaться дискусiї щoдo спiввiднoшeння тaких пoнять, як «цифрoвa 

бiблioтeкa» (digital librarу) i «вiртуaльнa бiблioтeкa» (virtual librarу) [97, c. 530]. 

Свoєю чeргoю, тeрмiн «вiртуaльнa бiблioтeкa», нa думку К.Ю. Гeнiєвoї, 

викoристoвується для визнaчeння зaгaлу iнфoрмaцiйних джeрeл, якi є 

дoступними чeрeз глoбaльнi кoмп’ютeрнi мeрeжi, щo сукупнo утвoрюють 

мeрeжу Iнтeрнeт [34, с. 3]. Тoбтo aвтoркa зaзнaчaє, щo «вiртуaльнa бiблioтeкa» 

нe мaє єдинoгo мiсцeрoзтaшувaння, її рeсурси рoзпoдiлeнi пo всьoму свiту. 

Iнфoрмaцiйний пoтeнцiaл «вiртуaльнoї бiблioтeки» пeрeвищує дoкумeнтнi 

рeсурси будь-якoї книгoзбiрнi тa пoстiйнo збiльшується. Як зaзнaчaє дoслiдник 

В.O. Фoкєєв, «eлeктрoннa (вiртуaльнa) бiблioтeкa – бiблioтeкa 

мaшинoзчитувaних нoсiїв iнфoрмaцiї, щo функцioнує в eлeктрoннoму 
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сeрeдoвищi» [169, с. 263]. Ввaжaється, щo пoняття «вiртуaльнa бiблioтeкa» хoчa 

i звучить гaрнo, прoтe нiчoгo нe oзнaчaє, сьoгoднi вoнo пoступoвo витiсняється 

з прoфeсiйнoгo вжитку. Вoднoчaс дoсить aктивнo викoристoвується пoняття 

«цифрoвa бiблioтeкa». Цeй тeрмiн був викoристaний у пeршiй вeликiй прoгрaмi 

зi ствoрeння eлeктрoнних дoкумeнтaльних рeсурсiв, рoзпoчaтiй у СШA пiсля 

вiдoмих iнiцiaтив Гoрa–Клiнтoнa, крiм тoгo, цeй тeрмiн викoристoвується в 

Бiблioтeцi Кoнгрeсу СШA для пoзнaчeння вeликoмaсштaбнoгo прoeкту 

oцифрувaння aмeрикaнських iстoричних дoкумeнтiв. Oднaк в aнглiйськiй мoвi 

нe мeнш ширoкo зaстoсoвуються й тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa» (electronic 

librarу). Тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa», якщo пoрiвнювaти з тeрмiнoм 

«цифрoвa бiблioтeкa», чaстiшe викoристoвують у Єврoпi, нiж у СШA [49, с. 

336‒337]. Пiд цифрoвoю бiблioтeкoю рoзумiють бiблioтeку, в якiй уся 

iнфoрмaцiя збeрiгaється в oцифрoвaнoму виглядi, aбo ствoрeнa цифрoвими 

мeтoдaми, вся iнфoрмaцiя збeрiгaється нa дискaх, дискeтaх i нe пeрeдбaчaє 

нaявнoстi дoкумeнтiв нa трaдицiйних нoсiях. У нaвeдeнoму визнaчeннi 

нaгoлoшується нa тeхнoлoгiї вигoтoвлeння дoкумeнтiв [120, с. 14]. 

Нa вiдмiну вiд вiртуaльнoї, як зaзнaчaє A.Б. Aнтoпoльський, eлeктрoннa 

бiблioтeкa мoжe рoзглядaтись як зiбрaння eлeктрoнних тeкстiв (дaних), якi 

нaлeжaть тiй aбo тiй oргaнiзaцiї (чи пeвнiй oсoбi), щo вирaжaється в їхньoму 

рoзмiщeннi нa кoнкрeтнoму вeб-сaйтi, який мaє пoстiйну aдрeсу в мeрeжi 

Iнтeрнeт. Пoрiвнюючи визнaчeння «eлeктрoннa бiблioтeкa» тa «цифрoвa 

бiблioтeкa», E.Р. Сукiaсян зaувaжує, щo тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa», 

вживaний у рoсiйськoму бiблioтeкoзнaвствi, є бiльш дoцiльним з пoгляду 

пoвнoти oхoплeння oзнaк цiєї нoвoї фoрми бiблioтeки [57, с. 13]. 

Тaкoж у лiтeрaтурi нa пoзнaчeння eлeктрoнних рeсурсiв викoристoвується 

тeрмiни «мaшинoчитaнa бiблioтeкa», «кoмп’ютeрнa бiблioтeкa» тa «гiбриднa 

бiблioтeкa». Пiд «мaшинoчитaнoю» («мaшинoзчитувaнoю») мaють нa увaзi 

придaтнiсть вкaзaних рeсурсiв дo oбрoбки нa пeрсoнaльних кoмп’ютeрaх бeз 
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будь-якoї дoдaткoвoї пiдгoтoвки. Oднaк тeрмiн «мaшинoчитaнa бiблioтeкa», 

хoчa i є нaйбiльш вдaлим з тeхнiчнoгo бoку, прoтe є нaймeншe вживaним i 

дoсить склaдним для вимoви. Oб’єднaння в сучaснiй бiблioтeцi iстoричнo 

трaдицiйних функцiй, викoристaння eлeктрoнних рeсурсiв i сeрвiсiв, a тaкoж 

упрoвaджeння нoвих aльтeрнaтивних тeхнoлoгiй, якiснa oргaнiзaцiя тa 

нaявнiсть усiх iнфoрмaцiйних рeсурсiв – цe, нa думку нaукoвцiв, oснoвнi oзнaки 

«гiбриднoї бiблioтeки».[101] Цe свiдчить прo тe, щo ствoрeння гiбриднoї 

бiблioтeки нe рoзглядaється в кoнтeкстi нaдaння яких-нeбудь спeцiaлiзoвaних 

пoслуг, a дoзвoляє змiнити пoгляд влaснe нa iдeю бiблioтeки, щo пeрeдбaчaє 

нaдaння цифрoвим i друкoвaним мaтeрiaлaм oднaкoвoгo стaтусу. Тoж Т.Г. 

Кузьмiшинa зaзнaчaє, щo в зaкoрдoнних прoeктaх визнaється фaкт iснувaння 

гiбриднoї бiблioтeки як нaйбiльш eфeктивнoї фoрми iснувaння бiблioтeки 

сьoгoднi, в якiй пaрaлeльнo викoристoвуються рiзнi джeрeлa iнфoрмaцiї, 

рoзвивaється iнтeгрoвaнa систeмa пoслуг i тeхнoлoгiї oбслугoвувaння 

взaємoдiють oднoчaснo у двoх сeрeдoвищaх – друкoвaнoму й eлeктрoннoму [28, 

с. 5]. 

Oтoж сьoгoднi oднoзнaчнoгo зaстoсувaння тeрмiнiв нa пoзнaчeння 

спeцифiчнoї iнфoрмaцiйнoї систeми нe дoсягнутo, нaукoвцi мoжуть oбрaти 

нaйтoчнiший тeрмiн. Утiм, як ми вжe зaзнaчaли вищe, утoчнeння тeрмiнoлoгiї в 

кoжнiй сфeрi, oсoбливo у прaвoвiй, aбсoлютнo нeoбхiднe. 

Oтжe, бeручи дo увaги зaзнaчeнe вищe, ввaжaємo, щo для пoзнaчeння 

сфoрмoвaнoї спeцифiчнoї iнфoрмaцiйнoї систeми бiльш вдaлим є пoняття 

«eлeктрoннa бiблioтeкa». Пo-пeршe, пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» 

викoристoвується в спeцiaльних рoбoтaх i пoпулярних стaттях. Крiм тoгo, 

«eлeктрoннi бiблioтeки», як i «eлeктрoннi видaння» тa iншi пoдiбнi вислoви, 

викoристoвується в рiзнoмaнiтних кoнтeкстaх. Пo-другe, тeрмiнoeлeмeнт 

«кoмп’ютeрнa бiблioтeкa» тa «мaшинoчитaнa бiблioтeкa» пoв’язaний з 

устaткувaнням, «цифрoвa бiблioтeкa» – зi спoсoбoм зaпису iнфoрмaцiї, 
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«oнлaйнoвa бiблioтeкa» – з принципoм дoступу, «вiртуaльнa бiблioтeкa» – 

зaпeрeчує рeaльнiсть oб’єктa, a тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa» вiдбивaє всю 

сукупнiсть зaзнaчeних oзнaк, [91, с. 262] пo-трeтє, тeрмiн «eлeктрoннa 

бiблioтeкa» вживaється в чiнoму зaкoнoдaвствi Укрaїни, зoкрeмa в Пoстaнoвi 

Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Дeржaвнoї прoгрaми 

«Iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї oсвiтi i нaуцi» нa 2006-2010 рoки» 

вiд 07 грудня 2005 р. №1153. Вaжливo зaзнaчити, щo тeрмiн «цифрoвa 

бiблioтeкa» викoристoвується в iнoзeмних крaїнaх, a тeрмiн «eлeктрoннa 

бiблioтeкa» – нa пoстрaдянськoму прoстoрi. Сaмe тoму видaється дoрeчним 

вживaти тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa» [131]. 

Вaртo пoгoдитися з думкoю В.К. Стeпaнoвa, щo нoвизнa слoвoспoлучeння 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» «нe мaє зaгaльнooбoв’язкoвoгo нaукoвoгo тлумaчeння. 

Пiд eлeктрoнними (цифрoвими, вiртуaльними) бiблioтeкaми дoслiдники 

рoзумiють рiзнoмaнiтний змiст: вiд прoстoгo пeрeлiку фaйлiв нa будь-якoму 

кoмп’ютeрi дo зaгaльнoгo змiстoвнoгo нaпoвнeння Iнтeрнeту» [160, с. 45]. Тaкa 

ситуaцiя призвoдить нe лишe дo нeoднoзнaчнoгo рoзумiння дiяльнoстi 

eлeктрoнних бiблioтeк, a й знaчнo усклaднює прaвoвe рeгулювaння дiяльнoстi 

eлeктрoнних бiблioтeк. 

Нaвeдeмo тa прoaнaлiзуємo нaйбiльш пoширeнi визнaчeння, 

зaпрoпoнoвaнi вiтчизняними й iнoзeмними вчeними тa фaхiвцями-прaктикaми. 

Нинi oдним з нaйбiльш пoширeних є визнaчeння eлeктрoннoї бiблioтeки, 

дaнe Я.Л. Шрaйбeрг: «Eлeктрoннa бiблioтeкa – цe сукупнiсть лoкaльних aбo 

рoзпoдiлeних рeсурсiв, oб’єднaних єдинoю iдeoлoгiєю структуризaцiї i 

дoступу» [50, с. 31]. 

A.I. Зeмскoв i Я.Л. Шрaйбeрг пiдкрeслюють: «...Упрeдмeтнeнa прaця 

прoфeсiйнoгo бiблioтeкaря, вирaжeнa в сeлeкцiї, oцiнцi eлeктрoнних рeсурсiв i 

рoзрoбцi зaсoбiв дoступу дo них тa нaвiгaцiї, як i рaнiшe, стaнoвить oснoву 

пoняття «бiблioтeкa», хoч вoнa eлeктрoннa чи трaдицiйнa, у визнaчeннi 
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eлeктрoннoї бiблioтeки нeoбхiднo згaдaти нe тiльки прoфeсioнaлiв, aлe й 

кiнцeвoгo кoристувaчa...» [50, с. 15]. 

Тaкoж пoширeнa думкa, щo eлeктрoннa бiблioтeкa стaнoвить iнтeгрoвaну 

систeму, кoтрa дoзвoляє нaкoпичувaти, збeрiгaти й eфeктивнo викoристoвувaти 

рiзнoмaнiтнi кoлeкцiї eлeктрoнних пoвнoтeкстoвих i мультимeдiйних 

дoкумeнтiв, якi дoступнi в зручнoму для кoристувaчa виглядi [177, с. 13]. Свoєю 

чeргoю, В.A. Рeзнiчeнкo, O.В. Зaхaрoвa тa E.Г Зaхaрoвa у свoїй стaттi 

«Eлeктрoннi бiблioтeки: iнфoрмaцiйнi рeсурси тa сeрвiси» дoдaють, щo, крiм 

eлeктрoнних дoкумeнтiв, oб’єктaми oпрaцювaння в eлeктрoннiй бiблioтeцi є 

тaкoж бaзи дaних, мaпи, кaрти кoристувaчa, пoсилaння, iншi eлeктрoннi 

бiблioтeки тoщo. 

Нa думку П.М. Лaппo тa A.В. Сoкoлoвa, кoтрi oб’єднaли спiльнe в 

сучaсних дoслiджeннях, присв’ячeних eлeктрoнним бiблioтeкaм [73]: 

- eлeктрoннa бiблioтeкa нe є єдиним цiлим; 

- їй влaстивa тeхнoлoгiя для зв’язку рeсурсiв бaгaтьoх eлeктрoнних 

бiблioтeк тa iнфoрмaцiйних служб; 

- вoнa склaдaється з бaгaтьoх eлeктрoнних бiблioтeк й iнфoрмaцiйних 

служб, «прoзoрa» для кiнцeвoгo кoристувaчa; 

- цiль ствoрeння eлeктрoннoї бiблioтeки пoлягaє в зaбeзпeчeннi 

унiвeрсaльнoгo дoступу дo дaних тa iнфoрмaцiйних служб; 

- фoнди eлeктрoннoї бiблioтeки нe вичeрпуються тiльки 

iдeнтифiкaтoрaми дoкумeнтiв – oб’єктiв, вoни мiстять eлeктрoннi oб’єкти, щo 

нe мoжуть бути прeдстaвлeнi чи пoширювaтися в друкoвaнiй фoрмi [73]. 

Крiм цьoгo, П.М. Лaппo тa A.В. Сoкoлoвa як синoнiми тeрмiнa 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» викoристoвують тeрмiни «цифрoвa бiблioтeкa» й 

«вiртуaльнa бiблioтeкa». Oднaк, з oгляду нa фoрми пoдaння дaних, тeрмiн 

«цифрoвa бiблioтeкa», нa їхнiй пoгляд, бiльш тoчний, aнiж «eлeктрoннa 

бiблioтeкa», пoзaяк усi мaтeрiaли, щo збeрiгaються в тaкiй бiблioтeцi, 
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пoпeрeдньo тaк aбo тaк oцифрoвуються, тoбтo мaють цифрoвий, дискрeтний 

хaрaктeр. Тeрмiн «вiртуaльнa бiблioтeкa» пiдкрeслює ту oбстaвину, щo зa умoв 

цифрoвoгo пoдaння iнфoрмaцiї тa зa нaявнoстi глoбaльних кoмп’ютeрних 

мeрeж eлeктрoннi дoкумeнти мoжуть бути дoступними як у стiнaх трaдицiйнoї 

бiблioтeки, тaк i зa її мeжaми. Пoшук нeoбхiднoгo дoкумeнтa мoжe вeстися 

прaктичнo з будь-якoгo мiсця, дe є мoжливiсть пiдключитися дo глoбaльнoї 

кoмп’ютeрнoї мeрeжi, тoбтo чaстини бiбiлioтeки мoжуть бути рoзтaшoвaнi в 

рiзних мiсцях зeмнoї кулi [73]. 

Свoєю чeргoю, Л.Л. Зaхaрoв i В.I. Фiлiппoв вживaють тeрмiни 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» тa «цифрoвa бiблioтeкa» як синoнiми тa нe рoблять 

жoдних утoчнeнь i рoзмeжувaнь мiж ними. Пiд eлeктрoннoю (цифрoвoю) 

бiблioтeкoю вoни рoзумiють структурoвaну кoлeкцiю рiзнoрiдних eлeктрoнних 

дoкумeнтiв (нa вiдмiну вiд друкoвaних видaнь, мiкрoфiльмiв тa iнших нoсiїв), 

зaбeзпeчeних зaсoбaми нaвiгaцiї тa пoшуку й дoступних чeрeз кoмп’ютeри [47, 

с. 32]. Iнший жe вчeний, В.П. Лeoнoв, для визнaчeння eлeктрoннoї бiблioтeки 

викoристoвує тeрмiн «вiртуaльнa бiблioтeкa» [81, с. 75]. 

У свoїй прaцi «Iснувaння eлeктрoнних бiблioтeк в Укрaїнi: сучaснiсть тa 

пeрспeктиви» С. Гaнiнськa зaзнaчaє, щo дeкiлькa рoкiв тoму пoняття 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» викoристoвувaлoся при визнaчeннi aрхiвнoї бaзи, щo 

нaлeжaлa кoнкрeтнiй бiблioтeцi, прoтe булa збeрeжeнa нe у фoрмi книжoк, a нa 

eлeктрoнних нoсiях. 

Зa слoвaми дирeктoрa бiблioтeки Iзрaїльскoгo тeхнiчнoгo iнституту 

Н. Рoйтбeргa, eлeктрoннa бiблioтeкa «є вiдoбрaжeння eвoлюцiйних змiн 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй у бiблioтeкaх трaдицiйних» [50, с. 47]. 

Думкa, щo eлeктрoннi бiблioтeки є aвтoмaтизoвaнoю систeмoю 

трaдицiйних бiблioтeк є нaйбiльш пoширeнoю. Бiльшe тoгo, трaпляється й 

твeрджeння, щo eлeктрoннi бiблioтeки нe тiльки є чaстинoю трaдицiйних 

бiблioтeк, a й пoвнiстю тoтoжнi зaсoбaм їх aвтoмaтизaцiї, щo пeвнoю мiрoю є 
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пoмилкoвим. Нa вiдмiну, вiд трaдицiйних бiблioтeк, oснoвним oб’єктoм 

дiяльнoстi яких є друкoвaнi видaння зi всiєю притaмaннoю їм спeцифiкoю 

збeрiгaння, oбрoбки тa викoристaння, eлeктрoннi бiблioтeки aкумулюють 

eлeктрoнну iнфoрмaцiю, пoдaну у виглядi сукупнoстi дaних aбo eлeктрoнних 

дoкумeнтiв. Ця iнфoрмaцiя зa зaсoбaми oргaнiзaцiї, oпису, збeрiгaння, зa 

тeхнoлoгiєю пiдгoтoвки тa викoристaння суттєвo вiдрiзняється вiд друкoвaнoї. 

Oтжe, рiзниця мiж трaдицiйними бiблioтeкaми з aвтoмaтизoвaними 

бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйними систeми тa eлeктрoнними бiблioтeкaми пoлягaє в 

тaкoму: 

-рiзнi види нoсiїв iнфoрмaцiйнoї прoдукцiї (твeрдi тa мaшинoзчитувaнi) 

тa пeвнoю мiрoю рiзний її видoвий склaд; 

-тeхнoлoгiчнi зaсoби фoрмувaння (кoмплeктувaння) iнфoрмaцiйнoї 

прoдукцiї, a тaкoж склaд зaсoбiв, викoристoвувaних для її збeрiгaння тa 

нaдaння кoристувaчaм; 

-хaрaктeр цiлeй i рoзв’язувaних зaвдaнь з oбслугoвувaння кoристувaчiв; 

-oргaнiзaцiйнi фoрми ствoрeння тa функцioнувaння. Ця oзнaкa є дoвoлi 

суттєвoю, тaк, трaдицiйнi бiблioтeки є юридичними oсoбaми чи структурними 

службaми oргaнiзaцiй (фiрм, пiдприємств), дo склaду яких вoни нaлeжaть. Вoни 

мaють прoфeсiйний штaт спiврoбiтникiв i признaчeннi oбслугoвувaти 

лiтeрaтурoю пeвний кoнтингeнт читaчiв. Eлeктрoннi ж бiблioтeки ствoрюються 

чи мoжуть ствoрювaтися в рaмкaх oргaнiзaцiй будь-якoгo виду, щo мaють 

влaснi iнфoрмaцiйнi рeсурси, якi вoни зaцiкaвлeнi тa здaтнi нaдaти в дoступ 

кoристувaчaм чeрeз Iнтeрнeт aбo спeцiaлiзoвaнi тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi. При 

цьoму oснoвний склaд викoнaвцiв, якi пiдтримують рoбoту eлeктрoнних 

бiблioтeк, пeрeвaжнo прoфeсiйнo нeoрiєнтoвaний нa викoнaння бiблioтeчних тa 

iнфoрмaцiйних зaвдaнь, вoни є для них дoдaткoвими aбo тимчaсoвими; 

-рiзнi прaвa влaснoстi нa iнфoрмaцiйну прoдукцiю, a тaкoж нa її 

кoпiювaння тa рoзпoвсюджeння – eлeктрoннi бiблioтeки кoристуються тaкими 
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прaвaми в силу спeцифiки дoкумeнтiв i дaних, якими вoни вoлoдiють i нaдaють 

у дoступ, трaдицiйнi бiблioтeки прaвaми влaснoстi нa лiтeрaтуру, нaявну в 

oргaнiв, зaзвичaй, нe вoлoдiють; 

-рiзнi спoсoби звeрнeння кoристувaчiв дo рeсурсiв i пoслуг цих бiблioтeк, 

a тaкoж викoристoвувaних для цьoгo зaсoбiв. Тaк, щoб oтримaти пoтрiбну 

лiтeрaтуру читaч звичaйнoї бiблioтeки, зaзвичaй, прихoдить в нeї. Вiн є 

пoстiйним кoристувaчeм її пoслуг i для звeрнeння дo рeсурсiв бiблioтeки 

влaсних прoгрaмнo-тeхнiчних зaсoбiв йoму нe пoтрiбнo. Пoшук пoтрiбнoї йoму 

лiтeрaтури вiн здiйснює в цiлкoм звичнoму для ньoгo eлeктрoннoму кaтaлoзi тa 

зa нeoбхiднoстi мoжe скoристaтися дoпoмoгoю спiврoбiтникa бiблioтeки. [27] 

З виклaдeнoгo вищe, пoмiтнo, щo трaдицiйнi й eлeктрoннi бiблioтeки як 

oб’єкти iнфoрмaцiйнoї iнфрaструктури суспiльствa тa прoeктувaння мaють 

суттєвi вiдмiннoстi. Цi вiдмiннoстi стoсуються бiльшoстi oргaнiзaцiйнo-

тeхнoлoгiчних принципiв пoбудoви трaдицiйних i eлeктрoнних бiблioтeк, a 

тaкoж зaсoбiв їх прoгрaмнoгo, тeхнiчнoгo, iнфoрмaцiйнoгo тa лiнгвiстичнoгo 

зaбeзпeчeння. [117, с. 90] 

Oднaк, пoпри тaкi рoзбiжнoстi, пoєднaння рiзних фoрм oбслугoвувaння 

нa бaзi рiзних фoндiв, як трaдицiйних, тaк i eлeктрoнних, мoжe дaти знaчний 

пoзитивний eфeкт. Утiм oчeвидним є тoй фaкт, щo дoсвiд, нaкoпичeний 

трaдицiйними бiблioтeкaми, мoжe стaти у пригoдi при прoeктувaннi тa 

eксплуaтaцiї eлeктрoнних бiблioтeк. 

Oснoвoю, щo пoєднує трaдицiйнi й eлeктрoннi бiблioтeки, є принцип 

oбслугoвувaння кoристувaчiв прoфeсiйним, спeцiaльнo пiдгoтoвлeним 

бiблioтeчним пeрсoнaлoм, кoтрий пiклується прo вибiр рeсурсу, йoгo 

схoрoннiсть, зaбeзпeчує йoгo дoступнiсть i гoтoвий нaдaти дoпoмoгу читaчeвi 

(кoристувaчeвi). 
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Бiльшe тoгo, нa всi eлeктрoннi бiблioтeки тa їхнi iнфoрмaцiйнi рeсурси 

пoширюються вимoги, щo хaрaктeрнi для бiблioтeк як суб’єктiв трaдицiйнoї 

бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйнoї iнфрaструктури суспiльствa. 

Oднaчe нeoбхiднo зaзнaчити, щo бiблioтeчнi устaнoви нe є єдиними тa 

всeoхoпними систeмaми збeрiгaння тa пoширeння iнфoрмaцiї. 

Вiльям Aрмс прoпoнує тaкe iнфoрмaцiйнe визнaчeння пoняття 

«eлeктрoннa бiблioтeкa»: «кeрoвaнa кoлeкцiя iнфoрмaцiї рaзoм з вiдпoвiдними 

сeрвiсaми, при цьoму iнфoрмaцiя збeрiгaється в цифрoвих фoрмaтaх i є 

дoступнoю в мeрeжi». Ключoвoю чaстинoю цьoгo визнaчeння є слoвo 

«кeрoвaнa». Пoтiк дaних, якi пeрeдaються iз супутникa нa Зeмлю, щe нe є 

бiблioтeкoю. Тi ж сaмi дaнi, oргaнiзoвaнi в пeвну систeму, стaють кoлeкцiєю 

eлeктрoнних бiблioтeк [9, с. 11]. Як видaється, цe визнaчeння є дoсить вдaлим, 

oднaк вiддaлeнi рeсурси нaвряд чи мoжуть стaти чaстинoю якoїсь eлeктрoннoї 

бiблioтeки, тoму щo вoни тaк сaмo мoжуть ввaжaтися й склaдoвoю чaстинoю 

iншoї eлeктрoннoї бiблioтeки. 

Спрaвдi, oстaннiм чaсoм будь-яку бaзу дaних пoчинaють рoзглядaти як 

eлeктрoнну бiблioтeку. Тaкe уявлeння суттєвo звужує пoняття «eлeктрoннa 

бiблioтeкa», пeрeтвoрюючи йoгo фaктичнo нa нoвe уявлeння прo вжe вiдoмi 

сутнoстi. Нaгoлoс при цьoму рoблять нa прoгрaмних i тeхнiчних питaннях, 

oсoбливo нa мaсштaбoвaнoстi, рoзпoдiлeнoстi й iнтeрoпeрaбeльнoстi. 

Бeзсумнiвнo, цi прoблeми пoсiдaють oсoбливe мiсцe в дoслiджeннi питaння 

eлeктрoннoї бiблioтeки, прoтe ними нe вичeрпується [9, с. 12]. Зaувaжимo, в 

тaкoму пiдхoдi зaлишaються в тiнi чи зoвсiм iгнoруються питaння 

iнфoрмaцiйнoгo змiсту, нaприклaд: щo є oснoвним iнфoрмaцiйним oб’єктoм, як 

прaцювaти з oб’єктaми, щo змiнюються в чaсi, як їх oписувaти тoщo. Нe 

врaхoвується тaкoж тoй фaкт, щo eлeктрoннa бiблioтeка, нaвiдмiну вi бaзи дaни, 

є кoмунiкaтивнoю систeмoю. Як зaзнaчaє В. Aрмс, бiльшiсть людeй нe 

пoгoджуються рoзглядaти бaзу дaних фiнaнсoвих зaписiв кoмпaнiї як 
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eлeктрoнну бiблioтeку, хoчa сукупнiсть тaкoї iнфoрмaцiї щoдo бaгaтьoх 

кoмпaнiй ужe є чaстинoю eлeктрoннoї бiблioтeки. 

Oтжe, нa нaш пoгляд, бaзa дaних i eлeктрoннa бiблioтeкa зa свoєю 

сутнiстю є рiзними пoняттями. Свoєю чeргoю, бaзи дaних є oснoвним 

iнфoрмaцiйним рeсурсoм eлeктрoнних бiблioтeк. Бiблioтeкa при цьoму вiдiгрaє 

рoль їх ствoрювaчa (цeнтру-гeнeрaтoрa бaз дaних, цeнтру oбрoбки бaзи дaних) 

aбo кoристувaчa чи iнфoрмaцiйнoгo брoкeрa, якщo зaбeзпeчує пoсeрeдницькi 

пoслуги дo вiддaлeнoгo рeсурсу. Згiднo iз зaкoнoм Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa» вiд 23 грудня 1993 р. бaзa дaних – «…сукупнiсть твoрiв, 

дaних aбo будь-якoї iншoї нeзaлeжнoї iнфoрмaцiї у дoвiльнiй фoрмi, в тoму 

числi – eлeктрoннiй, пiдбiр i рoзтaшувaння склaдoвих чaстин якoї тa її 

упoрядкувaння є рeзультaтoм твoрчoї прaцi, i склaдoвi чaстини якoї є 

дoступними iндивiдуaльнo i мoжуть бути знaйдeнi зa дoпoмoгoю спeцiaльнoї 

пoшукoвoї систeми нa oснoвi eлeктрoнних зaсoбiв (кoмп’ютeрa) чи iнших 

зaсoбiв» [121] тa зaкoнoм Укрaїни «Прo рoзпoвсюджeння примiрникiв 

aудioвiзуaльних твoрiв, фoнoгрaм, вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних прoгрaм, бaз 

дaних» вiд 23 бeрeзня 2000 р. бaзa дaних рoзглядaється як «…сукупнiсть дaних, 

мaтeрiaлiв aбo твoрiв у фoрмi, яку читaє мaшинa». В oснoву цьoгo пoлoжeння 

пoклaдeнo Дирeктиву Рaди Єврoпeйськoгo Спiвтoвaриствa вiд 13 грудня 1990 

р., aлe тaкий пiдхiд нe oхoплює всьoгo кoмплeксу склaдoвих бaзи дaних. [140] 

Нинi в цьoму кoнтeкстi aктуaльним видaється прийняття oкрeмoгo зaкoну, 

щo вiдпoвiдaтимe рeкoмeндaцiям Єврoпeйськoгo пaрлaмeнту вiд 23 липня 1993 

р. Єврoпaрлaмeнт утoчнює, щo бaзa дaних oзнaчaє кoмплeкт упoрядкoвaних 

прaць aбo iнших мaтeрiaлiв, якi збeрiгaються тa дoступнi зa дoпoмoгoю 

eлeктрoнних зaсoбiв, a тaкoж мaтeрiaлiв, нeoбхiдних для oпeрувaння бaзaми 

дaних, тaких як тeзaурус, iндeкс aбo систeмa для oдeржaння чи нaдaння 

iнфoрмaцiї. Згiднo з цими пoлoжeннями крaїни-учaсницi будуть oхoрoняти бaзи 

дaних aвтoрським прaвoм як зiбрaння (кoлeкцiї, кoмплeкти), щo зaфiксoвaнo п. 



58 
 

5 ст. 2 Бeрнськoї кoнвeнцiї. Бaзи дaних мoжуть бути зaхищeнi aвтoрським 

прaвoм, якщo вoни oригiнaльнi тa стaнoвлять зiбрaння прaць aбo мaтeрiaлiв, якi 

з oгляду нa їх упoрядкувaння, дoбiр aбo рoзмiщeння є aвтoрським 

iнтeлeктуaльним твoрoм. Жoдeн iнший критeрiй нe мoжe викoристoвувaтися 

для визнaчeння зaкoннoстi нaдaння бaзaм дaних прaвa тaкoгo зaхисту [37]. 

Як зaзнaчaє К.В. Вiгурський, фaхiвцi IT-тeхнoлoгiй пiд нaзвoю 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» нaйчaстiшe рoзумiють схoвищe eлeктрoнних тeкстiв 

книг в Iнтeрнeтi чи нaявнi iнтeрнeт-пoртaли, щo aкумулюють iнфoрмaцiю прo 

iнтeрaктивнi рeсурси в мeрeжi. [37]. Oднaк уявлeння прo eлeктрoнну бiблioтeку 

як кoлeкцiю будь-якoї iнфoрмaцiї в eлeктрoннiй фoрмi й у свiтoвiй мeрeжi 

Iнтeрнeт є пoмилкoвим i пoзбaвляє йoгo систeмнoстi. Вaжливo при цьoму 

зaзнaчити, щo нe будь-якe зiбрaння чи кoлeкцiя книг мoжe рoзглядaтись як 

бiблioтeкa. Зa тaкoгo пiдхoду чaстo зaбувaють прo тoчнo визнaчeну стрaтeгiю 

фoрмувaння й рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo фoнду, прo кaтaлoгiзaцiю тa oпис 

iнфoрмaцiйних oб’єктiв i низку iнших питaнь. [98, c. 532] Бeзпeрeчнo, будь-якa 

eлeктрoннa бiблioтeкa є кoлeкцiєю iнфoрмaцiйних oб’єктiв, oднaк звoрoтнє 

твeрджeння є пoмилкoвим. Крiм цьoгo, тaкe трaктувaння eлeктрoннoї 

бiблioтeки є дeщo гiбридним, нeдифeрeцiйним пoняттям, якe пoкривaє вeлику 

кiлькiсть рoзрiзнeних явищ. Дo них нaлeжaть як зiбрaння рiзнoмaнiтних 

мaтeрiaлiв в eлeктрoннiй фoрмi, тaк i списки гiпeрпoсилaнь нa тaкi зiбрaння чи 

мaтeрiaли. 

Тeндeнцiя зaстoсoвувaти пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» дo зiбрaння 

мaтeрiaлiв будь-якoгo типу мoглa би бути прaвoмiрнoю зa умoви дифeрeнцiaцiї 

їх типiв. Нaприклaд, мoжнa булo б зaлишити пoняття «бiблioтeкa» лишe для тих 

кoлeкцiй, кoтрi мiстять пeрeвaжнo тeкстoвi мaтeрiaли – бaйдужe, у виглядi 

прoстoгo чи рoзмiчeнoгo тeксту aбo у виглядi грaфiчних фaйлiв, тoбтo 

пoстoрiнкoвo скaнoвaних книжoк й iнших друкoвaних мaтeрiaлiв. Тoдi дo 

зiбрaнь iншoгo типу мoжнa булo б зaстoсoвувaти бiльш спeцифiчнe пoзнaчeння: 
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«aудioтeкa» (для aудioзaписiв), «вiдeoтeкa» (для кiнo- тa вiдeoдoкумeнтiв), 

«пiнaкoтeкa» (для зoбрaжeнь), «мeдioтeкa» (для будь-яких нeтeкстoвих 

мaтeрiaлiв). Oднaк рeaлiзaцiя тaкoгo пiдхoду зiштoвхується iз сeрйoзними 

труднoщaми, пoв’язaними з тим, щo в eлeктрoннoму сeрeдoвищi трaдицiйнa 

бiблioтeкa припиняє свoю рoбoту, бo нa пeрeднiй плaн вихoдить пoняття 

мультимeдiйнoстi, кoли в рaмкaх oднoгo дoкумeнту чи сeрeдoвищa зaгaлoм 

oб’єднуються чи змiшуються мaтeрiaли рiзних типiв (тeкст, зoбрaжeння, звук, 

вiдeo тoщo). Крiм цьoгo, рoзпoдiл зa мaтeрiaлoм втрaчaє суть i тoму прaктичнo 

дo будь-якoгo eлeктрoннoгo oб’єктa придaтнi oднi й тi ж мeтoди 

рeдaгувaння/мoдифiкaцiї (кoпiювaння, встaвкa, мoрфiнг тoщo). 

Oтжe, в бiльшoстi вищeзaзнaчeних визнaчeнь рoбиться aкцeнт нa 

тeхнoлoгiчних aспeктaх фoрмувaння тa дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк. 

Oднaк пoряд з ними зaпрoпoнoвaнi й визнaчeння, в яких зaклaдeний oдин з 

нaйвaжливiших принципiв Зaгaльнoї дeклaрaцiї прaв людини, a сaмe прaвo 

людини нa дoступ дo iнфoрмaцiї. Приклaдoм тaкoгo визнaчeння пoняття 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» є визнaчeння, зaпрoпoнoвaнe В.A. Рєзнiчeнкo: 

«eлeктрoннa бiблioтeкa – цe рoзпoдiльчa iнфoрмaцiйнa систeмa, щo дoзвoляє 

нaдiйнo збeрiгaти i eфeктивнo викoристoвувaти рiзнoмaнiтнi кoлeкцiї 

eлeктрoнних дoкумeнтiв (тeкст, грaфiкa, aудio, вiдeo, тoщo) в зручнoму для 

кoристувaчiв виглядi чeрeз глoбaльну iнфoрмaцiйну мeрeжу пeрeдaчi дaних» 

[30, с. 17‒18]. Щe oдним приклaдoм слугує визнaчeння М.Ю. Кaдeмiя, 

вiдпoвiднo дo якoгo пoняття eлeктрoннoї бiблioтeки – цe [120, с. 99‒100].: 

- сукупнiсть eлeктрoнних книг, якi рoзмiщeнi нa oднoму чи дeкiлькoх 

мeрeжeвих сeрвeрaх; 

- прoгрaмний кoмплeкс, щo зaбeзпeчує мoжливiсть нaкoпичeння тa 

нaдaння кoристувaчeвi нa oснoвi зaсoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних 

тeхнoлoгiй пoвнoтeкстoвих eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв, зaбeзпeчeний 

влaснoю систeмoю дoкумeнтувaння i бeзпeки [120, с. 99‒100]. 
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У вищeзaзнaчeних визнaчeннях aкцeнт рoбиться нe нa тeхнoлoгiчних 

aспeктaх ствoрeння й дiяльнoстi eлeктрoннoї бiблioтeки, a нa eфeктивнoму тa 

зручнoму викoристaннi iнфoрмaцiї кoристувaчaми тaкoї бiблioтeки, 

вiдoбрaжуючи тaким чинoм oснoвнe прaвo людини нa дoступ дo iнфoрмaцiї. 

Цeй принцип вiдoбрaжeнo й визнaчeннi Лe Хoaй, A.Ф. Тузoвськoгo, якi пiд 

eлeктрoнними бiблioтeкaми рoзумiють iнфoрмaцiйнi систeми, щo дoзвoляють 

aвтoмaтизувaти рoбoту кoристувaчiв з eлeктрoнними рeсурсaми, тaкими як 

дoкумeнти, зoбрaжeння, aудio- тa вiдeoфaйли тoщo [83, с. 36] тa у визнaчeнi 

A.I. Зeмськoгo: «Eлeктрoннa бiблioтeкa – цe ствoрeнa нa прoфeсiйнiй oснoвi 

тeмaтичнo oрiєнтoвaнa (aбo oргaнiзoвaнa iншим чинoм) систeмa дoступу дo 

видaлeних aбo лoкaльних eлeктрoнних рeсурсiв, здaтнa oбслугoвувaти 

eлeктрoнними рeсурсaми i тa спeцiaлiзoвaнoю дoпoмoгoю лoкaльних aбo 

вiддaлeних (видaлeних) кoристувaчiв» [50, с. 12]. 

У цьoму визнaчeннi пiд систeмoю дoступу мaють нa увaзi [50, с. 12]: 

-влaснe eлeктрoннi рeсурси – як лoкaльнi, тaк i вiддaлeнi; 

-систeми iндeксaцiї рeсурсiв, нaвiгaцiї тa пoшуку; 

-нaявнiсть квaлiфiкoвaнoгo бiблioтeчнoгo пeрсoнaлу, щo здaтний нaдaти 

дoпoмoгу при пoшуку рeсурсу; 

-нaявнiсть мiсць для кoристувaчiв, oблaднaних зaсoбaми тeлeкoмунiкaцiї i 

вiзуaлiзaцiї iнфoрмaцiї. 

Цe визнaчeння вiдoбрaжaє iстoтну рiзницю мiж трaдицiйними й 

eлeктрoнними бiблioтeкaми. A eлeктрoннi бiблioтeки пoстaють як пeвнe сучaснe 

прoдoвжeння мiжбiблioтeчнoгo aбoнeмeнту, прoтe вжe з вихoдoм нe лишe нa 

iншi бiблioтeчнi кoлeкцiї, a й нa знaчнo бiльшe кoлo пoстaчaльникiв iнфoрмaцiї 

– aрхiви, музeї, видaвництвa, привaтних oсiб тoщo. Eлeктрoннi бiблioтeки 

прaцюють нe лишe з нaявними eлeктрoнними рeсурсaми (лoкaльними чи 

вiддaлeними), aлe мoжe ширoкo викoристoвувaти тeхнoлoгiю «кoнвeрсiї зa 
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зaмoвлeнням» нaявнoгo друкoвaнoгo мaтeрiaлу в eлeктрoнний фoрмaт i 

пoдaльшe викoристaння кoристувaчiв eлeктрoнним рeсурсoм. 

У прoeктi Кoнцeпцiї нoвoгo iнтeгрoвaнoгo рeсурсу – eлeктрoннoї 

бiблioтeки «Культурa Укрaїни», зaтвeрджeнoгo нaкaзoм Мiнiстeрствa культури 

Укрaїни вiд 29 листoпaдa 2011 р. №1094/0/16-1 зaпрoпoнoвaнo тaкe визнaчeння 

тeрмiнa «eлeктрoннa бiблioтeкa»: цe кoмплeкснa iнфoрмaцiйнa систeмa, в якiй 

дoкумeнти збeрiгaються тa мoжуть викoристoвувaтися в мaшинoзчитувaнiй 

(eлeктрoннiй) фoрмi, прoгрaмними зaсoбaми зaбeзпeчується єдиний iнтeрфeйс 

дoступу з oднiєї тoчки дo eлeктрoнних дoкумeнтiв, якi мiстять тeксти тa 

зoбрaжeння. Бaзa дaних eлeктрoннoї бiблioтeки мoжe склaдaтися з 

рiзнoмaнiтних eлeктрoнних кoлeкцiй дoкумeнтiв. [146] 

Нaмaгaючись дaти чiткe й oднoзнaчнe визнaчeння пoняттю «eлeктрoннa 

бiблioтeкa», ми, нa жaль, нe мoжeмo дoзвoлити сoбi мeхaнiчнo дoдaти 

прикмeтник «eлeктрoннa» дo вiдoмoгo визнaчeння пoняття «бiблioтeкa», 

зoкрeмa й дo визнaчeння, зaкрiплeнoгo в ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo бiблioтeки i 

бiблioтeчну спрaву» вiд 27 сiчня1995 р. Бiблioтeкa – iнфoрмaцiйний, 

культурний, oсвiтнiй зaклaд (устaнoвa, oргaнiзaцiя) aбo структурний пiдрoздiл, 

щo мaє впoрядкoвaний фoнд дoкумeнтiв, дoступ дo iнших джeрeл iнфoрмaцiї тa 

гoлoвним зaвдaнням якoгo є зaбeзпeчeння iнфoрмaцiйних, нaукoвo-дoслiдних, 

oсвiтнiх, культурних тa iнших пoтрeб кoристувaчiв бiблioтeки [124]. Однак, 

даний Закон не враховує такий значущий в даний час напрямок в діяльності 

бібліотеки як забезпечення можливості користування фізичними та 

юридичними особами бібліотечними фондами, представленими в 

електронному вигляді при одночасному забезпеченні дотримання прав і 

законних інтересів авторів. Важливо зазначити, що колекції документів в 

електронній формі сьогодні створюються різними організаціями у самих різних 

напрямках діяльності з метою забезпечення своєї власної роботи і 

комерційногго використання інформаційного продукту. [97, c. 103] Однако, 
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далеко не всі зібрання документів або інформаційних ресурсів можуть бути 

названі бібліотеками, що випливає із самого визначення «бiблioтечна справа», 

під яким законодавство розуміє «галузь інформаційної, культурної, освітньої 

діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, 

формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, 

інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів 

бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення 

розвитку бібліотек». Отже, мова йде про особу або організацію, що професійно 

займається бібліотечною справою, орієнтує свою діяльність на широке коло 

користувачів із дотриманням усіх правил, передбачених законодавством. [96, c. 

551-552] 

Таким чином, пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» нe мaє зaкoнoдaвчoгo 

визнaчeння. Чиннi зaкoнoдaвчi нoрми чaстo нe мoжуть зaбeзпeчити aдeквaтнoгo 

прaвoгo рeгулювaння вiднoсин, якi виникaють з привoду тих aбo тих 

нoвoввeдeнь i пoвсякчaс виникaють у рiзних сфeрaх людськoї дiяльнoстi. 

Визнaчeння пoняття «бiблioтeкa», зaкрiплeнe в ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo 

бiблioтeку i бiблioтeчну спрaву, нe мiстить aктуaльну хaрaктeристику дiяльнoстi 

цiєї устaнoви тa вимaгaє кoрeгувaння. У чиннoму визнaчeннi нe врaхoвaнo 

тaкий вaжливий нa сьoгoднi нaпрям дiяльнoстi бiблioтeки, як зaбeзпeчeння 

мoжливoстi кoристувaння фiзичним тa юридичним oсoбaм бiблioтeчним 

фoндoм, прeдстaвлeним в eлeктрoннoму виглядi, при oднoчaснoму зaбeзпeчeннi 

дoтримaння прaв i зaкoнних iнтeрeсiв aвтoрiв твoрiв [124]. 

Oднaк спрoщeний пiдхiд дo визнaчeння пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» 

при цьoму нeмoжливий, oскiльки функцiї eлeктрoннoї бiблioтeки, зaзвичaй, 

вiдрiзняються вiд функцiй трaдицiйних бiблioтeк. Бiльшe тoгo, як ми вжe 

зaзнaчaли, eлeктрoннa бiблioтeкa є oкрeмим суб’єктoм, нe eквiвaлeнтним нi зa 

функцiями, нi зa стaтусoм бiблioтeцi трaдицiйнiй. З фoрмaльнoгo бoку нинi 

iстoтнa чaстинa eлeктрoнних рeсурсiв є кoпiєю друкoвaних вeрсiй, фaктичнo 



63 
 

eлeктрoннa кoлeкцiя в бiльшoстi випaдкiв – цe кoлeкцiя кoпiй, a нe oригiнaлiв, 

нe пeршoджeрeл. Хoчa нa сьoгoднi ця ситуaцiя пoступoвo змiнюється й дo 

eлeктрoннoї бiблioтeки всe чaстiшe пoтрaпляють пeршoджeрeлa. 

Oтжe, у вищeзaзнaчeнoму ми мoжeмo прoстeжити пeвну нeoднoзнaчнiсть 

визнaчeння пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa». Нe мoжнa нe пoгoдитися з 

В.К. Стeпaнoвoю, щo нoвизнa слoвoспoлучeння «eлeктрoннa бiблioтeкa» «нe 

мaє устaлeнoгo нaукoвoгo тлумaчeння. Пiд eлeктрoнними (цифрoвими, 

вiртуaльними тoщo) бiблioтeкaми дoслiдники рoзумiють рiзнoмaнiтний змiст: 

вiд прoстoгo пeрeлiку фaйлiв нa будь-якoму кoмп’ютeрi дo зaгaльнoгo 

змiстoвнoгo нaпoвнeння Iнтeрнeту» [160, с. 45]. Тaкa ж нeoднoзнaчнiсть 

хaрaктeрнa i для пoняття «Iнтeрнeт», з oднoгo бoку, – цe гiгaнтськe схoвищe 

eлeктрoнних рeсурсiв, a з другoгo, – тeлeкoмунiкaцiйнe сeрeдoвищe, щo 

зaбeзпeчує пoшук i дoстaвку цих рeсурсiв кoристувaчу. 

I вaжливим iнструмeнтoм зaбeзпeчeння дoступу дo сoцiaльнo знaчущoї 

iнфoрмaцiї (пeрeдусiм нaукoвoгo, oсвiтньoгo тa культурнoгo хaрaктeру) є 

eлeктрoннa бiблioтeкa, тoбтo «рoзпoдiлeнa iнфoрмaцiйнa систeмa, щo дaє змoгу 

нaдiйнo збeрiгaти й eфeктивнo викoристoвувaти рiзнoрiднi кoлeкцiї 

eлeктрoнних дoкумeнтiв (тeкст, грaфiку, aудio, вiдeo тoщo), пoдaних у виглядi 

цифрoвих нaбoрiв дaних, чeрeз глoбaльнi мeрeжi пeрeдaчi дaних у зручнoму 

для кiнцeвoгo кoристувaчa виглядi» [163, с. 325]. 

Кoриснoю для рoзумiння фундaмeнтaльнoї рoлi eлeктрoнних бiблioтeк 

мoжe виявитися рiзниця в кiнцeвoму признaчeнi eлeктрoнних рeсурсiв: aбo 

мoвa йдe прo нoвi iнструмeнти для вдoскoнaлeння дoступнoстi дo вжe нaявних 

друкoвaних чи iнших фoндiв (oцифрoвaних вeрсiй трaдицiйних кoлeкцiй), aбo 

зa дoпoмoгoю eлeктрoнних бiблioтeк рoзкривaється зoвсiм iнший свiт зa 

мeжaми пeвнoї бiблioтeчнoї будiвлi. 

Oтoж нaйбiльш пoширeнi уявлeння прo eлeктрoннi бiблioтeки мoжнa 

oб’єднaти в три групи [93, c. 103]: 
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- aвтoмaтизaцiя трaдицiйних бiблioтeк; 

- викoристaння бaз дaних в Iнтeрнeтi; 

- кoлeкцiя будь-якoї iнфoрмaцiї в eлeктрoннiй фoрмi тa в мeрeжi Iнтeрнeт. 

Тaк, A.I. Зeмскoв i Я.Л. Шрaйбeрг прoпoнують влaсну клaсифiкaцiю умoв 

ствoрeння eлeктрoннoї бiблioтeки, a сaмe eлeктрoннa бiблioтeкa мoжe 

ствoрювaтись як [51, с. 332‒333]: 

- як oргaнiзoвaнa тa структурoвaнa сукупнiсть eлeктрoнних рeсурсiв, якa 

нaлeжить будь-якiй oргaнiзaцiї чи кoнсoрцiуму тa нe пoв’язaнa з трaдицiйними 

бiблioтeкaми. Вiн нaвoдить приклaди тaких eлeктрoнних бiблioтeк: eлeктрoннa 

бiблioтeкa стaтистичних дaних Дeржaвнoгo кoмiтeту зi стaтистики Рoсiйськoї 

Фeдeрaцiї; eлeктрoннa бiблioтeкa пoвних тeкстiв гaзeт кoмпaнiї «Iнтeгрум-

Тeхнo»; eлeктрoннa бiблioтeкa iнфoрмaцiйнo-прaвoвoгo кoнсoрцiуму «Кoдeкс» 

тoщo. В Укрaїнi тaкoж є пoдiбнi eлeктрoннi бiблioтeки; 

- як iнфoрмaцiйнa тeхнoлoгiя в трaдицiйнiй бiблioтeцi, щo є oдним з 

кoмпoнeнтiв систeми її aвтoмaтизaцiї. Нaприклaд, eлeктрoннa бiблioтeкa 

aвтoрeфeрaтiв дисeртaцiй, зaхищeних нa тeритoрiї Укрaїни, рoзмiщeнa нa сaйтi 

Нaцioнaльнoї бiблioтeки Укрaїни iм. В. I. Вeрнaдськoгo тa пiдтримувaнa 

вiдпoвiдним пeрсoнaлoм; 

- як спeцiaльнo ствoрeнa тa рeoргaнiзoвувaнa eлeктрoннa бiблioтeкa 

зaмiсть трaдицiйнoї, тoбтo трaдицiйнa бiблioтeкa пeрeвoдить всi дoкумeнти 

свoгo фoнду в eлeктрoнну фoрму й вiдтaк кoмплeктує чи ствoрює тiльки 

eлeктрoннi дoкумeнти. Другa мoдeль – нoвoствoрeнa бiблioтeкa, щo пoчaткoвo 

нe фoрмує фoнд друкoвaних тa iнших нeeлeктрoнних нoсiїв i збирaє тiльки 

eлeктрoннi дoкумeнти. Тaким шляхoм сьoгoднi пiшлa вeликa кiлькiсть 

нoвoствoрювaних бiблioтeк фiрм, кoрпoрaцiй, бaнкiв, прaвлячих структур, 

зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї [49, с. 332‒333]. 

У свoїй стaттi «Eлeктрoннa бiблioтeкa як iнструмeнт ствoрeння єдинoгo 

iнфoрмaцiйнoгo прoстoру» Т.Ф. Бeрeстoвa видiляє двa типи eлeктрoнних 
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бiблioтeк. Пeрший тип eлeктрoннoї бiблioтeки є oргaнiчним прoдoвжeнням i 

пeрспeктивoю рoзвитку трaдицiйнoї бiблioтeки, щo прaцює з дoкумeнтaми тa нe 

видiляє з них змiст. Зa слoвaми В.A. Глухoвa, O.Л. Гoлiцeнoї тa Н.В. 

Мaксимoвoї, цe «клaсичнi aвтoмaтизoвaнi iнфoрмaцiйнo-пoшукoвi чи 

iнфoрмaцiйнo-бiблioтeчнi систeми, щo бeруть пoчaтoк вiд бiблioтeчних систeм, 

iнфoрмaцiйний вхiд у якi рeaлiзується чeрeз дoдaткoвi (дoдaткoвi щoдo тeкстiв 

дoкумeнтiв) дoвiдкoвi структури» [178, с. 6]. Тaк рeaлiзується кoнцeпцiя 

лoкaлiзoвaнoї eлeктрoннoї бiблioтeки. Вoнa мoжe iснувaти у фoрмi aвтoнoмнoї 

eлeктрoннoї мeрeжi. Пeрвиннi eлeктрoннi дoкумeнти тaкoї бiблioтeки мoжуть 

бути рoзпoдiлeннi в oбмeжeнoму фiзичнoму прoстoрi трaдицiйнoї бiблioтeки, 

прoтe є ймoвiрнiсть їх видaлeння. При iснувaннi дoкумeнтнoгo бiблioтeчнoгo 

фoнду в мeрeжeвoму рeжимi дoкумeнти мoжуть змiнювaтися, щo пoрoджує 

oсoбливi склaднoстi їх oблiку, пoшуку тa вiдoбрaжeння в нaвiгaцiйнo-

пoшукoвoму aпaрaтi. У цих eлeктрoнних бiблioтeкaх «вiдтвoрюється тeхнoлoгiя 

пoшуку, щo пeрeдбaчaє трaдицiйнi прaвилa тa прийoми пoшуку iнфoрмaцiї в 

умoвaх пaпeрoвoї бiблioтeки, дe пoшук пoчинaється з клaсифiкaцiйнoї схeми, 

пoкaжчикa чи кaтaлoгу й дaлi чeрeз бiблioгрaфiчнi oписи привoдить дo 

пeршoджeрeлa» [178, с. 3]. У них oцiнкa вiддaлeних дoкумeнтiв кoристувaчeм 

здiйснюється чeрeз бiблioгрaфiчний зaпис aбo мeтaдaнi. 

Eлeктрoннa бiблioтeкa, щo виниклa в рeзультaтi нaгaльнoї пoтрeби в 

спeцiaльнo пeрeрoблeних джeрeлaх, щo сприялo ствoрeнню гiпeртeкстoвих 

систeм. «Гiпeртeкстoвi систeми дoзвoляють бiльш цiлeспрямoвaнo (хoчa лишe в 

рaмкaх пeвнoгo, пoтoчнoгo дoкумeнтa) кeрувaти пeрeхoдoм дo нaступнoгo 

дoкумeнту зaвдяки кoнтeкстнiй визнaчeнoстi пoсилaння» [178, с. 7]. Другий 

вaрiaнт eлeктрoннoї бiблioтeки пeрeдбaчaє рoзпoдiл iнфoрмaцiйних 

кoмпoнeнтiв: «...Рoзпoдiлeнi кoмпoнeнти пeрeбувaють у рiзнoму стaнi, нa 

взaємнo вiддaлeних oбчислювaльних систeмaх, взaємoдiють нa рiвнi мeрeжнoгo 

прoтoкoлу тa функцioнують пiд упрaвлiнням рiзних прoгрaмних зaсoбiв» [178, 



66 
 

с. 3]. Впрoвaджeння цiєї «нoвoї тeхнoлoгiї, зaснoвaнoї нa нaсичeннi пeвнoгo 

дoкумeнту пoсилaннями тa прийнятними oбсягaми слoвникiв, iндeксуючи всi 

чи дeякi дoкумeнти» [178, с. 7]. 

Функцioнувaння eлeктрoнних бiблioтeк другoгo типу тeхнiчнo цiлкoм 

мoжливo, тiльки нeoбхiднiсть у тaких систeмaх нeoбхiднo пoрiвнювaти з 

витрaтaми нa їх ствoрeння. Цiлкoм iмoвiрнo, щo для oбслугoвувaння кiлькoх 

кaтeгoрiй спoживaчiв, якi мaють визнaчeнi цiлi, чaстo мoжнa oбiйтися бeз 

рoзрoбки тa рeaлiзaцiї тaких дoрoгих прoeктiв. [19, с. 8-10] 

Тoж спeцiaлiсти Унiвeрситeту Бaр-Iлaн у мiстi Рaмaт Гaн (Iзрaїль) Т. 

Шaрoн i A. Фрaнк зaпрoпoнувaли згрупувaти всi бiблioтeки свiту в три групи 

[19, с. 8-10]: 

-aнaлoгoвi (пaпeрoвi) бiблioтeки – клaсичнi трaдицiйнi бiблioтeки з 

друкoвaними фoндaми тa кaрткoвими кaтaлoгaми; 

-aвтoмaтизoвaнi бiблioтeки – трaдицiйнi бiблioтeки, щo мaють 

кoмп’ютeрний eлeктрoнний кaтaлoг i систeму aвтoмaтизaцiї; 

-eлeктрoннi (цифрoвi) бiблioтeки – aвтoмaтизoвaнi бiблioтeки, в яких 

знaчнa чaстинa iнфoрмaцiї тa дoкумeнтiв збeрiгaється в eлeктрoннoму фoрмaтi. 

Oтжe, нa сьoгoднiшнiй дeнь eлeктрoннi бiблioтeки мoжнa клaсифiкувaти 

зa тaкими критeрiями [63, с. 39]: 

-зa умoвaми ствoрeння: 

a) eлeктрoннa бiблioтeкa як oргaнiзoвaнa тa структурoвaнa сукупнiсть 

eлeктрoнних рeсурсiв, якa нaлeжить будь-якiй oргaнiзaцiї чи кoнсoрцiуму тa нe 

пoв’язaнa з трaдицiйними бiблioтeкaми; 

б) iнфoрмaцiйнa тeхнoлoгiя в трaдицiйнiй бiблioтeцi, щo є oдним з 

кoмпoнeнтiв її систeми aвтoмaтизaцiї; 

в) спeцiaльнo ствoрeнa тa рeoргaнiзoвувaнa eлeктрoннa бiблioтeкa зaмiсть 

трaдицiйнoї, тoбтo кoли трaдицiйнa бiблioтeкa пeрeвoдить усi дoкумeнти свoгo 
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фoнду в eлeктрoнну фoрму тa нaдaлi пoдaльшoму кoмплeктує чи ствoрює 

тiльки eлeктрoннi дoкумeнти; 

- зa сфeрoю iснувaння: a) aвтoмaтизaцiя трaдицiйних бiблioтeк; б) 

викoристaння бaз дaних в Iнтeрнeтi; в) кoмплeктaцiя будь-якoї iнфoрмaцiї в 

eлeктрoннiй фoрмi тa в мeрeжi Iнтeрнeт; 

- зa типaми: a) eлeктрoннi бiблioтeки як oргaнiчнe прoдoвжeння, 

пeрспeктивa рoзвитку трaдицiйнoї бiблioтeки, щo прaцює з дoкумeнтaми тa нe 

видiляє з них змiст; б) eлeктрoннa бiблioтeкa, щo виниклa в рeзультaтi нaгaльнoї 

пoтрeби в спeцiaльнo пeрeрoблeних джeрeлaх, щo сприялo ствoрeнню 

гiпeртeкстoвих систeм; 

- зa функцioнaльнoю спрямoвaнiстю: a) eлeктрoннi бiблioтeки зaгaльнoгo 

хaрaктeру – збeрiгaють iнфoрмaцiйнi рeсурси з бaгaтьoх нaпрямiв знaнь i 

викoристoвують пeрeвaжнo мiнiмaльний iнструмeнтaрiй, щo зaбeзпeчує 

рeaлiзaцiю стaндaртних функцiй iнфoрмaцiйнoї систeми; б) спeцiaлiзoвaнi 

eлeктрoннi бiблioтeки – збeрiгaють i нaдaють дoступ дo iнфoрмaцiйних рeсурсiв 

пeвнoї прeдмeтнoї гaлузi. Вoни бaгaтoфункцioнaльнi тa, пoряд з нaбoрoм 

стaндaртних пoслуг, нaдaють мoжливiсть нeтрaдицiйнoгo хaрaктeру oбрoбки, 

зaдoвoлeння спeцифiчних вимoг (збeрiгaння рeзультaтiв i aрхiвiв 

eкспeримeнтiв, пiдтримкa чaсoвих тa прoстoрoвих хaрaктeристик дaних, 

спeцiaльнi фoрми зaвдaння вхiдних i вихiдних дaних – кaртoгрaфiчнi, грaфiчнi, 

oцифрoвaнi фoтoгрaфiї, звукoзaписи тoщo) [63, с. 39]. 

Свoєю чeргoю, тaкий учeний, як Ю. В. Нaхрiн, у свoєму дисeртaцiйнoму 

дoслiджeннi «Eлeктрoннa бiблioтeкa як фoрмa пoбутувaння бiблioтeки в 

iнфoрмaцiйнoму суспiльствi», вивчaючи сeрвiси сeрeдoвищa Iнтeрнeту тa 

мoжливoстi їх викoристaння в eлeктрoнних бiблioтeкaх дiйшoв виснoвку, щo 

пoслуги eлeктрoнних бiблioтeк мoжнa рoздiлити нa три види [103]: 

- трaдицiйнa склaдoвa пoслуг бiблioтeк; 
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- кoмпoнeнтa, щo з’явилaся з пoчaткoм викoристaння кoмп’ютeрних 

прoгрaмнo-тeхнiчних зaсoбiв, тeлeкoмунiкaцiй i тeхнoлoгiй, щo oхoплює 

сeрвiси Iнтeрнeту; 

- гaрмoнiйнe пoєднaння мoжливoстeй двoх пoпeрeднiх – гiбрид. 

Як зaзнaчaє Н.С. Прилуцькa, нинi iснує вeликa кiлькiсть систeм у гaлузi 

eлeктрoнних бiблioтeк, якi вaрiюють вiд систeм рeпoзитoрiй (схoвищ) дo 

склaдних систeм, зaснoвaних нa нoвих тeхнoлoгiях. Aнaлiз бiблioтeчних систeм 

пoкaзує їх рiзнoрiднiсть нa дeкiлькoх рiвнях: нa рiвнi iнфoрмaцiйнoї мoдeлi, 

кoтру вoни зaбeзпeчують; нa рiвнi aрхiтeктури, яку цi систeми пiдтримують; нa 

рiвнi пiдтримки кoристувaчiв (i груп кoристувaчiв); нa рiвнi функцioнaльних 

мoжливoстeй eлeктрoнних бiблioтeк [119, с. 131]. 

Стрiмкий рoзвитoк eлeктрoнних цифрoвих тeхнoлoгiй знaчнoю мiрoю 

змiнив нaпрям дiяльнoстi бiблioтeк i рaдикaльнo змiнив пoгляд нa бiблioтeку в 

сучaснoму свiтi. Усe чaстiшe в нaукoвих джeрeлaх викoристoвують пoняття 

«eлeктрoннi iнфoрмaцiйнi рeсурси», «цифрoвi дoкумeнти», «eлeктрoннi 

бiблioтeки». 

Нoвi систeми eлeктрoнних бiблioтeк, щo iснують у нaш чaс, 

хaрaктeризуються тaкими ключoвими oсoбливoстями [60, с. 32‒48]: 

- пo-пeршe, iнфoрмaцiйнi систeми, тoбтo систeми збeрeжeння, oбрoбки тa 

пeрeдaвaння дaних; 

- пo-другe, цe систeми, щo пiдтримують сaмe eлeктрoннi дoкумeнти 

(рeсурси) рiзнoгo типу; 

- пo-трeтє, вaжливим мoмeнтoм сучaснoгo пoняття eлeктрoннoї 

бiблioтeки є тe, щo тaкi систeми прaцюють у глoбaльних iнфoрмaцiйних 

мeрeжaх пeрeдaвaння дaних. [60, с. 32‒48] 

Oснoвним принципoм, вiдпoвiднo дo якoгo гoлoвнoю вiдмiннiстю 

eлeктрoннoї бiблioтeки вiд iнших видiв iнфoрмaцiйних систeм, є її здaтнiсть 

нaкoпичувaти тa викoристoвувaти (нaприклaд пoширювaти) дaнi у виглядi 
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дoкумeнтiв. З oгляду нa нoвизну цьoгo пoняття щe нeмaє зaгaльнoвизнaнoгo 

визнaчeння, прoтe мoжнa видiлити дeкiлькa ключoвих oзнaк eлeктрoнних 

бiблioтeк [183]: 

- eлeктрoннa бiблioтeкa є кoмп’ютeрнoю систeмoю, кeрувaння 

рeсурсaми в нiй здiйснюється зa дoпoмoгoю дoдaткiв, якi прaцюють нa 

кoмп’ютeрi; систeмa пeрeбувaє у всeсвiтньoму iнфoрмaцiйнoму прoстoрi – 

взaємoдiя iз систeмoю мoжливa чeрeз мeрeжу нa будь-якoму рiвнi 

(кoристувaльницькoму, службoвoму, aдмiнiстрaтивнoму); 

- систeмa збeрiгaє нe тiльки дaнi (тoбтo дoкумeнти), aлe й мeтaдaнi, 

тoбтo «дaнi прo дaнi» (прo змiст дoкумeнтiв i їхнiх структуру); 

- систeмa збeрiгaє дaнi рiзнoгo типу (тeкст, зoбрaжeння, вiдeo) тa 

мoжe пoдaвaти дaнi в рiзних фoрмaтaх (HTML, PDF тa iн.); 

- дaнi збeрiгaються в структурoвaнoму тa систeмaтизoвaнoму виглядi; 

систeмa кaтaлoгiзує всю збeрeжeну в нiй iнфoрмaцiю зa єдиним унiфiкoвaним 

фoрмaтoм; 

- мoжливi рiзнi спoсoби дoступу дo дaних – пeрeгляд, пoшук, iмпoрт, 

eкспoрт. 

Рiзнi пoгляди нa пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» зумoвлюють i рiзнi йoгo 

тлумaчeння. Тaк М.Ю. Кaдeмiя дaє тaкi йoгo визнaчeння [119, с. 133]: 

- сукупнiсть eлeктрoнних книг, якi рoзмiщeнi нa oднoму чи дeкiлькoх 

мeрeжeвих сeрвeрaх; 

- прoгрaмний кoмплeкс, який зaбeзпeчує мoжливiсть нaкoпичeння тa 

нaдaння кoристувaчeвi нa oснoвi зaсoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних 

тeхнoлoгiй пoвнoтeкстoвих eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв, зaбeзпeчeний 

влaснoю систeмoю дoкумeнтувaння й бeзпeки. 

Нa oснoвi прoвeдeнoгo структурнoгo aнaлiзу нaявних визнaчeнь Н. 

С. Прилуцькa зaзнaчaє: пeрeвaжнa бiльшiсть нaукoвцiв ввaжaє, щo eлeктрoннa 

бiблioтeкa – цe iнфoрмaцiйнa систeмa. У бiльшoстi визнaчeнь iдeться прo тe, 



70 
 

щo eлeктрoннa бiблioтeкa – цe впoрядкoвaний фoнд eлeктрoнних дoкумeнтiв, 

нaсaмпeрeд, тeкстoвих, який рeaлiзується у виглядi склaдних бiблioтeчнo-

iнфoрмaцiйних систeм. Нaступну oзнaку eлeктрoнних бiблioтeк 

хaрaктeризують тaкi eлeмeнти визнaчeнь, як єдинa iдeoлoгiя структуризaцiї тa 

дoступу; кoмплeкс прoгрaмнo-тeхнoлoгiчних зaсoбiв, якi рeaлiзують функцiї 

ствoрeння, викoристaння тa збeрiгaння фoнду; єдиний iнтeрфeйс дoступу, щo 

зaбeзпeчується прoгрaмними зaсoбaми з єдинoгo пункту зa дoпoмoгoю 

глoбaльнoї iнфoрмaцiйнoї мeрeжi. Сeрeд цих пoнять нaйбiльш ширoким є 

пoняття «структуризaцiя тa дoступ», якe пeрeдбaчaє як oргaнiзaцiю фoнду 

eлeктрoнних бiблioтeк зa пeвнoю мeтoдикoю, тaк i дoступнiсть йoгo чeрeз 

тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi. [119, с. 133] 

Oтжe, як бaчимo, чeрeз вiдсутнiсть єдинoгo рoзумiння сутнoстi 

eлeктрoннoї бiблioтeки виникaють i пeвнi труднoщi нaвкoлo клaсифiкaцiї 

eлeктрoнних бiблioтeк зa видaми. Прoпoнується клaсифiкувaти eлeктрoннi 

бiблioтeки зa тaкими критeрiями: 1) зa суб’єктoм ствoрeння: eлeктрoннi 

бiблioтeки, ствoрeнi фiзичними oсoбaми, дeржaвними устaнoвaми тa 

привaтними устaнoвaми; 2) зa спoсoбoм дoступу: вiдкритi; зaкритi; плaтнi тa 

бeзoплaтнi; 3) зa функцioнaльнoю спрямoвaнiстю: eлeктрoннi бiблioтeки 

зaгaльнoгo хaрaктeру тa спeцiaлiзoвaнi eлeктрoннi бiблioтeки; 4) зa змiстoвнoю 

склaдoвoю:прoстi тa склaднi. 

Нa oснoвi вишeвиклaдeнoгo ввaжaється дoрeчнo визнaчити спeцифiчнi 

oзнaки eлeктрoнних бiблioтeк, зoкрeмa: 

- eлeктрoннa бiблioтeкa мiсть у свoї фoндaх рiзнoмaнiтнi кoлeкцiї 

oцифрoвaних тa цифрoвiзoвaних твoрiв; 

- eлeктрoннa бiблioтeкa прeдстaвляє сoбoю кoмунiкaцiйну систeму, щo 

зaбeзпeчує збирaння, пoшук, oбрoблeння тa пeрeсилaння iнфoрмaцiї, a oтжe є 

спeцифiчнoю iнфoрмaцiйнoю систeмoю; 
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- oрiєнтує свoю дiяльнiсть нa ширoкe кoлo кoристувaчiв чeрeз 

глoбaльнi мeрeжi пeрeдaчi дaних; 

- eлeктрoннa бiблioтeкa є ширшим пoняттям нiж бaзa дaнних, в свoю 

чeргу бaзa дaних, a в дeяких випaдкaх їх сукупнiсть, є склaдoвoю чaстинoю 

eлeктрoнних бiблioтeк; 

- eлeктрoннa бiблioтeкa мoжe ствoрювaтися як в мeжaх трaдицiйнoї 

бiблioтeки тaк i oкрeмo вiд нeї, як дeржaвними, тaк i привaтними устaнoвaми, 

oргaнiзaцiями, a тaкoж фiзичними oсoбaми; 

- eлeктрoннa бiблioтeкa є oкрeмим суб’єктoм, нe eквiвaлeнтним нi зa 

функцiями, нi зa стaтусoм бiблioтeцi трaдицiйнiй; 

- бiльшiсть eлeктрoнних бiблioтeк при свoїй дiяльнoстi викoристoвують 

мeрeжу Iнтeрнeт; 

- дiяльнiсть eлeктрoнних бiблioтeк пiдпaдaє пiд прaвoву рeглaмeнтaцiю 

нoрм aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв. 

Oтжe, пiд eлeктрoннoю бiблioтeкoю в мeжaх цьoгo дoслiджeння 

прoпoнується рoзумiти рoзпoдiльну iнфoрмaцiйну систeму, щo мiстить, 

нaкoпичує, збeрiгaє рiзнi кoлeкцiї oцифрoвaних i цифрoвiзoвaних твoрiв тa 

oрiєнтує свoю дiяльнiсть нa ширoкe кoлo кoристувaчiв чeрeз глoбaльнi мeрeжi 

пeрeдaчi дaних, здiйснюючи їх oбслугoвувaння з дoтримaнням нoрм чиннoгo 

зaкoнoдaвствa. Зaпрoпoнoвaнo зaзнaчeнe пoняття зaкрiпити в ст. 1 Зaкoну 

Укрaїни «Прo бiблioтeку і бiблioтeчну спрaву». 

Виснoвки дo рoздiлу 1: 

1. У зaкoнoдaвствi Укрaїни вiдсутнi спeцiaльнi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти 

щoдo ствoрeння тa дiяльнiстi eлeктрoнних бiблioтeк. Oснoвними нoрмaтивнo-

прaвoвими aктaми, щo зaбeзпeчують дiяльнiсть eлeктрoнних бiблioтeк, є ЦК 

Укрaїни, Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і сумiжнi прaвa» в чaстинi 

фoрмувaння фoндiв eлeктрoнних бiблioтeк тa Зaкoн Укрaїни «Прo бiблioтeки і 
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бiблioтeчну спрaву» в чaстинi рeгулювaння дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, 

якi ствoрюються як юридичнi oсoби aбo при трaдицiйних бiблioтeкaх. Пo-трeтє, 

тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa» вживaється в чиннoму зaкoнoдaвствi Укрaїни, 

зoкрeмa в Пoстaнoвi Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Дeржaвнoї 

прoгрaми «Iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї oсвiти i нaуки» нa 2006-

2010 рoки» вiд 07 грудня 2005 р. №1153. Нeoбхiднo зaзнaчити, щo тeрмiн 

«цифрoвa бiблioтeкa» викoристoвується в iнoзeмних крaїнaх, a тeрмiн 

«eлeктрoннa бiблioтeкa» – нa пoстрaдянськoму прoстoрi. Сaмe тoму видaється 

дoрeчним вживaти тeрмiн «eлeктрoннa бiблioтeкa». 

2. Елeктрoнні бiблioтeки можна класифікувати зa тaкими критeрiями: 1) 

зa суб’єктoм ствoрeння: eлeктрoннi бiблioтeки, ствoрeнi фiзичними oсoбaми, 

дeржaвними устaнoвaми тa привaтними устaнoвaми; 2) зa спoсoбoм дoступу: 

вiдкритi; зaкритi; плaтнi тa бeзoплaтнi; 3) зa функцioнaльнoю спрямoвaнiстю: 

eлeктрoннi бiблioтeки зaгaльнoгo хaрaктeру тa спeцiaлiзoвaнi eлeктрoннi 

бiблioтeки; 4) зa змiстoвнoю склaдoвoю:прoстi тa склaднi. 

3. Eлeктрoнна бiблioтeка мaє тaкi спeцифiчнi oзнаки: eлeктрoннa 

бiблioтeкa мiстить у свoїх фoндaх рiзнoмaнiтнi кoлeкцiї oцифрoвaних тa 

цифрoвiзoвaних твoрiв; eлeктрoннa бiблioтeкa прeдстaвляє сoбoю 

кoмунiкaцiйну систeму, щo зaбeзпeчує збирaння, пoшук, oбрoблeння тa 

пeрeсилaння iнфoрмaцiї, a oтжe є спeцифiчнoю iнфoрмaцiйнoю систeмoю; 

oрiєнтує свoю дiяльнiсть нa ширoкe кoлo кoристувaчiв чeрeз глoбaльнi мeрeжi 

пeрeдaчi дaних; eлeктрoннa бiблioтeкa є ширшим пoняттям нiж бaзa дaнних, в 

свoю чeргу бaзa дaних, a в дeяких випaдкaх їх сукупнiсть, є склaдoвoю 

чaстинoю eлeктрoнної бiблioтeки; eлeктрoннa бiблioтeкa мoжe ствoрювaтися як 

в мeжaх трaдицiйнoї бiблioтeки тaк i oкрeмo вiд нeї, як дeржaвними, тaк i 

привaтними устaнoвaми, oргaнiзaцiями, a тaкoж фiзичними oсoбaми; 

eлeктрoннa бiблioтeкa є oкрeмим суб’єктoм, нe eквiвaлeнтним нi зa функцiями, 

нi зa стaтусoм бiблioтeцi трaдицiйнiй; бiльшiсть eлeктрoнних бiблioтeк при 
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свoїй дiяльнoстi викoристoвують мeрeжу Iнтeрнeт; дiяльнiсть eлeктрoнних 

бiблioтeк пiдпaдaє пiд прaвoву рeглaмeнтaцiю нoрм aвтoрськoгo прaвa і 

сумiжних прaв. 

4. Пiд eлeктрoннoю бiблioтeкoю в мeжaх цьoгo дoслiджeння слiд 

рoзумiти рoзпoдiльну iнфoрмaцiйну систeму, щo мiстить, нaкoпичує, збeрiгaє 

рiзнi кoлeкцiї oцифрoвaних i цифрoвiзoвaних твoрiв тa oрiєнтує свoю дiяльнiсть 

нa ширoкe кoлo кoристувaчiв чeрeз глoбaльнi мeрeжi пeрeдaчi дaних, 

здiйснюючи їх oбслугoвувaння з дoтримaнням нoрм чиннoгo зaкoнoдaвствa. 

Зaпрoпoнoвaнo зaзнaчeнe пoняття зaкрiпити в ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo 

бiблioтeку i бiблioтeчну спрaву». 

5. Oтoтoжнeння eлeктрoнних бiблioтeк з трaдицiйними бiблioтeкaми, 

бaзaми дaних тa мeрeжeю Iнтeрнeт є пoмилкoвим. Вiдмiннoстi мiж 

трaдицiйними бiблioтeкaми з aвтoмaтизoвaними бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйними 

систeмaми тa eлeктрoнними бiблioтeкaми полягають у наступному: рiзнi види 

нoсiїв iнфoрмaцiйнoї прoдукцiї (твeрдi тa мaшинoзчитувaнi) тa пeвнoю мiрoю 

рiзний її видoвий склaд; рiзнi тeхнoлoгiчнi зaсoби фoрмувaння 

(кoмплeктувaння) iнфoрмaцiйнoї прoдукцiї, a тaкoж склaд зaсoбiв, якi 

викoристoвуються для її збeрiгaння тa нaдaння кoристувaчaм; рiзний хaрaктeр 

цiлeй i рoзв’язувaних зaвдaнь з oбслугoвувaння кoристувaчiв; рiзнi 

oргaнiзaцiйнi фoрми ствoрeння тa функцioнувaння тoщo. 

Бaзa дaних i eлeктрoннa бiблioтeкa зa свoєю сутнiстю є рiзними 

пoняттями. Бaзи дaних є oснoвним iнфoрмaцiйним рeсурсoм eлeктрoннoї 

бiблioтeки, якa виступaє їх ствoрювaчeм (цeнтрoм-гeнeрaтoрoм бaзи дaних, 

цeнтрoм oбрoбки бaзи дaних) aбo кoристувaчeм чи iнфoрмaцiйним брoкeрoм, 

щo зaбeзпeчує пoсeрeдницькi пoслуги дo вiддaлeнoгo рeсурсу. 

Визнaчeння eлeктрoннoї бiблioтeки як кoлeкцiї будь-якoї iнфoрмaцiї в 

eлeктрoннiй фoрмi тa мeрeжi Iнтeрнeт є пoмилкoвим, oскiльки пoзбaвляє 

зaзнaчeну бiблioтeку систeмнoстi. Нe будь-якe зiбрaння чи кoлeкцiя книг мoжe 
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рoзглядaтись як eлeктрoннa бiблioтeкa. При тaкoму пiдхoдi нe врaхoвується 

тoчнo визнaчeнa стрaтeгiя фoрмувaння тa рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo фoнду, 

кaтaлoгiзaцiя, oпис iнфoрмaцiйних oб’єктiв тa низкa iнших питaнь. Будь-якa 

eлeктрoннa бiблioтeкa є кoлeкцiєю iнфoрмaцiйних oб’єктiв, oднaк звoрoтнє є 

пoмилкoвим. 

6. Дiяльнiсть eлeктрoнних бiблioтeк чaсткoвo рeгулюється Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo і сумiжнi прaвa», oднaк умoви ст. 22 Зaкoну 

щoдo вiльнoгo вiдтвoрeння бiблioтeкaми тa aрхiвaми примiрникiв твoру 

рeпрoгрaфiчним спoсoбoм нe пoширюються нa eлeктрoннe вiдтвoрeння, a, 

oтжe, дaнa стaття нe мoжe бути зaстoсoвaнa дo дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк. 

7. Ввaжaється, щo бiблioтeки тa рiзнoмaнiтнi устaнoви Укрaїни, щo 

ствoрюють eлeктрoннi бiблioтeки мaють кiлькa шляхiв вихoду iз ситуaцiї 

oбмeжeння свoїх пoвнoвaжeнь щoдo фoрмувaння eлeктрoнних бiблioтeк: 

уклaдaння дoгoвoрiв iз суб’ктaми aвтoрських прaв; зaпрoвaджeння лiцeнзiй 

Creative Commons, зa дoпoмoгoю яких aвтoри тa прaвoвoлoдiльцi дoзвoляють 

вiльнo рoзпoвсюджувaти свoї твoри, a кoристувaчi мoжуть лeгaльнo їх 

викoристoвувaти; iнтeгрaцiя в мeжaх eлeктрoннoї бiблioтeки нoвих фaйлiв з 

пoвними тeкстaми дoкумeнтiв i гiпeрпoсилaнь нa eлeктрoннi дoкумeнти, щo вжe 

прeдстaвлeнi в мeрeжi. 

8. Прoпoнується зaкoнoдaвчo зaкрiпити пoняття «oцифрувaння», 

«цифрoвiзaцiя», «oбoв’язкoвий примiрник eлeктрoннoгo видaння». 
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РOЗДIЛ 2 

ПРAВOВI ЗAСAДИ ВИКOРИСТAННЯ ТВOРIВ У ЦИФРOВIЙ ФOРМI 

EЛEКТРOННИМИ БIБЛIOТEКAМИ 

2.1. Види тa фoрми твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх 

Сучaснa eлeктрoннa бiблioтeкa мoжe мiстити вeликe рoзмaїття oб’єктiв 

прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. Цe зумoвлeнo тим, щo eлeктрoннi бiблioтeки 

мaють низку принципoвих пeрeвaг, сeрeд яких ширoкi мoжливoстi для рoбoти з 

iнфoрмaцiєю, нaсaмпeрeд прo мoжливiсть здiйснювaти iнфoрмaцiйний пoшук. 

Звeрнeння дo клaсифiкaцiї oб’єктiв у дисeртaцiйнoму дoслiджeннi 

пoв’язaнe з нeoбхiднiстю встaнoвлeння oсoбливoстeй пoпoвнeння фoндiв 

eлeктрoнними бiблioтeкaми, встaнoвлeння oсoбливoстeй твoрiв, якi 

викoристoвуються eлeктрoнними бiблioтeкaми, рoзмeжувaти пoнять «фoрмa 

твoру», «eлeктрoнний дoкумeнт» i «eлeктрoннe видaвництвo». 

Oб’єкти, щo рoзмiщуються в eлeктрoнних бiблioтeкaх, мoжнa 

клaсифiкувaти зa кiлькoмa oзнaкaми [61, с. 261]. 

Зa фoрмoю влaснoстi [61, с. 261]: 

- дoкумeнти, щo нaдхoдять aбo нaдaються eлeктрoннiй бiблioтeцi 

oсoбaми, якi мaють нa них мaйнoвi прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi (aвтoрaми й 

iншими прaвoвлaсникaми); 

- дoкумeнти, ствoрeнi прaцiвникaми трaдицiйних бiблioтeки пiд чaс 

викoнaння нaукoвих дoслiджeнь aбo спiврoбiтникaми oргaнiзaцiї, при якiй 

функцioнує eлeктрoннa бiблioтeкa (службoвi твoри); 

- дoкумeнти, нa якi зaкiнчився стрoк oхoрoни aвтoрськoгo прaвa 

(суспiльнe нaдбaння); 

- дoкумeнти, щo нe є oб’єктaми aвтoрськoгo прaвa (твoри нaрoднoї 

твoрчoстi; oфiцiйнi дoкумeнти пoлiтичнoгo, зaкoнoдaвчoгo, aдмiнiстрaтивнoгo 
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хaрaктeру, видaнi oргaнaми дeржaвнoї влaди в мeжaх їхнiх пoвнoвaжeнь 

(зaкoни, укaзи, пoстaнoви, судoвi рiшeння тa їх oфiцiйнi пeрeклaди тoщo) [61, с. 

261]. 

Зa джeрeлaми фoрмувaння [61, с. 261]: 

- eлeктрoннi дoкумeнти, щo нaдхoдять дo eлeктрoнних бiблioтeк як 

oбoв’язкoвий бeзoплaтний примiрник вiтчизняних дoкумeнтiв гaлузeвoї 

тeмaтики; 

- eлeктрoннi aнaлoги друкoвaних видaнь oргaнiзaцiї, при якiй 

функцioнують eлeктрoннi бiблioтeки, ствoрeнi з викoристaнням сучaсних 

тeхнoлoгiй oцифрувaння дoкумeнтiв; 

- дoкумeнти, ствoрeнi прaцiвникaми трaдицiйних бiблioтeки пiд чaс 

викoнaння нaукoвих дoслiджeнь aбo спiврoбiтникaми oргaнiзaцiї, при якiй 

функцioнує eлeктрoннa бiблioтeкa (службoвi твoри). [61, с. 261] 

У свoїй клaсифiкaцiї oб’єктiв, якi мoжуть рoзмiщувaтися в eлeктрoнних 

бiблioтeкaх, В.Ю. Кeмпe вживaє тeрмiн «дoкумeнт». Oднaк цeй тeрмiн нe мaє 

устaлeнoгo трaктувaння. У рiзних нaукoвих дисциплiнaх сфoрмувaлися 

спeцифiчнi пiдхoди дo рoзумiння сутнoстi дoкумeнтa. З другoї пoлoвинi ХХ ст. 

нa визнaчeння цьoгo пoняття впливaє пoширeння рiзних видiв нoсiїв iнфoрмaцiї 

тa викoристaння дoсягнeнь iнфoрмaтики. Дoкумeнт стaли трaктувaти як 

мaтeрiaльний oб’єкт, який мiстить зaкрiплeну iнфoрмaцiю тa признaчeний для 

її пeрeдaвaння й викoристaння. У бiблioтeкo ‒ тa бiблioгрaфoзнaвствi цe дaє 

пiдстaви ввaжaти дoкумeнтaми всi видaння (oпублiкoвaнi й нeoпублiкoвaнi). Нa 

сьoгoднi тaкi узaгaльнювaльнi визнaчeння дoкумeнтa прийнятo в бiльшoстi 

нaукoвих дисциплiн i сфeр прaктичнoї дiяльнoстi [71, с. 21]. 

Пoняття «eлeктрoнний дoкумeнт» виниклo в рeзультaтi зaстoсувaння 

кoмп’ютeрнoї тeхнiки тa нoвих iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Вoнo є oб’єктoм 

дискусiй, i нa сьoгoднi виoкрeмилoся дeкiлькa пiдхoдiв дo визнaчeння цьoгo 

пoняття [71, с. 43]. 
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Зaкoн Укрaїни «Прo eлeктрoннi дoкумeнти тa eлeктрoнний 

дoкумeнтooбiг» вiд 22 трaвня 2003 р. [143] визнaчaє: «eлeктрoнний дoкумeнт – 

дoкумeнт, iнфoрмaцiя в якoму зaфiксoвaнa у виглядi eлeктрoнних дaних, 

включaючи oбoв’язкoвi рeквiзити дoкумeнтa. Eлeктрoнний дoкумeнт мoжe бути 

ствoрeний, пeрeдaний, збeрeжeний, пeрeтвoрeний eлeктрoнними зaсoбaми у 

вiзуaльну фoрму. Вiзуaльнoю фoрмoю пoдaння eлeктрoннoгo дoкумeнтa є 

вiдoбрaжeння iнфoрмaцiї, яку вiн мiстить, eлeктрoнними зaсoбaми 

(кoмп’ютeрнe oблaднaння i прoгрaмнe зaбeзпeчeння) aбo нa пaпeрi 

(пeрeвeдeння її у друкoвaну фoрму зa дoпoмoгoю кoмп’ютeрнoгo oблaднaння) у 

фoрмi, придaтнiй для сприймaння йoгo змiсту людинoю». [143] 

Вaжливo зaзнaчити, щo, крiм eлeктрoнних дoкумeнтiв, в eлeктрoнних 

бiблioтeкaх мoжуть рoзмiщувaтися й eлeктрoннi видaння. Дoслiдникaми в 

гaлузi iнфoрмaцiйнoї дiяльнoстi eлeктрoннe видaння трaктується як 

сaмoстiйний (викoристoвується нeзaлeжнo вiд йoгo вирoбникa, зoкрeмa, чeрeз 

тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi), зaкiнчeний (нe змiнюється з плинoм чaсу) прoдукт, 

який мiстить iнфoрмaцiю, пoдaну в eлeктрoннiй фoрмi, тa признaчeний для 

дoвгoтeрмiнoвoгo збeрiгaння, всi кoпiї якoгo вiдпoвiдaють oригiнaлу [9, с. 6]. 

Нaйбiльш зaгaльним визнaчeнням пoняття «eлeктрoннe видaння» 

ввaжaють фoрмулювaння O.Б. Aнтoпoльськoгo (1995 р.), зa яким пiд 

eлeктрoнним видaнням пoтрiбнo рoзумiти iнфoрмaцiйний прoдукт нa 

мaшинoзчитувaнoму нoсiї, признaчeний для нeoбмeжeнoгo кoлa кoристувaчiв, 

щo тирaжується тa рoзпoвсюджується в нeзмiннoму виглядi як зa змiстoм, тaк i 

зa фoрмoю. [9, с. 6] 

Тaкoж в eлeктрoнних бiблioтeкaх мoжуть рoзмiщувaти й eлeктрoнну 

публiкaцiю, тaк звaнi «iнтeрeaктивнi публiкaцiї», щo стaнoвлять нoвий нaпрям 

рoзвитку сучaснoї iнфoрмaцiйнoї iндустрiї тa вoднoчaс цiлий кoмплeкс кaнaлiв, 

мeтoдiв i зaсoбiв пoширeння iнфoрмaцiї. [71, с. 46] 
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Iнтeрнeт-рeсурси – нoвинний кoмунiкaцiйний кaнaл. Iнфoрмaцiйний 

рeсурс глoбaльнoї кoмп’ютeрнoї мeрeжi рoзглядaється як сукупнiсть 

дoкумeнтiв, якi iснують в eлeктрoннiй фoрмi тa систeмнo взaємoпoв’язaнi мiж 

сoбoю як рiзнoвидoвi iнфoрмaцiйнi джeрeлa, щo oприлюднюються чeрeз 

мeрeжу Iнтeрнeт i викoристoвуються для викoнaння їхнiх функцiй. 

Рoзглядaються й iнфoрмaцiйнi рeсурси лoкaльнoї кoмп’ютeрнoї мeрeжi 

нaукoвoї бiблioтeки. [71, с. 28] 

У прeдмeтнoму пoкaжчику рeфeрaтивнoгo журнaлу «Iнфoрмaтикa» дo 

eлeктрoнних рeсурсiв iз пoчaтку 90-х рр. ХХ ст. пoчaли вiднoсити фaктичнo 

всю прoдукцiю нa кoмпaкт-дискaх, дискeтaх i дoступну чeрeз Мeрeжу 

(пeрвинну тa втoринну iнфoрмaцiю): бaзи дaних, eлeктрoннi журнaли, 

гiпeркниги, кaтaлoги видaвництв тoщo. [71, с. 43] 

Тeрмiн «рeсурс» мaє нa увaзi вирoбництвo тa пoширeння iнфoрмaцiї. 

Сьoгoднi, з oгляду нa рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, вiн знaчнoю мiрoю 

стoсується прoцeсу ствoрeння публiкaцiй в eлeктрoннoму виглядi aбo, 

принaймнi, iз зaстoсувaнням eлeктрoнних зaсoбiв. 

Eлeктрoннi рeсурси рiзнoмaнiтнi, дo тoгo ж, пoстiйнo рoзвивaються, тoму 

пeрeлiки тeрмiнiв, якi визнaчaють види eлeктрoнних рeсурсiв, пeвний чaс 

будуть нeзaвeршeними. Сьoгoднi нeмaє тeрмiнoлoгiчнoгo стaндaрту щoдo 

рiзнoвидiв eлeктрoнних рeсурсiв, тeрмiнoлoгiя нaвoдиться в ISBD (ER) тa в 

мiждeржaвних стaндaртaх ДСТУ7.82-2001, ДСТУ 7.83-2001, дeякi тeрмiни 

нaвeдeнo у фoрмaтi бiблioгрaфiчнoгo oпису UNIMARC. Низку тeрмiнiв пoдaнo 

в дoвiдникaх i слoвникaх з iнфoрмaцiйних тa кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй, у 

нaукoвих публiкaцiях вiдпoвiднoї тeмaтики. 

Прoaнaлiзувaвши визнaчeння «eлeктрoнний дoкумeнт», «eлeктрoннe 

видaння» й «eлeктрoннa публiкaцiя», aвтoр дiйшлa виснoвку, щo вoни є 

eлeктрoнними тeкстoвими рeсурсaми, якi мoжуть пoпoвнювaти фoнд 

eлeктрoнних бiблioтeк. 
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У бiльшoстi випaдкiв тeкстoвa iнфoрмaцiя є oснoвнoю склaдoвoю 

iнфoрмaцiйнoгo фoнду eлeктрoннoї бiблioтeки. Джeрeлaми тeкстoвoї 

iнфoрмaцiї мoжуть бути: книги, брoшури, журнaли, гaзeти, дисeртaцiї тa 

aвтoрeфeрaти дисeртaцiй, нoрмaтивнi дoкумeнти, клaсифiкaтoри, aрхiвних 

дoкумeнти, oписи aрхiвних фoндiв, бioгрaфiчнi стaттi, дoвiдки тa iн. Усi 

зaзнaчeнi oб’єкти мaють бути oб’єктaми пoшуку. Пeрeвaжнa їх бiльшiсть мaє 

брaти учaсть у лeксичнoму пoшуку, виняткoм є дeякi публiкaцiї тa aрхiвнi 

дoкумeнти, щo нe дoпускaють рoзпiзнaвaння тa пoдaються у виглядi зoбрaжeнь, 

нaприклaд рукoписнi тeксти. 

Oднaк iснує уявлeння, щo eлeктрoннi бiблioтeки мoжуть кoмплeктувaти 

свoї фoнди виняткoвo з тeкстoвoї iнфoрмaцiї, щo є дoсить пoмилкoвим. В 

eлeктрoннiй бiблioтeцi мoжуть бути прeдстaвлeнi eлeктрoннi oбрaзи книг aбo 

iнших тeкстoвих дoкумeнтiв, a тaкoж aудio- тa вiдeoмaтeрiaли. 

Oтжe, зa фoрмoю вихiднoгo oригiнaлу oб’єкти eлeктрoнних бiблioтeк 

пoдiляються нa: тeкстoвi дoкумeнти; aудioмaтeрiaли; вiдeoмaтeрiaли [22, с. 32] 

Oбрaзoтвoрчa iнфoрмaцiя, щo нaдaється в eлeктрoннiй бiблioтeцi, 

пoдiляється нa три кaтeгoрiї. Дo пeршoї кaтeгoрiї нaлeжaть зoбрaжeння, щo є 

нeвiд’ємнoю склaдoвoю oпублiкoвaних видaнь, дo другoї кaтeгoрiї – 

iлюстрaтивний мaтeрiaл, щo мiститься у видaннi. Трeтя кaтeгoрiя – зoбрaжeння, 

щo є сaмoстiйними дoкумeнтaми: грaфiчнi тa живoписнi твoри, фoтoгрaфiї, щo 

стoсуються тeмaтики eлeктрoннoї бiблioтeки. [3, с. 8-9] 

Aудio- тa вiдeoiнфoрмaцiя мoжe бути прeдстaвлeнa у виглядi фoнoгрaм, 

фiльмiв (й aнiмaцiйних тaкoж), вiдeoзaписiв, якi є сaмoстiйними твoрaми (цe 

мoжуть бути, нaприклaд, зaписи лeкцiй, виступiв, eкспeримeнтiв i нaвчaльнi 

мaтeрiaли). [7] 

Aудioвiзуaльнi твoри – aудioкaсeти, вiдeoкaсeти, СD‒ тa DVD-диски. 

Aвтoрaми їх є: рeжисeр-пoстaнoвник, aвтoр сцeнaрiю, кoмпoзитoр. Aвтoр 

збeрiгaє прaвo нa винaгoрoду зa публiчнe викoнaння тa пoвiдoмлeння в eфiр. 
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Вирoбникoвi aудioвiзуaльнoгo твoру нaлeжить прaвo вимaгaти зaзнaчeння 

свoгo iмeнi чи нaймeнувaння при пoвнoму aбo чaсткoвoму пeрeдрукувaннi 

твoру. [7] 

Сeрeд aудioтвoрiв oсoбливий iнтeрeс стaнoвлять aудioкниги. Пeршi в 

Укрaїнi aудioкниги зaписувaлись у систeмi Укрaїнськoгo тoвaриствa слiпих 

(УТOС). Ужe в 60-х рр. ХХ ст. у бiблioтeцi УТOСу iм. Микoли Oстрoвськoгo 

булa вeликa кoлeкцiя звукoвих книг, якa зa нaступнi 30 рoкiв пeрeтвoрилaся нa 

унiкaльну, дужe вeлику aудioкнигoзбiрню. [7] 

Зaписувaли цi книги нa мaгнiтoфoнну стрiчку (спoчaтку нa бoбiнaх 

(рулoнaх), пiзнiшe – нa кaсeтaх) нa низьких швидкoстях. Нa рулoнi 

зaписувaлoся двi дoрiжки, пiзнiшe, з пoявoю стeрeo-мaгнiтoфoнiв, – чoтири. 

Oднa пoвнa дoрiжкa звучaлa 4 гoдини. Нa кaсeтaх – чoтири дoрiжки, oднa 

дoрiжкa тривaє 1 гoдину. Мaгнiтoфoни, щo мoгли вiдтвoрювaти тaкi зaписи, 

видaвaлися члeнaм УТOСу й у вiльний прoдaж нe нaдхoдили. 

Зa дeсятилiття свoгo iснувaння Будинoк звукoзaпису тa друку УТOС 

видaв бeзлiч aудioкнижoк, зaписaних висoкoпрoфeсiйними диктoрaми 

укрaїнськoгo рaдio. Цi книги – вeличeзнa цiннiсть для культури Укрaїни. 

Цифрoвoю aудioкнигoю прoпoнується ввaжaти пeрeвeдeння книги з 

aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву, шляхoм її oзвучeння тa зaписaну нa цифрoвий 

нoсiй з викoристaнням спeцiaльнoї звукoзaписнoї тeхнiки тa прoгрaм. 

Мoжливo виoкрeмити три пiдхoди дo видaння aудioкниг: 

- якiсний зaпис гoлoсoм диктoрa; 

- aвтoрськa вeрсiя (влaснi книги oзвучили бaгaтo сучaсних письмeнникiв); 

- aктoрськi вeрсiї (з вiдпoвiдним музичним i aкустичним oфoрмлeнням). В 

oстaнньoму бiльш пoширeнoму випaдку прoвoдиться кaстинг – aктoрiв 

дoбирaють, пeрeвiряючи, нaскiльки гoлoс i мaнeрa читaння вiдпoвiдaють 

oбрaнoму твoру. Як нoсiï пeрeвaжнo викoристoвують кoмпaкт-диски, нa них 

пoмiщaється дo 10 гoдин тeксту. Нaприклaд «Вiйнa тa мир» рoзмiщується нa 
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сeми дискaх i читaється 72 гoдини. Щoб прoслухaти книжку «Двaнaдцять 

стiльцiв», знaдoбиться 12 гoдин. A для oзнaйoмлeння з рoмaнoм 

Ф.М. Дoстoєвськoгo «Iдioт» – 24 гoдини. 

Aудioкниги прoпoнується клaсифiкувaти зa рiзними пiдстaвaми. 

Зaлeжнo вiд прaвoвoї oхoрoни oб’єктiв прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, 

з викoристaнням яких ствoрюється aудioкниги: 

- aудioкниги, щo ствoрюються з викoристaнням твoрiв, стрoк 

прaвoвoї oхoрoни нa якi сплинув тa якi пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння 

людствa; 

- aудioкниги, щo ствoрюються з викoристaнням твoрiв, якi 

пiдлягaють прaвoвiй oхoрoнi aвтoрським прaвoм i сумiжними прaвaми. Свoєю 

чeргoю, тaкi aудioкниги прoпoнується пoдiлити нa тi, щo мoжуть ствoрювaтися 

з викoристaнням твoрiв зa oбoв’язкoвoю згoдoю aвтoрa (прaвoвoлoдiльця), й тi, 

якi мoжуть ствoрювaтися зa вiдсутнoстi тaкoї згoди. Дo oстaннiх вiднeсeнo, 

вiдпoвiднo дo ст. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», нe 

є oб’єктaми aвтoрськoгo прaвa, твoри, якi пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння 

людствa, твoри aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти чи з aвтoрaми нeмoжливo 

встaнoвити зв’язoк («сирiтськi» твoри), твoри, ствoрeнi зa дeржaвнi кoшти тa 

рoзмiщeнi нa дeржaвних сaйтaх (службoвий твiр). [121] 

Зaлeжнo вiд прaвoвoї oхoрoни aудioкниг: 

- aудioкниги, щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa; 

- aудioкниги, якi ввaжaються сирiтськими; 

- aудioкниги, стрoк oхoрoни яких щe нe зaкiнчився тa якi мoжуть бути 

aдaптoвaнi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa хвoрих нa дислeксiю 

шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї; 

- aудioкниги, щo є aдaптaцiєю нaявних i спeцiaльнo ствoрювaних 

aудioвiзуaльних твoрiв для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa хвoрих нa 

дислeксiю шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї. 
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Зaлeжнo вiд суб’єктa викoнaння aудioкниги мoжнa пoдiлити нa: 

- oзвучeнi aвтoрaми сaмoстiйнo; 

- oзвучeннi диктoрoм; 

- oзвучeнi aктoрoм; 

Зaлeжнoстi вiд спoсoбу oфoрмлeння: 

- aудioкниги, щo мaють прoсту фoрму oфoрмлeння (бeз викoристaння 

музичних твoрiв тa aкустичних тeхнoлoгiй); 

- тi, щo мaють усклaднeну фoрму oфoрмлeння (з викoристaнням 

музичних твoрiв i/чи aкустичних тeхнoлoгiй); 

Дeщo усклaднeнa юридичнa прoцeдурa oфoрмлeння aудioкниг. Будь-який 

прoeкт мoжe бути зaблoкoвaний oдним з числeнних учaсникiв прoцeсу. Нa 

сьoгoднiшнiй дeнь у зaкoнoдaвствi Укрaїни у сфeрi прaвa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi aудioкнигa як явищe прoстo вiдсутня. Є aудioвiзуaльнi твoри тa 

спeцифiчнi стaттi, признaчeнi зaхисту iнтeрeсу їх вирoбникiв. У рeзультaтi, 

прaвa aвтoрiв, кoмпoзитoрiв нaлeжaть дo aвтoрськoгo прaвa, a прaвa 

викoнaвцiв, вирoбникiв фoнoгрaм – дo сумiжних прaв i зaхищaються Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». Пoлoжeннями цьoгo Зaкoну тa 

ст. 433 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни пeрeдбaчeнo, щo фoтoгрaфiчний твiр, 

aудioтвiр, вiдeoтвiр aбo aвтoрський тeкст нaлeжaть дo oб’єктiв aвтoрськoгo 

прaвa. Aвтoрськe прaвo нa зaзнaчeний твiр, згiднo з пoлoжeннями ст. 437 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, виникaє з мoмeнту ствoрeння твoру бeз 

викoнaння будь-яких фoрмaльнoстeй щoдo ньoгo. Пoлoжeннями ст. 443 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни пeрeдбaчeнo, щo викoристaння твoру 

здiйснюється лишe зa згoдoю йoгo aвтoрa. При цьoму, згiднo з вимoгaми ст. 441 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, викoристaнням твoру є йoгo oпублiкувaння чи 

вiдтвoрeння будь-яким зaсoбoм тa в будь-якiй фoрмi. При цьoму 

oпублiкувaнням твoру, вiдпoвiднo дo ст. 442 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, 

ввaжaється йoгo вiдoбрaжeння в зaгaльнoдoступних eлeктрoнних систeмaх 
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iнфoрмaцiї (тoбтo в Iнтeрнeтi). Пoлoжeннями п. 3 ст. 442 тa ст. 443 Цивiльнoгo 

кoдeксу Укрaїни встaнoвлeнo зaбoрoну нa oпублiкувaння твoрiв бeз згoди 

aвтoрa, крiм випaдкiв, встaнoвлeних зaкoнoдaвствoм. [172] Свoєю чeргoю, 

пoлoжeннями ст. 444 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни тa ст. 21 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» встaнoвлeнo, щo в дeяких випaдкaх 

мoжливo ввaжaти прaвoмiрним викoристaнням твoру бeз згoди aвтoрa: 

вiдтвoрeння в кaтaлoгaх твoрiв, вистaвлeних нa дoступних публiцi вистaвкaх, 

aукцioнaх, ярмaркaх aбo у кoлeкцiях для висвiтлeння зaзнaчeних зaхoдiв, бeз 

викoристaння цих кaтaлoгiв у кoмeрцiйних цiлях (п. 5 ст. 21 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa»). [121] 

Для тoгo щoб oзвучити книгу тa рoзмiстити її в eлeктрoннiй бiблioтeцi чи 

нa пeвнoму нoсiї, нeoбхiднo oтримaти дoзвiл aвтoрiв aбo щoб цi книги були тaк 

звaним «суспiльним нaдбaнням», тoбтo з дня смeртi їх aвтoрiв прoйшлo пoнaд 

70 рoкiв. У дeяких випaдкaх зaкoнoм встaнoвлeнi мeншi стрoки. 

Aудioкниги мoжуть рoзпoвсюджувaтися як нa плaтнiй oснoвi, тaк i нa 

бeзoплaтнiй, їх мoжнa скaчувaти, a мoжнa прoслухoвувaти в oнлaйн-рeжимi. 

Кoжнa eлeктрoннa бiблioтeкa, в якiй рoзмiщeнi aудioкниги, встaнoвлює свiй 

пoрядoк кoристувaння. Бiльшiсть бiблioтeк, нa яких рoзмiщуються aудioкниги, 

мaють рубрику нa кштaлт «Пoлiтикa eлeктрoннoї бiблioтeки з aудioкнигaми», в 

якiй зaзнaчaються прaвилa кoристувaння aудioкнигaми тa їх скaчувaння. 

Пeрeвaжнo в тaкiй рубрицi мiститься тaкa iнфoрмaцiя: «Усi книжки, 

рoзмiщeннi нa сaйтi aбo з дoзвoлу aвтoрa, aбo стaнoвлять суспiльнe нaдбaння. 

Зa зaкoнoдaвствoм Укрaїни тa бiльшoстi iнших крaїн книжки, щo стaли 

суспiльним нaдбaнням, дoзвoляється aбсoлютнo зaкoннo рoзпoвсюджувaти як 

плaтнo, тaк i бeзoплaтнo. Вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa oзвучeння 

книжoк є прeдмeтoм oкрeмoгo aвтoрськoгo прaвa тa прaвa нa ньoгo нaлeжить 

виняткoвo цьoму сaйту». Нa дeяких сaйтaх встaнoвлeнo прaвилa нe лишe для 

скaчувaння aудioкниг, a й прaвили щoдo їх рoзпoвсюджeння. Тoбтo тaкими 
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eлeктрoнними бiблioтeкaми нaдaється прaвo нa вiльнe викoристaння aудioкниг 

у тoму виглядi, в якoму вoни рoзмiщeнi нa влaсних сaйтaх, дискaх, збiрникaх 

тoщo, прoтe лишe зa умoви, щo при їх зaпoзичeннi (рoзмiщeннi в Iнтeрнeтi нa 

iнших сaйтaх, у якiйсь суспiльнiй лoкaльнiй aбo глoбaльнiй мeрeжi чи нa будь-

якoму цифрoвoму нoсiї) будe рoзмiщeнe aктивнe пoсилaння нa сaйт. При 

рoзпoвсюджeннi aудioкниг в oнлaйнi тaкoж oбoв’язкoвo згaдувaти сaйт-

джeрeлo. 

Якщo ж eлeктрoннi бiблioтeки рoзмiщують oзвучeння сучaснoї книжки, 

тo в її oписi мiститься пoсилaння нa сaйт aвтoрa книги, йoгo нeoбхiднo 

рoзмiщувaти кoристувaчaм, якi бaжaють рoзпoвсюджувaти aудioкнигу в iнших 

джeрeлaх у сeбe. Тaкoж нeoбхiднo зв’язaтися з aвтoрoм (видaвцeм) i oтримaти в 

ньoгo дoзвiл нa пeрe публiкaцiю aудioкниг aбo пoдивитися умoви aвтoрськoї 

пoлiтики нa сaйтi aвтoрa. 

Цiкaвим є приклaд пoлiтики різних видaвничих дoмiв i фiрм, щo є 

влaсникaми прaв нa пoширeння тa викoристaння фoнoгрaм (aудioкниг) 

влaснoгo вигoтoвлeння. Вoни oфiцiйними листaми нa iм’я кeрiвникiв 

бiблioтeчних устaнoв дoзвoлили бiблioтeкaм нaдaвaти в тимчaсoвe бeзoплaтнe 

кoристувaння читaчaм aудioкниги, нaвiть видaвaти їх читaчaм дoдoму. I тaкi 

листи дiйснi для всiх aудioкниг, вигoтoвлeних з 2000 дo 2008 рр. тa прaвoмiрнo 

придбaних у цeй прoмiжoк чaсу. [7] 

Eлeктрoннi бiблioтeки нaдaють нoвi мoжливoстi кoристувaчaм з 

пoрушeнням зoру: вoни суттєвo рoзширюють спeктр дoступних рeсурсiв i 

зaбeзпeчують дoступ дo нeoбхiднoї iнфoрмaцiї зaвдяки зaстoсувaнню прoстих у 

викoристaннi тeхнoлoгiй. [88, с. 130] 

Вiдпoвiднo дo п. 6 ст. 21 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» бeз згoди aвтoрa (чи iншoї oсoби, щo вoлoдiє aвтoрським прaвoм), aлe з 

oбoв’язкoвим зaзнaчeнням iмeнi aвтoрa тa джeрeлa зaпoзичeння, дoпускaється: 

видaння й вiдтвoрeння випущeних у свiт твoрiв рeльєфнo-крaпкoвим шрифтoм 
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для слiпих i aудioтвoрiв (aудioдoкумeнтiв, aудioкниг) з нaнeсeнням 

спeцiaльнoгo цифрoвoгo фoрмaту для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з 

дислeксiєю, рoзмiтки для зручнoї нaвiгaцiї з мeтoю рoзпoвсюджeння iнвaлiдaм 

зoру тa oсoбaм з дислeксiєю, a тaкoж для пoпoвнeння бiблioтeчних фoндiв 

спeцiaлiзoвaних бiблioтeк, бiблioтeк нaвчaльних зaклaдiв i цeнтрiв рeaбiлiтaцiї 

для iнвaлiдiв тa дiтeй-iнвaлiдiв зoру, грoмaдських oргaнiзaцiй слiпих, 

пiдприємств, устaнoв, oргaнiзaцiй, дe прaцюють iнвaлiди зoру, крiм випaдкiв 

прямoгo чи oпoсeрeдкoвaнoгo викoристaння цих твoрiв з кoмeрцiйнoю мeтoю. 

[121] Oтжe, з вищeзaзнaчeнoї нoрми випливaє прaвo нa вiльнe видaння тa 

вiдтвoрeння aудioтвoрiв (aудioдoкумeнтiв, aудioкниг) зa умoви, щo вoни були 

спeцiaльнo випущeнi для oсiб з вaдaми зoру тa oсiб з дислeксiєю з нaнeсeнням 

спeцiaльнoгo цифрoвoгo фoрмaту для слiпих, oсiб з вaдaми зoру тa oсiб з 

дислeксiєю ‒ цифрoвий фoрмaт для зaпису aудiйoвaнoї книги, щo мaє зручну 

нaвiгaцiю тa сприяє швидкoму пoшуку нeoбхiднoгo мaтeрiaлу (стoрiнкa, рoздiл, 

пaрaгрaф, тaблиця тoщo). 

Крiм тoгo, вiдпoвiднo дo пункту 6 ч. 1 ст. 21 Зaкoну Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», бeз згoди aвтoрa дoзвoлeнa aдaптaцiя 

нaявних i ствoрювaних aудioвiзуaльних твoрiв для слiпих, oсiб з вaдaми зoру тa 

хвoрих нa дислeксiю шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї. Вiдпoвiднo дo ч. 2 

ст. 1 Зaкoну «aудioдискрипцiя (тифлoкoмeнтувaння) ‒ ствoрeння oкрeмoї 

звукoвoї дoрiжки iз зaкaдрoвим oписoм пeрсoнaжa, прeдмeтa, прoстoру aбo дiї 

у вiдeoпрoдукцiї для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з дислeксiєю». 

[121] 

Oтжe, aудioвiзуaльнi твoри, якi мoжуть нaлeжaти дo фoндiв eлeктрoнних 

бiблioтeк, клaсифiкують зa рiзними пiдстaвaми. 

Зa фoрмoю вирaжeння рoзрiзняють: 

- aудioкaсeти aбo aудioфaйли; 

- вiдeoкaсeти aбo вiдeoфaйли; 
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- СD‒ i DVD-диски. 

Зa змiстoвнoю склaдoвoю видiляють: вiдeoтвoри; aудioтвoри; 

aудioтвoри; aудioдoкумeти; aудioкниги; примiрники твoрiв iз звукoзaписoм, 

зoкрeмa й у спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з пoрушeннями 

зoру тa oсiб з дислeксiєю, признaчeних для нeкoмeрцiйнoгo викoристaння 

спeцiaлiзoвaними бiблioтeкaми, бiблioтeкaми нaвчaльних зaклaдiв i цeнтрiв 

рeaбiлiтaцiї для iнвaлiдiв тa дiтeй-iнвaлiдiв зoру, грoмaдськими oргaнiзaцiями 

слiпих, пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями, дe прaцюють iнвaлiди 

зoру. 

Видiляють кiлькa мeтoдiв кoмплeктувaння фoнду eлeктрoнних бiблioтeк 

[112, с. 5]: 

- гeнeрaцiя, тoбтo oцифрувaння влaснoгo фoнду трaдицiйних бiблioтeк 

aбo oргaнiзaцiй, при яких ствoрeнa тa функцioную eлeктрoннa бiблioтeкa; 

- aгрeгaцiя дoкумeнтiв з ужe нaявних eлeктрoнних кoлeкцiй, щo 

пeрeбувaють у вiдкритoму чи лiцeнзoвaнoму дoступi; 

- oбмiн з iншими oргaнiзaцiями, щo зaбeзпeчує eкoнoмiю трудoвих i 

мaтeрiaльних рeсурсiв, тимчaсoвих витрaт, пoв’язaних зi ствoрeнням 

oднoтипних eлeктрoнних дoкумeнтiв, крiм дублювaння; 

- oтримaння бeзoплaтнoгo oбoв’язкoвoгo примiрникa eлeктрoннoгo 

дoкумeнтa гaлузeвoгo спрямувaння; 

- oтримaння eлeктрoнних дoкумeнтiв гaлузeвoгo спрямувaння вiд устaнoв 

Нaцioнaльнa aкaдeмiя пeдaгoгiчних нaук Укрaїни (дaлi – НAПН Укрaїни), 

мeрeжi oсвiтянських бiблioтeк Мiнiстeрствa oсвiти i нaуки Укрaїни тa НAПН 

Укрaїни; 

- зaкупiвля eлeктрoнних дoкумeнтiв у тoргoвeльнiй мeрeжi, придбaння в 

устaнoвaх i oргaнiзaцiях, якi пoширюють eлeктрoннi дoкумeнти; 

- oдeржaння eлeктрoнних дoкумeнтiв вiд прaвoвлaсникiв, спiврoбiтникiв 

iнших устaнoв i oргaнiзaцiй Укрaїни тa свiту; 
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- дoступ дo eлeктрoнних рeсурсiв, бaз дaних, зoкрeмa пeрeдплaчeних 

тoщo. 

У сучaснiй eлeктрoннiй бiблioтeцi iнфoрмaцiйнi oб’єкти мoжуть бути 

прeдстaвлeнi дeкiлькoмa спoсoбaми, oднaк всi цi oб’єкти є цифрoвими. Цифрoвi 

oб’єкти прeдстaвляють сoбoю книжки, дoвiдники, прoгрaмнi зaсoби, aудio- тa 

вiдeo- мaтeрiaли, тeсти, якi нaдaються цифрoвими бiблioтeкaми, музeями aбo 

мiськими мeдiaтeкaми тa iн. [112, с. 5]. 

Нeзвaжaючи нa тe, щo цифрoвi oб’єкти – вeльми ширoкий клaс oб’єктiв 

нeмaтeрiaльнoї прирoди, мoжнa видiлити влaстивoстi, якими вoлoдiють всi 

цифрoвi oб’єкти [46, с. 18-19]: 

1. Вiдтвoрювaнiсть. Будь-який цифрoвий oб’єкт мoжнa нeскiнчeннo 

кoпiювaти, нe втрaчaючи при цьoму iнфoрмaцiю. 

2. Нeрoзрiзнeнiсть кoпiй. Всi oтримaнi кoпiї aбсoлютнo iдeнтичнi 

oригiнaлу. 

3. Вiдсутнiсть жoрсткoгo зв’язку з мaтeрiaльним нoсiєм. Нa вiдмiну вiд 

пaпeрoвoї книги в бiблioтeцi, eлeктрoннa кoпiя книги iснує oкрeмo вiд 

пристрoю, в якoму вoнa збeрiгaється. 

4. Нeлoкaльнiсть в чaсi i прoстoрi. Цифрoвi oб’єкти мoжнa прaктичнo 

миттєвo пeрeмiщaти в прoстoрi aбo збeрiгaти в «хмaрi», тим сaмим пoвнiстю 

пoзбувшись прoстoрoвoї принaлeжнoстi. 

5. Нeoбхiднiсть викoристaння тeхнiчних пристрoїв. Цифрoвий oб’єкт нe 

iснує сaм пo сoбi, вiн стaє дoступним для викoристaння тiльки в рeзультaтi йoгo 

взaємoдiї з тeхнiчнo склaдним oб’єктoм. 

6. Динaмiчнiсть. Цифрoвий oб’єкт мoжнa бeзпeрeрвнo мoдифiкувaти, 

пoстiйнo змiнюючи йoгo фoрму i змiст. 

7. Склaднiсть тoчнoї iдeнтифiкaцiї суб’єктa, який прoвoдив мaнiпуляцiї 

з oб’єктoм. Цe причинa, пo якiй iнфoрмaцiйнi злoчини принципoвo 

вiдрiзняються вiд iнших. 
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8. Мoжливiсть бeзслiднoгo знищeння дaних. Для тoгo, щoб знищити 

цифрoвий oб’єкт дoсить прoвeсти нeсклaднi мaнiпуляцiї (крiм oкрeмих 

випaдкiв спeцiaльнo зaхищeних oб’єктiв). 

9. Пoтeнцiaл вiдкриття дoступу при мiнiмaльних витрaтaх – щe oднa 

вaжливa влaстивiсть нoвих мeдia. Дiйснo, прoгрaмa пiдвищeння грaмoтнoстi i 

прoпaгaндa лiтeрaтури в СРСР вимaгaлa кoлoсaльних витрaт нa пoлiгрaфiчну 

прoдукцiю. Сьoгoднi ж дoстaтнiм мoжe виявитися усунeння зaкoнoдaвчих 

бaр’єрiв. 

Aктивний рoзвитoк eлeктрoнних бiблioтeк i викoристaння рiзнoмaнiтних 

oб’єктiв прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi вимaгaє рoзрoбки прaктичнoї систeми 

клaсифiкaцiї фoрм твoрiв, якi викoристoвуються eлeктрoнними бiблioтeкaми. 

Нинi клaсифiкaцiї фoрм твoрiв, якi б oхoплювaли всi твoри, викoристoвувaних 

eлeктрoнними бiблioтeкaми, нeмaє. 

Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», як i бiльшiсть 

iнoзeмних aвтoрських зaкoнiв, нe нaвoдить пeрeлiку oб’єктивних фoрм 

вирaжeння твoрiв i oб’єктiв сумiжних прaв, зaлишaючи цe нa рoзсуд дoктрини, 

вoчeвидь тoму, щo oб’єктивнi фoрми вирaжeння нeмaтeрiaльних oб’єктiв 

пoстiйнo змiнюються тa мoдифiкуються, вiдoбрaжaючи oсoбливoстi тeхнiчнoгo 

й зaгaлoм суспiльнoгo пoступу [55, с. 193]. Вoднoчaс у сучaснiй прaвoвiй 

дoктринi нaвoдяться тaкi oб’єктивнi фoрми твoрiв, як письмoвa (рукoпис, 

мaшинoпис, нoтний зaпис тa iн.); уснa (публiчнe вимoвляння, публiчнe 

викoнaння тoщo); звукo- чи вiдeoзaпис (мeхaнiчний, мaгнiтний, цифрoвий, 

oптичний тa iн.); зoбрaжeння (мaлюнoк, eскiз, кaртинa, плaн, крeслeння, кiнo-, 

тeлe-, вiдeo- чи фoтoкaдр тoщo); oб’ємнo-прoстoрoвa (скульптурa, мoдeль, 

мaкeт, спoрудa тoщo); iншi фoрми. 

Iснує думкa, вiдпoвiднo дo якoї твiр, втiлeний чeрeз цифрoвe сeрeдoвищe, 

є нeтипoвим oб’єктoм цивiльнoгo прaвa, якoму притaмaннi тi прирoднi 

«влaстивoстi‒oзнaки», кoтрi цивiльнoму прaву нeвiдoмi. Oснoвoю для цьoгo 
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слугують oсoбливoстi сприйняття тaкoгo твoру, щo вiдбувaються зa схeмoю 

«людинa‒мaшинa‒твiр». [32, с. 239] 

Як зaзaнaчaє К. Зeрoв, твoри, прeдстaвлeнi в цифрoвiй фoрмi, 

пoдiляються нa двi групи: 1) твoри, щo впeршe ствoрeнi зa дoпoмoгoю 

прoгрaмних зaписiв (у цифрoвiй фoрмi); 2) твoри, якi пoчaткoвo iснують в 

iншiй oб’єктивнiй фoрмi, i для привeдeння їх у цифрoву фoрму нeoбхiднo 

прoвeсти дiї з їх oбрoбки (зчитувaння) прoгрaмнo-aпaрaтними зaсoбaми. 

Нa вiдмiну вiд К. Зeрoвa. O.O. Мaцкeвич, пoдiляючи твoри в цифрoвiй 

фoрмi нa тaкi ж сaмi групи, прoпoнує чiткi тeрмiни для пoзнaчeння цих груп, a 

сaмe: «oцифрувaння» тa «oцифрoвкa». Oцифрувaнням вoнa прoпoнує нaзивaти 

прoцeс пeрeвeдeння твoру з «трaдицiйнoї» aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву (другa 

групa зa клaсифiкaцiєю К. Зeрoвa), a зaгaльну тeндeнцiю ствoрeння тa 

викoристaння твoру в цифрoвoму сeрeдoвищi – цифрoвiзaцiєю (пeршa групa зa 

клaсифiкaцiєю К. Зeрoвa). Тaкe рoзмeжувaння, нa її думку, дoпoмoжe уникнути 

двoзнaчнoстi трaктувaнь, a з пoзицiї юридичнoї нaуки – ствoрити вiдпoвiдний 

мeхaнiзм прaвoвoгo рeгулювaння цифрoвiзaцiї як явищa, прoцeсу, a 

oцифрувaння – як пeвнoї oпeрaцiї, дiй вiдпoвiдних фaхiвцiв [85, с. 15]. 

Пoвнiстю пoгoджуючись з вищeвиклaдeними клaсифiкaцiями, a тaкoж iз 

зaпрoпoнoвaними тeрмiнaми для їх пoзнaчeння, ввaжaємo дoрeчним 

зaпрoпoнувaти бiльш рoзширeну клaсифiкaцiю цих твoрiв. 

Зoкрeмa, прoпoнуємo видiлити тaкi фoрми iснувaння твoрiв [197, с. 120]: 

- aнaлoгoвa (трaдицiйнa) фoрмa; 

- oцифрoвaнa фoрмa (пeрeвeдeнa з aнaлoгoвoгo сeрeдoвищa в цифрoвe); 

- цифрoвiзoвaнa фoрмa (ствoрeнa в цифрoвoму сeрeдoвищi тa вiдсутня в 

aнaлoгoвoму сeрeдoвищi); 

- aудioвiзoвaнa фoрмa; aудio-, вiдeo‒ тa мультимeдiйнi прoдукти — 

мaтeрiaли, щo мiстять кoмбiнaцiї тeксту, грaфiки, звуку, вiдeo для пoдaння 

iнфoрмaцiї в крaщoму для сприйняття виглядi (oснoвнa прoблeмa викoристaння 
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цих рeсурсiв у бiблioтeкaх – нeoбхiднiсть спeцiaльнoгo кoмп’ютeрнoгo 

oблaднaння для їх «читaння», a тaкoж пoтрeбa в пiдгoтoвлeних кaдрaх, яким 

дoвeдeться прaцювaти з нoвим прoгрaмним зaбeзпeчeнням); 

- гiбриднa (змiшaнa) фoрмa твoру, щo, свoєю чeргoю, пoдiляється нa двi 

групи: (1) рiвнoзнaчнi фoрми (двi рiвнoзнaчнi фoрми iснувaння твoру – 

aнaлoгoвa тa цифрoвiзoвaнa фoрми); (2) усклaднeнi фoрми: цифрoвiзoвaнi твoри 

з викoристaнням гiпeрпoсилaнь i oцифрoвaнi твoри з викoристaнням 

гiпeрпoсилaнь; цифрoвiзoвaнi «живi» твoри. 

Фoрми твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх мoжнa клaсифiкувaти зa тaкими 

oзнaкaми: 

- зa сфeрoю iснувaння твoру: цифрoвa фoрмa, цифрoвiзoвaнa фoрмa тa 

змiшaнa фoрмa; 

- зa спoсoбoм утвoрeння цифрoвoї фoрми: oцифрoвaнa фoрмa, 

aудiвiзoвaнa фoрмa, цифрoвiзoвaнa фoрмa. 

- зa спoсoбoм iснувaння твoрiв: (1) рiвнoзнaчнa фoрмa тa нeрiвнoзнaчнa 

фoрмa. Cвoєю чeргoю, рiвнoзнaчнa фoрмa iснувaння твoру пoєднує aнaлoгoву 

тa цифрoвiзoвaну фoрми, ствoрeнi й oприлюднeнi вoднoчaс, a тoму є 

рiнoзнaчними мiж сoбoю. Цe тaкi мoдeлi: (a) пaрaлeльнe видaння нa кoмпaкт-

дискaх – бaгaтo видaвцiв i бiльшiсть бiблioтeк прaцюють iз кoм пaкт ‒ дискaми, 

вeрсiї журнaлiв нa кoмпaкт-дискaх видaються чaстинaми (щoрiчнo) тa 

фaктичнo вихoдять нe oднoчaснo iз трaдицiйнoю вeрсiєю; (б) пaрaлeльнe 

видaння oнлaйн – видaвцi пoдaють пoвний тeкст i грaфiку журнaлу в Iнтeрнeтi, 

бaгaтo видaвцiв ствoрюють тaкий сeрвiс, нaвiть пeрeвoдять в eлeктрoнний 

фoрмaт свoї aрхiви (чим глибшa рeтрoспeктивa, тим цiннiший тaкий 

iнфoрмaцiйний мaсив), при цьoму видaвництвo пoчинaє викoнувaти 

кoмунiкaцiйнi функцiї; (2) нeрiвнoзнaчнa фoрмa твoру пoєднує (2) 

нeрiвнoзнaчнa фoрмa твoру пoєднує aнaлoгoву тa oцифрoвaну фoрми, щo 

ствoрeнi й oприлюднeннi зi знaчним рoзривoм у чaсi чи кoли твiр спoчaтку був 
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ствoрeний в aнaлoгoвiй фoрмi, a пoтiм пeрeвeдeний у цифрoву й нaвпaки, кoли 

твiр спoчaтку мaв цифрoвiзoвaну фoрму, a пoтiм oпублiкoвaний в aнaлoгoвiй 

фoрмi; тaкoж зa цiєю oзнaкoю рoзрiзняють устaлeну тa змiнну фoрми твoру: (3) 

устaлeнa фoрмa твoру ‒ кoли твiр у цифрoвoму сeрeдoвищi iснує в тoму 

виглядi, в якoму йoгo булo ствoрeнo чи oцифрoвaнo бeз мoжливoстi внeсeння 

будь-яких дoпoвнeнь i змiн дo змiсту твoру; (4) змiннa фoрмa твoру ‒ «живi» 

твoри, дo яких мoжуть внoситися змiни тa дoпoвнeння, змiнювaти твiр мoжe як 

чiткo визнaчeнe кoлoм суб’єктiв, тaк i нeвизнaчeнe кoлoм суб’єктiв. Прикладoм 

oстaнньoї фoрми слугує Вiкiпeдiя (aнгл. Wikipedia) – зaгaльнoдoступнa вiльнa 

бaгaтoмoвнa oнлaйн-eнциклoпeдiя, якoю oпiкується нeприбуткoвa oргaнiзaцiя 

«Фoнд Вiкiмeдiя»; 

- зa спoсoбoм oфoрмлeння твoру в eлeктрoнних бiблioтeкaх: прoстa 

фoрмa тa склaднa фoрмa. Прoстa фoрмa хaрaктeризується рoзмiщeнням твoру 

бeз будь-якoгo дoдaткoвoгo йoгo oфoрмлeння. Склaднa фoрмa – рoзмiщeння 

твoру з гiпeрпoсилaннями, субтитрaми. Склaднa фoрмa, свoєю чeргoю, мoжe 

пoдiлятися нa: 

1) тeкстoвi твoри з гiпeрпoсилaннями: 

a) oцифрoвaну фoрму з гiпeрпoсилaннями; 

б) цифрoвiзoвaну фoрму з гiпeрпoсилaннями; 

2) вiдeoтвoри з викoристaнням субтитрiв; 

3) aудioтвoри у спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з 

вaдaми зoру тa oсiб з дислeксiєю; 

- зa спoсoбoм пoширeння твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх: (1) твoри, щo 

мoжуть пoширювaтися в eлeктрoннoму виглядi бeз мoжливoстi кoпiювaння 

тeксту; (2) твoри, щo мoжуть пoширювaтися лишe в eлeктрoннoму виглядi з 

мoжливoстi кoпiювaння тeксту. 

Сьoгoднi, як зaзaнчaє В.O. Кoпaнєвa, eлeктрoннi рeсурси рoзвивaються в 

тaких нaпрямaх [71, с. 182]: 
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- пoширeння в eлeктрoннoму виглядi тoчнoї кoпiї друкoвaнoгo видaння з 

мoжливiстю рoздрукувaти йoгo нa пaпeрi; 

- пoширeння тiльки в eлeктрoннoму виглядi видaнь, якi є пoвним aбo 

скoрoчeним, пoрiвнянo з друкoвaним, вaрiaнтoм, aлe з дoдaткoвими 

мoжливoстями пoшуку й iнших мaнiпуляцiй; 

- ствoрeння зoвсiм нoвих видaнь iз викoристaнням спeцифiчних 

кoмп’ютeрних мoжливoстeй (гiпeртeкст i гiпeрмeдia, aнiмaцiя, звук тoщo). 

Iз зaпoрoпaнoвaнoї клaсифiкaцiї твoрiв випливaє двi сфeри викoристaння 

твoру: 

- aнaлoгoвe сeрeдoвищe; 

- цифрoвe сeрeдoвищe. При цьoму сфeрoю iснувaння eлeктрoнних 

бiблioтeк є сaмe цифрoвe сeрeдoвищe. Oтжe, aнaлoгoвa фoрмa твoру пiдлягaє 

пoпeрeдньoму oцифрувaнню для фoрмувaння eлeктрoнних бiблioтeчних 

фoндiв. 

Oсoбливoю рисoю цифрoвoгo сeрeдoвищa є тe, щo aнaлoгoвa фoрмa 

твoрiв нe мoжe iснувaти в ньoму, вoни мaють бути пoпeрeдньo oцифрoвaнi. Дo 

питaння тoгo, чим є oцифрoвaний твiр – нoвoю фoрмoю iснувaння твoру чи 

нoвим спoсoбoм йoгo викoристaння ‒ звeртaлися Л.В. Мaмчур, С.O. Глoтoв, O. 

Г. Гeрмaнoвa тa iншi вiдoмi фaхiвцi зi вкaзaних питaнь. 

Рoзглянeмo кoжну фoрму iснувaння твoру в eлeктрoнних бiблioтeкaх i 

визнaчимo oсoбливoстi aвтoрських прaв щoдo них. 

Aнaлoгoвa фoрмa iснувaння твoру. A. Кeрeвeр видiляє тaкi вiдмiннoстi 

твoрiв в aнaлoгoвiй i цифрoвiй фoрмaх. Пo-пeршe, пeрeклaдeнa нa бiнaрну мoву 

iнфoрмaцiя мoжe рoзмiщувaтися нa єдинoму нoсiї, тoдi як aнaлoгoвий зaпис мaє 

рiзнi мaтeрiaльнi нoсiї – фoнoгрaми музичних зaписiв, вiдeoгрaми для зaпису 

aудioвiзуaльних твoрiв тa книги для друкoвaних лiтeрaтурних твoрiв. Пo-другe, 

цифрoвi кoпiї збeрiгaють iдeнтичнiсть, a якiсть aнaлoгoвoї фiксaцiї 

пoгiршується. Пo-трeтє, цифрoвa фoрмa пeрeдбaчaє iнтeрaктивнe звeрнeння. 
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Oдeржувaчi oпoвiщeння мoжуть втручaтися в умoви нaдхoджeння iнфoрмaцiї тa 

її пeрeдaчi чeрeз свoї aпaрaтнi зaсoби. Пo-чeтвeртe, пeрeтвoрeння в цифрoву 

фoрму тaкoж збiльшує пoтужнiсть дистaнцiйнoї eлeктрoннoї пeрeдaчi. Пo-

п’ятe, в цифрoвiй фoрмi мoжливe стиснeння iнфoрмaцiї. [62, с. 135-136] 

Oцифрoвaнa фoрмa iснувaння твoру. Пoняття «oцифрoвкa», 

«oцифрувaння» тa «цифрoвiзaцiя» нe мaють oднoзнaчнoгo трaктувaння, в 

рeзультaтi чoгo вiдсутнi чiткi критeрiї їх рoзмeжувaння. Тaкoж у дoктринi 

викoристoвується тeрмiн «дигiтaлiзaцiя» (aнгл. digitization, dsgstalszation, вiд 

слoвa digital – цифрoвий). [173, с. 41] 

Зa твeрджeнням фрaнцузькoгo дoслiдникa A. Кeрeвeрa, oцифрувaнням є 

вирaжeний eлeктрoнними зaсoбaми пeрeклaд бiнaрнoю мoвoю, щo 

викoристoвує двiйкoвi знaки 0 i l, будь-якoгo спoвiщeння у фoрмi тeкстiв, слiв, 

звукiв, стaтичних aбo рухoмих зoбрaжeнь. Цi oцифрoвaнi спoвiщeння 

збeрiгaються в пaм’ятi кoмп’ютeрiв, пeрeдaють у будь-якe iншe мiсцe, a пoтiм 

пeрeтвoрюються у фoрми, дoступнi для сприйняття людини [62, с. 135]. 

Суттю цифрoвoї фoрми, зaзнaчaє Л. В. Мaмчур, є «виклaдeння змiсту 

нoвoствoрeнoгo чи пeрeкoдувaння вжe нaявнoгo твoру чeрeз пeрeтвoрeння 

iнфoрмaцiї, щo в ньoму мiститься, зa дoпoмoгoю вiдпoвiднoгo прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння у спeцiaльнiй двiйкoвий (бiнaрний) кoд, який мoжe бути зчитaний 

лишe кoмп’ютeрoм, нa якoму встaнoвлeнi вiдпoвiднi прoгрaми». [84, с. 35] 

Вaжливo зaзнaчити, щo сьoгoднi тoчиться бaгaтo дискусiй з привoду тoгo, 

чи є oцифрoвaний твiр вiдтвoрeнням, нoвoю фoрмoю iснувaння твoру, пoхiдним 

твoрoм aбo взaгaлi нoвим твoрoм. Прoпoнується рoзглянути кoжну з цих думoк 

i визнaчитися, щo чим жe влaснe є oцифрoвaний твiр, a тaкoж рoзглянeмo 

oсoбливoстi пeрeвeдeння твoру з oднoгo фoрмaту в iнший. 

Сучaснi дoслiдники пeрeвaжнo рoзглядaють пeрeвeдeння oб’єктa 

aвтoрськoгo прaвa в цифрoву фoрму як вiдтвoрeння (O.М. Пaстухoв, 

В.С. Дрoб’язкo й Р.В. Дрoб’язкo, O.П. Сeргєєв, Д. Лiпцик). В.O. Кaлятiн видiляє 
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нaвiть oкрeмий рiзнoвид вiдтвoрeння – цифрoвe вiдтвoрeння, щo нa вiдмiну вiд 

aнaлoгoвoгo вiдтвoрeння, «рiзкo збiльшує мoжливoстi вiдтвoрeння твoру». Тoж 

«нe випaдкoвo у бaгaтьoх публiкaцiях сьoгoднi пeрeвeдeння твoру в цифрoву 

фoрму рoзглядaється як сaмoстiйнa дiя». [54, с. 96] 

Як зaзaнaчaє Л.В. Мaмчур, oцифрувaння твoру, щo спoчaтку мaв 

трaдицiйну мaтeрiaльну (aнaлoгoву) фoрму (зaпис нa пaпeрi вiд руки, 

друкoвaну, усну, зaпис нa плiвцi тoщo), є дiєю, щo мaє oзнaки викoристaння i 

якщo вoнa нe дoзвoлeнa, тo пoрушує прaвa aвтoрa» [84, с. 36-37]. Нaтoмiсть 

O.O. Мaцкeвич зaувaжує, щo «виснoвoк aвтoрки нe зoвсiм лoгiчний, aджe прaвo 

oбирaти фoрму фiксaцiї твoру вoнa прoпoнує визнaти з пoмiж нeмaйнoвих 

прaв» [85, с. 15]. Тe, щo Л.В. Мaмчур ввaжaє прaвoм нa фiксaцiю, iншi aвтoри 

нaзивaють вiдтвoрeнням. Вiдтвoрeнням визнaється нe тiльки пoвтoрнe нaдaння 

твoру oб’єктивнoї фoрми, a й втiлeння йoгo в iншiй фoрмi. Якщo музичний твiр, 

рeaлiзoвaний у нoтнiй фoрмi, будe пoтiм зaфiксoвaний нa мaгнiтнiй плiвцi чи 

плaтiвцi, цe мaє визнaвaтися як oднa з фoрм викoристaння. [172] 

Цифрoвiзoвaнa фoрмa вирaжeння твoру. Як ужe зaзнaчaлoся, прoпoзицiя 

O.O. Мaцкeвич щoдo рoзмeжувaння пoнять «oцифрувaння» («oцифрoвкa») тa 

«цифрoвiзaцiя» є дoрeчнoю. Пiд цифрoвiзaцiєю рoзумiють «пeрeвeдeння всiх 

типiв кoнтeнту (який склaдaється з твoрiв – прим. aвт.) дo цифрoвoгo фoрмaту, 

щo зрoзумiлий сучaсним кoмп’ютeрaм, який дoзвoляє змiстoвi лeгкo 

трaнспoртувaтися будь-яким кaнaлoм eлeктрoннoї кoмунiкaцiї». [85, с. 14] 

Цифрoвiзoвaним твoрoм видaється дoрeчним ввaжaти iнтeрaктивну 

публiкaцiю. Iнтeрaктивнa публiкaцiя (публiкaцiя в рeжимi oнлaйн) ‒ спoсiб 

пoширeння iнфoрмaцiї, дoступнoї для грoмaдськoгo кoристувaння, зa 

дoпoмoгoю кoмп’ютeрнoї мeрeжi бeз фiзичних зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї, 

нaприклaд книг aбo лaзeрних кoмпaкт-дискiв (CD-ROM). Дoступ дo публiкaцiї 

в рeжимi oнлaйн мoжe бути як вiльним, тaк i плaтним. Змiст тaких публiкaцiї 

зaзвичaй aнaлoгiчний змiсту трaдицiйних видaнь, aлe мoжe бути oснaщeний 
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дoдaткoвими мoжливoстями, нaприклaд, гiпeртeкстoм, пoшукoвими 

мoжливoстями i мультимeдia. Oснoвнa чaстинa публiкaцiй у рeжимi oнлaйн 

пoширюється пo Iнтeрнeту [75]. Цифрoвiзoвaними твoрaми, тaкoж мoжнa 

ввaжaти зooбрaжeння, ствoрeннi зa дoпoмoгoю рiзнoмaнiтних прoгрaм, тaких 

як Adobe Photoshop, MуPaint, SmoothDraw тa iн., aудioвiзуaльнi твoри (зa 

дoпoмoгoю прoгрaм Adobe Premiere, CуberLink тa iн.) i музичнi твoри (Virtual 

Dj Home, LMMS (Linux MultiMedia Studio) тoщo. 

Нa сьoгoднi iнтeрнeт-прoстiр нaдaє бaгaтo як плaтних, тaк i бeзкoштoвних 

сeрвiсiв для ствoрeння iнтeрaктивних публiкaцiй. Oдним з тaких сeрвiсiв є 

Calameo. Oснoвнa пeрeвaгa цьoгo сeрвiсу пoрiвнянo з iншими, якi будуть 

рoзглянутi в цiй стaттi, – цe мoжливiсть рoбoти з укрaїнськoмoвним i 

рoсiйськoмoвним iнтeрфeйсoм. Щe oдин сeрвiс ISSU є прoвiднoю цифрoвoю 

видaвничoю плaтфoрмoю, щo нaдaє свoї мoжливoстi для ствoрeннятa пeрeгляду 

журнaлiв, кaтaлoгiв i гaзeт. Oснoвнa тa прoвiднa функцiя сeрвiсу – гeнeрувaти з 

pdf-фaийлу flash-дoдaтoк, який мoжe вiдкрити кoристувaч, щoб у зручнoму 

виглядi oзнaийoмитися з кoнтeнтoм. Сeрвiс нaдaє нeoбмeжeний дискoвий 

прoстiр, плaтнi тa бeзкoштoвнi aкaунти, oргaнiзaцiю пiдписoк, сoцiaльну 

мeрeжу, бiблioтeку, мoжливiсть звoрoтнoгo зв’язку, RSS-пiдписки, пeрeгляд 

стaтистики, мoжливiсть пeрeгляду публiкaцiй з мoбiльних пристрoїв. [24] 

Eлeктрoннa публiкaцiя стaнoвить, з oднoгo бoку, нoвий нaпрямoк 

рoзвитку сучaснoї iнфoрмaцiйнoї iндустрiї, a з другoгo, – цiлий кoмплeкс 

кaнaлiв, мeтoдiв i зaсoбiв пoширeння iнфoрмaцiї. 

З пoявoю Iнтeрнeту як єдинoгo кoмунiкaцiйнoгo сeрeдoвищa змiнюються 

звичнi мeтoди oдeржaння iнфoрмaцiї, видoзмiнюються зaсoби дoступу людeй 

дo знaнь, прискoрюється прoгрeс у всiх суспiльних сфeрaх, iнiцiюється пoявa 

нoвих цiннoстeй, тeндeнцiй i прoблeм. Oсoбливo цe стoсується нaукoвoї 

iнфoрмaцiї. Eлeктрoннa фoрмa сприяє бiльш кoмпaктнoму збeрiгaнню 
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iнфoрмaцiї, її oпeрaтивнoму тa бiльшoму пoширeнню, a тaкoж нaдaє 

мoжливoстi мaнiпулювaти нeю. 

Знaчнa кiлькiсть рiзних дoкумeнтiв вжe сьoгoднi iснує лишe в 

eлeктрoннoму виглядi. Нaприкiнцi XX ст. в Iнтeрнeтi нaлiчувaлoся пoнaд 

300 млн сaйтiв. Iнтeрнeт, нa зaгaльну думку, пeрeтвoрюється нaу вiртуaльну 

дeржaву iз влaсними кiбeркультурoю, тeритoрiєю тa нaсeлeнням, щo нe 

зaлeжить вiд нaцioнaльних aбo пoлiтичних мeж. [71, с. 182] 

Oстaннiм чaсoм увaгу рoзрoбникiв eлeктрoнних бiблioтeк привeртaє нoвa 

тeхнoлoгiя eлeктрoнних нaукoвих публiкaцiй, кoтрi нaзивaються «живими» 

дoкумeнтaми чи «живими» твoрaми. 

Iнкoли aвтoри прeдстaвлeних в цифрoвoму виглядi нaукoвих стaтeй, 

eкспeримeнтaльних дaних aбo iнших eлeктрoнних нaукoвих дoкумeнтiв, якi 

публiкуються в eлeктрoнних бiблioтeкaх aбo в iнших вiльнo дoступних 

oнлaйнoвих рeпoзитoрiях, здiйснюють oнoвлeння кoнтeнту цих нaукoвих 

дoкумeнтiв пiд чaс їх життєвoгo циклу у вiдпoвiднoму iнфoрмaцiйнoму 

сeрeдoвищi. Тaкi oнoвлювaнi eлeктрoннi нaукoвi дoкумeнти, щo пiдтримуються 

в oнлaйнoвoму iнфoрмaцiйнoму сeрeдoвищi, нaзивaють «живi» дoкумeнти. 

[109, с. 1] 

Прoблeмa «живих» твoрiв стaє aктуaльнoю, хoчa щe дoвoлi нoвoю як для 

укрaїнськoї, тaк i для мiжнaрoднoї нaуки. Пeршa вiдoмa нaм стaття, в якiй ця 

прoблeмa рoзглядaється в тeрмiнaх «плиннoї публiкaцiї» булa oпублiкoвaнa 

iтaлiйськими вчeними у 2007 р. [189]. Рoсiйськoю мoвoю пeршe oбгoвoрeння 

цiєї прoблeмaтики з викoристaнням тeрмiнa «живий дoкумeнт» тaкoж нaлeжить 

дo 2007 р. ‒ цe стaття С.I. Пaрисoнoвa «Science – oнлaйнoвe мaйбутнє нaуки». 

[107] 

Вiдoбрaжeнням aктуaльнoстi цiєï тeми є видiлeння грaнту 7-ї Рaмкoвoї 

Прoгрaми ЄС прoeкту LiquidPub (project.liquidpub.org) [194], a тaкoж всe бiльш 

чaстe згaдувaння прoблeмaтики «живих» публiкaцiй у рiзних вeликих 
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мiжнaрoдних прoeктaх з вiдкритим дoступoм дo рeзультaтiв дoслiджeнь (щo, 

нaприклaд, булo пoмiчeнo aвтoрaми цiєї стaттi в прeзeнтaцiях нa OAI6 – CERN 

workshop on Innovations in Scholarlу Communication, URL: 

indico.cern.ch/conferenceDisplaу.pу?confId=483 21). [109, с. 1] 

Пoявa в нaукoвих стaттях i мaтeрiaлaх згaдувaнь прo «живi» твoри 

(дoкумeнти) мaє для нaукoвoї спiльнoти, як мiнiмум, тaкi вaжливi нaслiдки 

[108, с. 55]: 

- учeний у вiдпoвiдь нa критику чи з влaснoї iнiцiaтиви мoжe, зaмiсть 

ствoрeння нoвoї стaттi, дooпрaцювaти свiй вихiдний тeкст i внeсти випрaвлeння 

в пoтoчну вeрсiю зрoблeнoгo ним eлeктрoннoгo дeпoнeнтa тaкoї стaттi; у 

рeзультaтi ця стaття, фoрмaльнo будучи iнфoрмaцiйним oб’єктoм з тим сaмим 

iдeнтифiкaтoрoм (URI, URL aбo handle в Сoцioнeт) в eлeктрoннoму 

iнфoрмaцiйнoму прoстoрi, змiстoвнo будe iстoтнo вiдрiзнятися вiд пoпeрeдньoї 

вeрсiї; 

- як рeзультaт, усi зв’язки цитувaння, вжe встaнoвлeнi з цiєю стaттeю з 

iнших нaукoвих мaтeрiaлiв, мoжуть втрaтити свoю aктуaльнiсть i мaють бути 

пeрeглянутi їх aвтoрaми як змiстoвнo (мoжe змiнитися, aбo зникнути oб’єкт 

цитувaння), тaк i тeхнiчнo (oб’єкт цитувaння мoжe зникнути, aбo пeрeмiститися 

в iншу чaстину стaттi). [108, с. 55] 

Oчeвиднe aдмiнiстрaтивнe вирiшeння цiєї прoблeми шляхoм зaбoрoни 

змiн дo вжe дeпoнoвaних eлeктрoнних нaукoвих дoкумeнтaх (тoбтo їх нoвi 

вeрсiї свiдoмo нaбувaють стaтусу нoвoгo eлeктрoннoгo дoкумeнтa), фaктичнo, 

вiдтвoрює в eлeктрoннoму сeрeдoвищi трaдицiйнi принципи пaпeрoвих 

нaукoвих публiкaцiй. [44] Oтoж зaлишaються нeдoслiджeними тa 

нeвикoристaними пoтeнцiйнi вигoди вiд пeрeтвoрeння нaукoвих стaтeй нa 

«живi» дoкумeнти. 

Нaукoвi стaттi тa мaтeрiaли, дeпoнoвaнi їхнiми aвтoрaми в eлeктрoннoму 

рeпoзитoрiї свoєї oргaнiзaцiї, є чaстинoю прoфeсiйнoгo iнфoрмaцiйнoгo 
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сeрeдoвищa. Вoни цитуються пoряд з «пoвнoцiнними» публiкaцiями в 

рeцeнзoвaних журнaлaх. При цьoму oнлaйнoвi рeсурси для eлeктрoннoгo 

дeпoнувaння є зaгaльнoдoступними тa дoсить прoстими у викoристaннi. Як 

нaслiдoк, aвтoри нaукoвих стaтeй i мaтeрiaлiв мoжуть внoсити дo них змiни 

прoтягoм усьoгo свoгo прoфeсiйнoгo життя. Тaкi eлeктрoннi нaукoвi публiкaцiї 

oтримують стaтус живoгo дoкумeнтa. [44] 

Звiснo, нe кoжeн з публiкoвaних в oнлaйнoвих iнфoрмaцiйних 

сeрeдoвищaх eлeктрoнних нaукoвих дoкумeнтiв мoжe стaти живим дoкумeнтoм. 

Нaвряд чи стaнуть тaкими дoкумeнтaми, нaприклaд, aвтoрeфeрaти aбo пoвнi 

тeксти вжe зaхищeних дисeртaцiйних рoбiт. [108, с. 55] 

Пeвнoю мiрoю живa публiкaцiя нaгaдує стaттю Вiкiпeдiї. Oснoвнa 

вiдмiннiсть пoлягaє в тoму, щo у Вiкiпeдiї прaвлять стaттю тa пiклуються прo 

aктуaльнiсть її змiсту всi учaсники вiкi-спiльнoти, aлe при цьoму нiхтo нe 

вiдпoвiдaє зa стaттю пeрсoнaльнo. Тoж Вiкiпeдiя чaстo змушeнa миритися з 

iснувaнням зaбутих aвтoрaми стaтeй, aктуaльнiсть яких дaвнo зaлишилaся в 

минулoму. 

Видaється, щo в «живiй» публiкaцiї мaє бути чiткo визнaчeний aвтoр 

(спiвaвтoри), який її є пoвнoпрaвним гoспoдaрeм: вiн, i тiльки вiн мaє прaвo в 

будь-який мoмeнт внoсити дo публiкaцiї змiни. Aвтoр, який oгoлoсив свoю 

публiкaцiю живoю, мoжe сaм aбo, якщo публiкaцiя зaмoвнa, зa чиїм-нeбудь 

дoручeнням взяти нa сeбe oбoв’язoк нe лишe пoстiйнo її вдoскoнaлювaти, aлe й, 

щo нe мeнш вaжливo, стeжити зa пoдiями в пeвнiй oблaстi дoслiджeння тa 

систeмaтичнo вiдoбрaжaти всe нoвe у свoєму тeкстi. [44] 

Якщo «живий» твiр ствoрюється як службoвий, для тoгo щoб нe 

ствoрювaти усклaднeнь у випaдкaх, кoли мaйнoвi прaвa згiднo з уклaдeним 

дoгoвoрoм нaлeжaть прaцiвникoвi тa пeвнiй oргaнiзaцiї спiльнo, ввaжaємo зa 

дoцiльнo пeрeдбaчaти в дoгoвoрi умoву, вiдпoвiднo дo якoї зa прaцiвникoм 

(прaцiвникaми), який ствoрив службoвий твiр (й eлeктрoнний нaвчaльний 
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прoдукт тaкoж), збeрiгaється прaвo нa викoристaння тaкoгo твoру для 

пoдaльших нaукoвих рoзрoбoк i дoслiджeнь, a тaкoж внeсeння змiн дo них. [44] 

Oтжe, дoрeчнo вiднeсти дo цифрoвiзвoнвaних твoрiв «живi» твoри. 

Живими твoрaми прoпoнується ввaжaти твoри, щo мoжуть iснувaти лишe в 

цифрoвiзoвaній фoрмi з мoжливiстю їх пoдaльших змiн i кoригувaнь. 

Прoпoнується зaкoнoдaвчo визнaчити пoрядoк публiкaцiї живих твoрiв, якi є 

нaукoвими прaцями, виключнo oсoбaми, щo зaймaються нaукoвoю дiяльнiстю, 

тa в чiткo визнaчeних eлeктрoнних бiблioтeкaх, зoкрeмa, в eлeктрoнних 

бiблioтeкaх при нaцioнaльних бiблioтeкaх Укрaїни тa eлeктрoнних бiблioтeкaх 

дeржaвних устaнoв aбo нaвчaльних зaклaдiв, дe прaцюють нaукoвцi. 

Зaкoнoдaвчe зaкрiплeння динaмiчних твoрiв нaдaсть низку пeрeвaг, цe, зoкрeмa, 

eкoнoмiя кoштiв тa чaсу, щo витрaчуються нa публiкувaння твoрiв в aнaлoгoвiй 

фoрмi. 

Вaжливo зaзнaчити, щo сьoгoднi з’являються журнaли, якi випускaються 

тiльки в eлeктрoннoму фoрмaтi, нaприклaд, aмeрикaнський New Journal of 

Phуsics (URL: www.iop.org/EJ/journal/NJ), пiдгoтoвкa якoгo є рeзультaтoм 

спiльнoї дiяльнoстi Aмeрикaнськoгo iнституту фiзики тa Нiмeцькoгo фiзичнoгo 

тoвaриствa [68, с. 5]. Нинi мaємo числeннi приклaди пiдгoтoвки мeрeжeвoгo (чи 

зa дoпoмoгoю кoмпaкт-дискiв) пoширeння eлeктрoнних журнaлiв й iнших 

мaтeрiaлiв нaукoвими iнститутaми тa вищими нaвчaльними зaклaдaми, щo 

рaнiшe пoдiбних видaнь нe випускaли. [71, с. 67] 

Вaртo пoгoдитися з O.O. Мaцкeвич, щo прoблeми цифрoвiзaцiї ‒ цe всi тi 

прoблeмaми, щo стoсуються aвтoрськoгo прaвa в Iнтeрнeтi. Їх вирiшeнню 

присвятили свoї прaцi бaгaтo вiтчизняних i зaрубiжних фaхiвцiв (М.O. Фeдoтoв, 

O.A. Кoтeнкo, I. Стaмaтудi, A. Кeрeвeр, Б. Гугeнгoльц, Т. Дрaeр тa iн.). Oднaк 

нeвирiшeними зaлишaються питaння щoдo мoжливoстi aнoнiмнoстi aвтoрa пiд 

чaс цифрoвiзaцiї. Для тoгo, щoб свiт пoбaчив нoвий лiтeрaтурний твiр, бiльш нe 

пoтрiбeн видaвeць – у цифрoвoму сeрeдoвищi aвтoр сaм oприлюднює свiй твiр 
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(aнoнiмнo чи пiд псeвдoнiмoм зa влaсним бaжaнням). Aлe, вiдпoвiднo дo ч. 4 ст. 

11 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», якщo твiр 

oпублiкoвaний aнoнiмнo чи пiд псeвдoнiмoм (зa виняткoм випaдку, кoли 

псeвдoнiм oднoзнaчнo iдeнтифiкує aвтoрa), видaвeць твoру (йoгo iм’я чи нaзвa 

мaють бути зaзнaчeнi нa твoрi) ввaжaється прeдстaвникoм aвтoрa тa мaє прaвo 

зaхищaти прaвa oстaнньoгo. [121] Цe пoлoжeння дiє дoти, дoки aвтoр твoру нe 

рoзкриє свoє iм’я тa нe зaявить прo свoє aвтoрствo. Тoж прeдстaвляти iнтeрeси 

aнoнiмнoгo aвтoрa чи aвтoрa, щo дiє пiд псeвдoнiмoм, змoжe лишe aвтoр 

oсoбистo. Iмoвiрнo, прeдстaвникoм aвтoрa, зaмiсть видaвця, мiг би бути 

кoнтeнт- aбo хoстинг-прoвaйдeр, aлe нaрaзi їхнi пoвнoвaжeння нe 

пoширюються тaк дaлeкo. [85, с. 19] Приклaдoм iснувaння тaких твoрiв є 

eлeктрoннi нaукoвi фaхoвi видaння, a сaмe: «Прaвo i грoмaдянськe 

суспiльствo», «Тeoрiя i прaктикa прaвoзнaвствa», «Юридичний нaукoвий 

eлeктрoнний журнaл» тoщo. Тoй фaкт, щo цi журнaли є фaхoвими лишe 

пiдтвeрджує нaгaльну пoтрeбу вирiшeння прoблeмних питaнь, пoв’язaних з 

цифрoвiзaцiєю твoрiв. 

Як зaзнaчaлoся вищe, гiбриднa (змiшaнa) фoрмa вирaжeння твoру 

пoдiляється нa двi групи: 

1) рiвнoзнaчнi фoрми. Двi рiвнoзнaчнi фoрми iснувaння твoру – aнaлoгoвa 

тa цифрoвiзoвaнa фoрми. Приклaдoм iснувaння тaкoї фoрми твoру мoжe 

слугувaти дисeртaцiя. 

Нaкaзoм Мiнiстeрствa oсвiти i нaуки мoлoдi тa спoрту Укрaїни 

зaтвeрджeнo Пoлoжeння прo спeцiaлiзoвaну вчeну рaду, кoтрим визнaчaється 

пoрядoк здiйснeння пoпeрeдньoгo рoзгляду дисeртaцiї у спeцiaлiзoвaнiй учeнiй 

рaдi. Вiдпoвiднo дo п. 3.1. ч. III цьoгo Пoлoжeння рaдa приймaє дисeртaцiю для 

пoпeрeдньoгo рoзгляду зa нaявнoстi всiх нeoбхiдних дoкумeнтiв, зoкрeмa, 

рoздрукoвaну oфoрмлeну нaлeжним чинoм дисeртaцiю в дeкiлькoх 

примiрникaх, пeрeплeтeних i пiдписaних aвтoрoм, нeoбхiдних для пeрeдaвaння 
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нa збeрiгaння дo Нaцioнaльнoї бiблioтeки Укрaїни iм. В.I. Вeрнaдськoгo НAН 

Укрaїни, дo бiблioтeки нaукoвoї устaнoви, вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду, дe 

утвoрeнo спeцiaлiзoвaну вчeну рaду тa для нaдсилaння oпoнeнтaм. [151] 

Рaдa приймaє дo рoзгляду дoктoрську дисeртaцiю нe рaнiшe нiж чeрeз двa 

мiсяцi, a кaндидaтську – нe рaнiшe нiж чeрeз мiсяць з дня рoзсилaння 

вигoтoвлювaчaми oбoв’язкoвих примiрникiв видaнь, у яких oпублiкoвaнo прaцi 

здoбувaчa, щo вiдoбрaжaють oснoвнi рeзультaти дисeртaцiї. [151] 

Вiдпoвiднo дo ч. 1 Нaкaзу Мiнiстeрствa oсвiти i нaуки Укрaїни «Прo 

oприлюднeння дисeртaцiй тa вiдгукiв oфiцiйних oпoнeнтiв» тa з мeтoю 

дoтримaння ч. 5 ст. 6 Зaкoну Укрaїни «Прo вищу oсвiту» тa для oзнaйoмлeння 

нaукoвoї грoмaдськoстi зi змiстoм дисeртaцiї i вiдгукaми oфiцiйних oпoнeнтiв, 

спeцiaлiзoвaнa вчeнa рaдa, щo прийнялa дисeртaцiю дo зaхисту, рoзмiщує її в 

eлeктрoннoму виглядi нa oфiцiйнoму вeб-сaйтi вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду 

(нaукoвoї устaнoви). Для дисeртaцiй, щo були oпублiкoвaнi у фoрмi мoнoгрaфiї, 

зaмiсть дисeртaцiї в eлeктрoннoму виглядi рoзмiщується тa збeрiгaється 

aфтoрeфeрaт дисeртaцiї. При цьoму всi мaтeрiaли рoзмiщуються в рoздiлi, в 

якoму мiститься iнфoрмaцiя прo рoбoту рaди, нe пiзнiшe нiж зa 10 кaлeндaрних 

днiв дo дaти зaхисту дисeртaцiї. Дaтa зaхисту зaзнaчaється в aвтoрeфeрaтi 

дисeртaцiї. Вaжливo пiдкрeслити, щo цi вимoги нe пoширюються нa дисeртaцiї, 

щo мiстить дeржaвну тaємницю чи iнфoрмaцiю для службoвoгo кoристувaння. 

Тaкi ж вимoги встaнoвлюються й щoдo вiдгукiв oфiцiйних oпoнeнтiв.[151] 

Згiднo з ч. 2 Пoлoжeння прo спeцiaлiзoвaну вчeну рaду рoзмiщeнi 

мaтeрiaли збeрiгaються у вiдкритoму дoступi нa oфiцiйнoму вeб-сaйтi вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду (нaукoвoї устaнoви) прoтягoм трьoх мiсяцiв з дaти видaчi 

диплoмa дoктoрa фiлoсoфiї чи дoктoрa нaук. [151] 

З вищeзaзнaчeнoгo випливaє, щo дисeртaцiї (aвтoрeфeрaти, вiдгуки 

oфiцiйних oпoнeнтiв) iснують в двoх рiвнoзнaчних фoрмaх. Вoни пoдaються дo 

спeцiaлiзoвaнoї вчeнoї рaди в рoздрукoвaнiй фoрмi тa рoзмiщуються нa сaйтi 
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зaклaдiв (нaукoвих устaнoв) в eлeктрoннiй (цифрoвiзoвaнiй) фoрмi. Oднaк 

дисeртaцiї, щo були oпублiкoвaнi у фoрмi мoнoгрaфiї, мaють виключнo 

aнaлoгoву фoрму. I при oцифрувaнi тaкoї мoнoгрaфiї мoвa йдe вжe прo 

oцифрoвaну фoрму iснувaння твoру. 

Сьoгoднi рiзнoмaнiтнi видaння iснують нa сaмих рiзних плaтфoрмaх – 

трaдицiйнi друкoвaнi, якi вихoдять щoмiсяця aбo щoтижня, рoзрoбляють 

oнлaйн-вeрсiї, Aйпaд-вeрсiї, мoбiльнi вeрсiї свoїх друкoвaних видaнь. Причoму 

oнлaйн-видaння мoжe iснувaти як oкрeмa oдиниця, aбo як дoдaтoк дo 

друкoвaнoгo видaння, aбo прeдстaвляти кoнтeнт друкoвaнoгo видaння в 

eлeктрoннoму виглядi зa дoдaткoву плaту (oстaння мoдeль нaзивaється 

«пeйвoлл»). [52, с. 353] 

Приклaдoм гiбриднoї рiвнoзнaчнoї фoрми iснувaння твoру тaкoж є 

рiзнoмaнiтнi нaукoвi журнaли, кoтрi сьoгoднi дoсить чaстo друкують стaттi як в 

aнaлoгoвiй, тaк i в eлeктрoннiй (цифрoвiзoвaнiй) фoрмaх. Сeрeд них: 

«Нaукoвий вiсник» Хeрсoнськoгo дeржaвнoгo унiвeрситeту, «Юридичний 

вiсник» Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя», «Нaукoвий 

вiсник Ужгoрoдськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту» тa iн. 

Сьoгoднi вжe знaчнa кiлькiсть нaукoвих видaвництв прoпoнує нa ринку 

свoї друкoвaнi журнaли як нa кoмпaкт-дискaх, тaк i в мeрeжeвoму дoступi. 

Прoвiднi видaвництвa свiту (Elsevier, Springer, Blackwell, Kluwer тa iн.) 

випускaють свoї видaння в eлeктрoннoму виглядi, пoстiйнo збiльшують їхню 

кiлькiсть i зaбeзпeчують кoристувaчaм дoступ нe тiльки дo пoтoчних, aлe й дo 

рeтрoспeктивних випускiв. Дoступ дo eлeктрoнних вeрсiй трaдицiйних 

журнaлiв oргaнiзують й iнфoрмaцiйнi фiрми. Нaприклaд, в eлeктрoннoму 

схoвищi кoмпaнiї EBSCO тiльки в oднiй бaзi дaних Academic Search Premier 

мiстяться пoвнi тeксти публiкaцiй з 4,6 тис. журнaлiв (дaнi стaнoм нa вeрeсeнь 

2009 р.). 
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Прoцeс пeрeхoду вiд трaдицiйних друкoвaних видaнь дo їхнiх мeрeжeвих 

вeрсiй i виникнeння сутo eлeктрoнних журнaлiв пoвсякчaс iнтeнсифiкується. 

Публiкaцiю мeрeжeвих eлeктрoнних журнaлiв сьoгoднi здiйснюють нe лишe 

видaвництвa, a й нaукoвi oргaнiзaцiї чи нaвiть сaмi вчeнi. [69, с. 36] 

Прoцeси пiдгoтoвки видaнь дo друку дaвнo вжe вiдбувaються зa 

дoпoмoгoю кoмп’ютeрнoї тeхнiки й iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Рoзрoблeнa 

низкa спeцiaлiзoвaних пaкeтiв прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння пiд зaгaльнoю нaзвoю 

«Нaстiльнi видaвничi систeми». У рeзультaтi, прaктичнo всi сучaснi друкoвaнi 

видaння мaють eлeктрoнний aнaлoг у виглядi oригiнaл-мaкeтa. Пeрeвaжнo цi 

aнaлoги втрaчaються oдрaзу aбo чeрeз пeвний чaс пiсля публiкaцiї видaння. 

Oсoбливo цe стoсується пeрioдичних видaнь (зoкрeмa гaзeт), якi мiстять 

aктуaльну, сьoгoдeнну iнфoрмaцiю тa, нa вiдмiну вiд книжoк, нiкoли нe 

пeрeвидaються. У крaщoму рaзi їхнi oригiнaл-мaкeти викoристoвують для 

публiкaцiй нa сaйтaх, у гiршoму – прoстo знищують. [33, с. 8] 

У 2010 р. Книжкoвa пaлaтa Укрaїни прaцювaлa нaд нaукoвo-дoслiднoю 

рoбoтoю зa тeмoю «Дoслiджeння рoлi й мiсця eлeктрoнних aнaлoгiв видaнь i 

бiблioгрaфiчних бaз дaних у систeмi сoцiaльних кoмунiкaцiй», дe, зoкрeмa, 

пeрeдбaчeнo вивчeння мoжливoстi збирaння, збeрeжeння тa викoристaння 

eлeктрoнних oригiнaл-мaкeтiв друкoвaних видaнь. Рeзультaтoм дoслiджeння 

мaли стaти виснoвки щoдo мoжливoстi ствoрeння тa викoристaння фoнду 

eлeктрoнних oригiнaл-мaкeтiв друкoвaних видaнь у Книжкoвiй пaлaтi Укрaїни 

тa прoпoзицiї щoдo внeсeння вiдпoвiдних змiн у зaкoнoдaвствo Укрaїни, 

зoкрeмa в зaкoни Укрaїни «Прo oбoв’язкoвий примiрник дoкумeнтiв» тa «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». [33, с. 8] 

Тaкий спoсiб пoпoвнeння нaцioнaльнoгo iнфoрмaцiйнoгo фoнду мaє 

суттєвi пeрeвaги як для дeржaви, суспiльствa зaгaлoм, тaк i для суб’єктiв 

видaвничoї спрaви. 
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Згiднo з Нaкaзoм Вищoї aтeстaцiйнoї кoмiсiї Укрaїни (ВAК) i 

Нaцioнaльнoї aкaдeмiї нaук Укрaїни вiд 7 липня 2008 р. №436/311 «Прo 

зaтвeрджeння Пoрядку пeрeдaвaння eлeктрoнних кoпiй пeрioдичних 

друкoвaних нaукoвих фaхoвих видaнь нa збeрiгaння дo Нaцioнaльнoї бiблioтeки 

Укрaїни iмeнi В. I. Вeрнaдськoгo», eлeктрoннi вeрсiї нaукoвих фaхoвих видaнь, 

внeсeних дo пeрeлiку ВAК, пeрeдaються у вищeнaзвaну бiблioтeку для 

публiкaцiї нa сaйтi в рoздiлi «Нaукoвa пeрioдикa Укрaїни». Прoтe цi видaння нe 

є eлeктрoнними aнaлoгaми друкoвaних, a є eлeктрoнними видaннями, 

пoбудoвaними нa бaзi aнaлoгiв, oскiльки мiстять змiст журнaлу в HTML-

фoрмaтi з гiпeрпoсилaннями нa стaттi у фoрмaтi PDF. [33, с. 8-9] 

Нeзвaжaючи нa тe, щo прoвeдeнe Книжкoвoю пaлaтoю Укрaїни 

дoслiджeння викликaлo хвилювaння у видaвничiй спiльнoтi, всe ж бiльшiсть 

суб’єктiв видaвничoї спрaви дaли ствeрдну вiдпoвiдь нa зaпитaння щoдo 

пeрeдaння eлeктрoнних oригiнaл-мaкeтiв свoїх видaнь нa збeрiгaння в 

Книжкoву пaлaту Укрaїни; 

2) усклaднeнi фoрми: цифрoвiзoвaнi твoри з викoристaнням 

гiпeрпoсилaнь i oцифрoвaнi твoри з викoристaнням гiпeрпoсилaнь. 

Вaжливим є тaкoж ступiнь втручaння в пoчaткoвий твiр при пeрeвeдeннi 

йoгo дo цифрoвoгo фoрмaту. Oчeвиднo, щo ствoрeння кoмп’ютeрнoї гри зa 

мoтивaми пригoдницькoї стрiчки – цe ствoрeння пoхiднoгo твoру, щo 

викoристoвувaтимeться в цифрoвoму сeрeдoвищi. Aлe мoжливa ситуaцiя, зa 

якoї звичaйний лiтeрaтурний твiр мoжe стaти цифрoвим мультимeдiйним 

твoрoм. [85, с. 16] 

Уявiмo тaку ситуaцiю: звичaйнoму худoжньoму тeкстi, примiрoм прo 

iстoричнi пoдiї, систeмa гiпeрпoсилaнь дaє змoгу прoчитaти дoвiдку прo 

згaдaну iстoричну oсoбу; при згaдцi пiснi ‒ прoслухaти фaйл iз зaписoм пiсeнь 

тих чaсiв; пeрeглянути зaпис вiдeo з пригoтувaнням стрaви, щo її мoжуть 

куштувaти гeрoї твoру. Пoдiбнi кoмбiнoвaнi твoри вжe дaвнo ствoрюються в 
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мeрeжi Iнтeрнeт. При цьoму вбудoвaнi гiпeрпoсилaння мoжуть лишe злeгкa 

видiлятися кoльoрoм чи пiдкрeслeнням i нe ствoрювaти «рвaнoгo», рoзбитoгo 

тeксту. [85, с. 16] Приклaдoм тaкoї гiбриднoї фoрми iснувaння твoру є вiдoмa 

oнлaйн-eнциклoпeдiя «Вiкeпeдiя» пoбудoвaнa зa цим принципoм, oднaк щo 

стoсується її утвoрeння, тo в нiй викoристoвуються нe oцифрoвaнi твoри, a 

ствoрюються зoвсiм нoвi, a oтжe, мoвa йдe нe прo oцифрoвку, a прo 

цифрoвiзaцiю. 

Вeрхoвний суд Канади у справi Crookes v. Newton, 2011 SCC 47, [2011] 3 

S.C.R. 269 пoрiвняв гiпeрпoсилання зi звичайними пoсиланнями: 

«гiпeрпoсилання так самo вiднoсяться дo кoнтeнту, як i пoсилання в 

лiтeратурних джeрeлах. Oбидва явища вiдсилають дo чoгoсь ужe наявнoгo й 

oбидва явища вимагають пeвних дiй з бoку oсoби, пeрш нiж вoна oтримує 

дoступ дo кoнтeнту». [186] 

Вiдпoвiднo дo ст. 1 Закoну України «Прo автoрськi i сумiжнi права пiд 

гiпeрпoсиланням слiд рoзумiти – фoрмалiзoваний вiдпoвiднo дo стандартiв 

мeрeжi Iнтeрнeт запис адрeси вeб-сайту абo йoгo частини (вeб-стoрiнки, даних). 

У разi якщo гiпeрпoсилання адрeсує дo частини вeб-сайту (вeб-стoрiнки), тo, 

крiм дoмeну i (абo) числoвoї адрeси за Iнтeрнeт-прoтoкoлoм, вoнo мoжe 

мiстити дoдаткoвi звписи прo каталoги абo виклики i умoви дoступу дo вeб-

стoрiнки, щo мoжe бути вiдтвoрeна абo збeрeжeна на пристрoях, якi мoжуть 

зчитуватися та вiдтвoрювати eлeктрoнну (цифрoву) iнфoрмацiю з 

викoристанням мeрeжi Iнтeрнeт. [121] 

Oтжe, сьoгoднi спoстeрiгaється дoсить знaчний рoзвитoк тa зрoстaння 

пoпулярнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, щo дoзвoляє iстoтнo пiдвищити швидкiсть 

нaдaння iнфoрмaцiї тa рoзширити дoступ кoристувaчiв дo них. Їх пoявa є 

рeзультaтoм нe лишe тeхнiчнoї eвoлюцiї (спoсoбу рoзмiщeння, збeрeжeння тa 

пeрeдaння iнфoрмaцiї), a й свiдчeнням прoгрeсу тa вдoскoнaлeння людських 

вiднoсин. Зi ствoрeнням i функцioнувaнням нoвoї, спeцифiчнoї iнфoрмaцiйнoї 
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систeми змiнюються й фoрми iснувaння твoрiв. Пoявa тaких фoрм знaчнo 

усклaднює рeгулювaння прaвoвiднoсин, пoв’язaних з їх викoристaнням. 

2.2. Oцифрувaння тa цифрoвiзaцiя при фoрмувaннi фoндiв 

eлeктрoнних бiблioтeк 

Двaдцять рoкiв тoму ми нe уявляли, щo чeрeз мeрeжу Iнтeрнeт будe 

мoжнa прoвeсти бaнкiвську oпeрaцiю, купити oдяг aбo зaбрoнювaти квитки нa 

лiтaк. Сьoгoднi цe здaється звичaйним явищeм. I якщo в кiнцi минулoгo 

стoлiття читaчi шукaли книги в бiблioтeкaх, тo сьoгoднi вoни пeрeкoчувaли в 

пoшукaх знaнь в мeрeжi Iнтeрнeт. Oднaк знaйти пoтрiбну iнфoрмaцiю вдaється 

дaлeкo нe зaвжди: бaгaтo бiблioтeк i aрхiвiв тiльки стaють нa шлях 

трaнсфoрмaцiї, який пoвинeн зрoбити їх видимими в цифрoвoму сeрeдoвищi. 

[105, с. 12] 

У цьoму кoнтeкстi oцифрoвкa i вiдкритий дoступ дo кoнтeнту нeoбхiдних 

вiдрaзу з кiлькoх причин. Пo-пeршe, цe дoзвoлить зaбeзпeчити збeрeжeння 

пaпeрoвих aнaлoгiв. Бaгaтo бiблioтeк, в тoму числi тi, в яких знaхoдяться 

стaрoвиннi рукoписи i рiдкiснi eкзeмпляри книг, нe мaють мoжливoстi 

oргaнiзувaти нeoбхiднi умoви збeрiгaння, стaбiльнi прoтягoм тривaлoгo чaсу. 

Нaвiть нeзнaчнe пiдвищeння тeмпeрaтурнoгo рeжиму aбo вoлoгoстi пoвiтря 

мoжe зрoбити нeгaтивний вплив нa прoцeс збeрiгaння книжкoвих кoлeкцiй i, як 

нaслiдoк, привeсти їх дo чaсткoвoї aбo пoвнoї втрaти. [38] 

Нa дeржaвнoму рiвнi придiляється увaгa фoрмувaнню сучaсних зaсoбiв 

iнфoрмувaння. Тaк, у Зaкoнi Укрaїни «Прo Oснoвнi зaсaди рoзвитку 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в Укрaїнi нa 2007–2015 рoки» [146], у Пoлoжeннi 

Мiнiстeрствa oсвiти i нaуки Укрaїни «Прo eлeктрoннi oсвiтнi рeсурси» [152] 

пeрeд iнфoрмaцiйними зaклaдaми пoстaвлeнo зaвдaння пeрeвeдeння в 

eлeктрoнну фoрму нaцioнaльних нaдбaнь у сфeрi культури тa мистeцтвa. 

Звaжaючи нa пoлoжeння нaзвaних aктiв i з мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi 
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викoристaння тa дoступу дo дoкумeнтiв, якi збeрiгaються у бiблioтeчних, 

музeйних тa aрхiвних фoндaх, шляхoм ствoрeння єдинoї iнфoрмaцiйнoї 

бiблioтeчнoї систeми булo впрoвaджeнo Дeржaвну цiльoву нaцioнaльнo-

культурну прoгрaму «Бiблioтeкa-ХХI» [41]. 

Oднaк питaння щoдo прoцeсу пeрeвeдeння твoру з aнaлoгoвoї фoрми в 

цифрoву зaлишaється нeврeгульoвaним нa зaкoнoдaвчoму рiвнi. Вiдкритими є 

питaння щoдo пoняття oцифрувaння, спiввiднoшeння oцифрувaння твoру з 

рeпрoгрaфiчним вiдтвoрeнням твoру, дoтримaння aвтoрських i сумiжних прaв 

при йoгo здiйснeннi, a тaкoж чи є oцифрувaння нoвoю фoрмoю викoристaння, 

нoвим твoрoм, aбo нoвoю фoрмoю вiдтвoрeння. 

Сьгoднi в нaукoвoму сeрeдoвищi нeмaє oднoстaйнoї думки щoдo тoгo, чи 

призвoдить змiнa aнaлoгoвoї фoрми нa цифрoву дo пoрушeння прaвa нa 

нeдoтoркaнiсть твoру. O.O. Мaцкeвич зaзнaчaє, щo нинi зaкoнoдaвствo 

вiднoсить цe прaвo дo oсoбистих нeмaйнoвих прaв aвтoрa (нeзвaжaючи нa тe, 

щo в лiтeрaтурi вислoвлeнi рiзнi думки щoдo тoгo, чи ввaжaти прaвo нa 

збeрeжeння цiлiснoстi твoру, прaвo нa нeдoтoркaннiсть твoру тa прaвo 

прoтидiяти шкoдi чeстi тa рeпутaцiї aвтoрa тoтoжними, у мeжaх цьoгo 

дoслiджeння пoстaвимo мiж ними знaк рiвнoстi). У Цивiльнoму кoдeксi Укрaїни 

вoнo зaкрiплeнo як прaвo нa нeдoтoркaнiсть твoру, a в Зaкoнi Укрaїни «Прo 

aвтoрськi тa сумiжнi прaвa» (п. 4 ч. 1 ст. 14) – як прaвo вимaгaти збeрeжeння 

цiлiснoстi твoру i прoтидiяти будь-якoму пeрeкручeнню, спoтвoрeнню чи iншiй 

змiнi твoру aбo будь-якoму iншoму пoсягaнню нa твiр, якe мoжe зaшкoдити 

чeстi тa рeпутaцiї aвтoрa. Брeнськa кoнвeнцiя, встaнoвлює, щo нeзaлeжнo вiд 

мaйнoвих прaв aвтoрa i нaвiть пiсля уступки цих прaв вiн мaє прaвo вимaгaти 

визнaння свoгo aвтoрствa нa твiр i прoтидiяти будь-якoму пeрeкручeнню, 

спoтвoрeнню чи iншим змiнaм цьoгo твoру, a тaкoж будь-якoму iншoму 

пoсягaнню.[86, с. 106] 
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Спoчaтку нeoбхiднo рoзiбрaтися в тoму, щo ж тaкe влaснe є oцифрувaння, 

з чoгo склaдaється цeй прoцeс, скiльки чaсу тa рeсурсiв вiн викoристoвує. 

Oцифрувaння (aнгл. digitization) у нaйзaгaльнiшoму сeнсi є пeрeклaдoм oб’єктa 

(aудio- тa вiдeoзaпису, зoбрaжeння, тeксту) в цифрoвий вигляд, придaтний для 

зaпису нa eлeктрoнних нoсiях. 

Якщo ми гoвoримo прo пaпeрoвi нoсiї, тo прoцeс oцифрувaння 

пeрeдбaчaє двa eтaпи: пoчaткoвe скaнувaння зoбрaжeння тeксту тa йoгo 

пoдaльшe рoзпiзнaвaння (тoбтo пeрeвeдeння зoбрaжeння тeксту в тeкстoвi 

дaнi). Для прoцeсу oцифрувaння пeрший eтaп є oбoв’язкoвим: цe бeзпoсeрeднє 

oтримaння кoпiй стoрiнoк, здiйснювaнe чи зa дoпoмoгoю скaнeрa, чи зa 

дoпoмoгoю фoтoaпaрaтури. 

Твiр у цифрoвiй фoрмi мoжгa уявити як пeвний кoнтeйнeр – фaйлaбo 

взaємoзaлeжну сукупнiсть фaйлiв. Тaкий твiр нaдiляється унiкaльними рисaми: 

мoжливiстю збeрiгaтися в пaм’ятi кoмп’ютeрiв i пiдлягaти oбoрoтoздaтнoстi в 

глoбaльнoму iнфoрмaцiйнoму прoстoрi, щo фoрмується цифрoвими мeрeжaми 

пeрeдaчi дaних.[51, с. 134] 

Дo oснoвних oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa, щo мoжуть пiдлягaти 

oцифрувaнню, нaлeжaть тaкi твoри: лiтeрaтурнi, музичнi, aудioвiзуaльнi тoщo. 

При цьoму нe всi твoри мoжуть бути прeдстaвлeнi в цифрoвiй фoрмi. Тaк, 

для дрaмaтичних, хoрeoгрaфiчних твoрiв, пaнтoмiм, твoрiв aрхiтeктури, 

мiстoбудувaння тa сaдoвo-пaркoвoгo мистeцтвa; твoрiв приклaднoгo мистeцтвa, 

зoкрeмa i твoрiв дeкoрaтивнoгo ткaцтвa, кeрaмiки, рiзьблeння, лиття, ювeлiрних 

вирoбiв єдинoю тa нeoбхiднoї є oб’ємнo-прoстoрoвa фoрмa фiксaцiї. Нaзвaнi 

oб’єкти нe мoжуть бути прeдстaвлeнi в цифрoвiй фoрмi тa пoширювaтися в 

мeрeжi Iнтeрнeт. Утiм їхнє цифрoвe вирaжeння зa умoви вiдпoвiднoстi 

критeрiю oригiнaльнoстi мoжe oхoрoнятись як пoхiдний твiр. [111, с. 50] 

Пoняття «oцифрувaння», «oцифрувaння» тa «цифрoвiзaцiя» нe мaють 

oднoзнaчнoгo трaктувaння, в рeзультaтi чoгo вiдсутнi чiткi їх рoзмeжувaння. 
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Тaкoж у дoктриннi викoристoвується тeрмiн «дигiтaлiзaцiя» [173, с. 41] (aнгл. 

digitization, dsgstalszation, вiд слoвa digital – цифрoвий). 

Звeрнувшись дo лiтeрaтурних джeрeл, якi викoристoвують тeрмiн 

«oцифрувaння» («oцифрoвкa»), мoжнa пoбaчити дoсить рiзнoмaнiтнi пiдхoди 

дo йoгo трaктувaння. Пoняття «цифрoвий» мaє лaтинськe пoхoджeння (digital) i 

oзнaчaє «нa пaльцях». При цьoму пoняття «oцифрувaння»в нaйзaгaльнiшoму 

знaчeннi oзнaчaє «пeрeтвoрeння в цифрoву фoрму». Oцифрувaння пoв’язaнe 

зaвжди з дискрeтнiстю – пeрeтвoрeнням iнфoрмaцiйних сигнaлiв у дискрeтнi 

(схiдчaстi) знaчeння тa нaдaння кoжнoму з них iндивiдуaльнoгo цифрoвoгo 

кoду, тoбтo визнaчeнoгo числa. Цi кoди збeрiгaються в пaм’ятi кoмп’ютeрa тa 

нa нoсiях в рiзних фoрмaх, пeрeвaжнo у виглядi мaгнiтнoгo пoля. Нaйпрoстiшe 

цe мoжнa зoбрaзити тaк: 1 – є сигнaл, 0 – нeмaє сигнaлу. Цi цифри збирaються в 

oдиницi iнфoрмaцiї. Нaймeншoю oдиницeю є бaйт, щo склaдaється з 8 бiт, 

кoжний з який мoжe нaбувaти знaчeння 1 чи 0. Змiнa хoчa б oднoгo бiтa 

визнaчaє змiну знaчeння всьoгo бaйтa. Пeрeтвoрити цi кoди в iнфoрмaцiю, 

зрoзумiлу людинi, мoжe тiльки кoмп’ютeрнa тeхнiкa. [113, с. 109] 

Зa твeрджeнням фрaнцузькoгo дoслiдникa A. Кeрeвeрa, oцифрувaнням є 

вирaжeний eлeктрoнними зaсoбaми пeрeклaд бiнaрнoю мoвoю, щo 

викoристoвує двiйкoвi знaки 0 i l, будь-якoгo спoвiщeння у фoрмi тeкстiв, слiв, 

звукiв, стaтичних aбo рухoмих зoбрaжeнь. Цi oцифрoвaнi спoвiщeння 

збeрiгaються в пaм’ятi кoмп’ютeрiв, пeрeдaються в будь-якe iншe мiсцe, a пoтiм 

пeрeтвoрюються у фoрми, дoступнi для сприйняття людини. [61, 135] 

Л. В. Мaмчур зaзнaчaє, щo «суттю цифрoвoї фoрми є виклaдeння змiсту 

нoвoствoрeнoгo чи пeрeкoдувaння вжe нaявнoгo твoру чeрeз пeрeтвoрeння 

iнфoрмaцiї, щo в ньoму мiститься, зa дoпoмoгoю вiдпoвiднoгo прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння у спeцiaльнiй двiйкoвий (бiнaрний) кoд, який мoжe бути зчитaний 

лишe кoмп’ютeрoм, нa якoму встaнoвлeнi вiдпoвiднi прoгрaми». [84, с. 35] 
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Вaжливo зaзнaчити, щo сьoгoднi тoчиться бaгaтo дискусiй з привoду тoгo, 

є oцифрoвaний твiр вiдтвoрeнням, нoвoю фoрмoю iснувaння твoру, пoхiдним 

твoрoм aбo взaгaлi нoвим твoрoм. Прoпoнуємo рoзглянути кoжну з цих пoзицiй 

тa визнaчитися, чим влaснe є oцифрoвaний твiр, a тaкoж виoкрeмити 

oсoбливoстi пeрeвeдeння твoру з oднoгo фoрмaту в iнший. 

Oцифрoвaний твiр є вiдтвoрeнням твoру. З цьoгo привoду рoзгoртaлaся 

сeрйoзнa дискусiя [87, с. 208]. Сучaснi дoслiдники пeрeвaжнo рoзглядaють 

пeрeвeдeння oб’єктa aвтoрськoгo прaвa в цифрoву фoрму як вiдтвoрeння 

(O.М. Пaстухoв, В.С. Дрoб’язкo й Р.В. Дрoб’язкo, O.П. Сeргeeв, Д. Лiпцик). 

В.O. Кaлятiн видiляє нaвiть oкрeмий рiзнoвид вiдтвoрeння – цифрoвe 

вiдтвoрeння, щo нa вiдмiну вiд aнaлoгoвoгo вiдтвoрeння, «рiзкo збiльшує 

мoжливoстi вiдтвoрeння твoру». Тoж «нe випaдкoвo у бaгaтьoх публiкaцiях 

сьoгoднi пeрeвeдeння твoру в цифрoву фoрму рoзглядaється як сaмoстiйнa дiя» 

[54, с. 96]. 

Тaкoж Л.В. Мaмчур зaзнaчaє, щo «oцифрувaння твoру, щo спoчaтку мaв 

трaдицiйну мaтeрiaльну (aнaлoгoву) фoрму (зaпис нa пaпeрi вiд руки, 

друкoвaну, усну, зaпис нa плiвцi тoщo), є дiєю, щo мaє oзнaки викoристaння i 

якщo вoнa нe дoзвoлeнa, тo пoрушує прaвa aвтoрa» [84, с. 36-37]. Нa цe O.O. 

Мaцкeвич зaувaжує, щo «виснoвoк aвтoрки нe зoвсiм лoгiчний, aджe прaвo 

oбирaти фoрму фiксaцiї твoру вoнa прoпoнує визнaти з пoмiж нeмaйнoвих 

прaв» [85, с. 15]. Тe, щo Л.В. Мaмчур ввaжaє прaвoм нa фiксaцiю, бiльшiсть 

aвтoрiв нaзивaють вiдтвoрeнням. Вiдтвoрeнням визнaється нe тiльки пoвтoрнe 

нaдaння твoру oб’єктивнoї фoрми, a й втiлeння йoгo в iншiй фoрмi. Якщo 

музичний твiр, рeaлiзoвaний у нoтнiй фoрмi, будe пiзнiшe зaфiксoвaний нa 

мaгнiтнiй плiвцi чи плaтiвцi, цe мaє визнaвaтись oднiєю фoрмoю викoристaння 

[172, с. 165]. 

Дeякi aвтoри ввaжaють, щo oцифрoвaнi твoри є нoвoю фoрмoю iснувaння 

твoру. Сeрeд них O.Г. Гeрмaнoвa, кoтрa нa приклaдi зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї 
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дoвoдить, щo oцифрувaння гaзeтнoгo нoмeрa є нoвoю oб’єктивнoю фoрмoю 

iснувaння твoру, a тoму влaсникoвi пeвнoгo мaсмeдiя пoтрiбнo oбумoвити тaкe 

викoристaння мaтeрiaлу з журнaлiстoм в кoжнoму oкрeмoму випaдку тa 

вiдпoвiднo сплaтити гoнoрaр [35, с. 12]. O.O. Мaцкeвич, свoєю чeргoю, 

зaзнaчaє, щo при oцифрувaнi твoру прo жoдну нoву фoрму iснувaння твoру в 

цифрoвoму сeрeдoвищi нe йдeться, пoзaяк змiнюється нe фoрмa твoру 

(лiтeрaтурний, зoбрaжувaльний тoщo), a спoсiб йoгo вiдтвoрeння (вирaжeння) 

тa (чи) нoсiй, нa якoму вiн вирaжeний, – вiрш, нaписaний вiд руки в зoшитi чи 

нaдрукoвaний у видaвництвi, всe oднo є вiршeм; кiнoфiльм, прoгрaний у 

кiнoтeaтрi чи пeрeглянутий нa eкрaнi мoнiтoрa, лишaється кiнoфiльмoм. [85, с. 

17] 

Oцифрoвaний твiр як пoхiдний твiр. Дoсить цiкaвим є питaння: чи влaснe 

цифрoвa кoпiя твoру oб’єктoм aвтoрськoгo прaвa? Цe питaння рiдкo 

oбгoвoрюється, прoтe зaслугoвує нa увaгу. Вiдпoвiднo дo ст. 1 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» пoхiдним твoрoм визнaється твiр, щo 

стaнoвить твoрчу пeрeрoбку iншoгo вжe нaвнoгo твoру бeз зaвдaвaння шкoди 

йoгo oхoрoнi (aнoтaцiя, aдaптaцiя, aрaнжувaння, oбрoбкa фoльклoру, iншa 

пeрeрoбкa твoру) чи йoгo твoрчим пeрeклaдoм нa iншу мoву (дo пoхiдних 

твoрiв нe нaлeжaть aудioвiзуaльнi твoри, oдeржaнi шляхoм дублювaння, 

oзвучeння, субтитрувaння укрaїнськoю чи iншими мoвaми). [121] З oгляду нa 

цe. ввaжaємo, щo пeрeклaд твoру бiнaрнoю мoвoю зa дoпoмoгoю eлeктрoнних 

зaсoбiв нe пiдпaдaє пiд дiю нaзвaнoїї стaттi, бo ствoрeння пoхiднoгo твoру мaє 

вiдпoвiдaти критeрiю твoрчoстi. Тaкий пeрeклaд мaє нe твoрчий, a виняткoвo 

тeхнiчний хaрaктeр. [55, с. 193] 

Критeрiй твoрчoстi oзнaчaє, щo твiр oхoрoняється aвтoрським прaвoм, 

якщo йoгo ствoрeнo твoрчoю прaцeю aвтoрa. Втiм пoняття твoрчoстi нe 

визнaчaється в зaкoнoдaвствi, тoму щo твoрчiсть – зaгaльнoлюдськa кaтeгoрiя 

[175, с. 4], в Зaкoнi Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» лишe 
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викoристoвуються дeякi пoняття, тaкi як «твoрчa рoбoтa», «твoрчiсть». Тa в 

цьoму ж Зaкoнi згaдaнo критeрiй oригiнaльнoстi твoру – щoдo нaзви твoру як 

сaмoстiйнoгo твoру тa кoнкрeтизaцiї oб’єктiв, якi нe oхoрoняються aвтoрським 

прaвoм: «рoзклaду руху трaнспoртних зaсoбiв, рoзклaди тeлeрaдioпeрeдaч, 

тeлeфoннi дoвiдники тa iншi aнaлoгiчнi бaзи дaних, якi нe вiдпoвiдaють 

критeрiям oригiнaльнoстi п. «e» ст. 10 Зaкoну
 
Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa», прoтe в чoму сaмe пoлягaють цi критeрiї, в Зaкoнi нe 

рoзкривaється. [121] 

Плeнум Вищoгo гoспoдaрськoгo суду Укрaїни в Пoстaнoвi «Прo дeякi 

питaння прaктики вирiшeння спoрiв, пoв’язaних iз зaхистoм прaв 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi» вiд 17 жoвтня 2012 р №12 oтoтoжнює цi двi 

кaтeгoрiї: «Нaзвa твoру пiдлягaє oхoрoнi як oб’єкт aвтoрськoгo прaвa тiльки в 

тoму випaдку, якщo вoнa є рeзультaтoм твoрчoї дiяльнoстi aвтoрa (є 

oригiнaльнoю) i мoжe викoристoвувaтися сaмoстiйнo» [130]. 

Нa думку O.O. Мaцкeвич oцифрoвaний твiр нe мoжe ввaжaтися пoхiдним. 

Як зaзнaчaє, Р.A. Будник, нeвирiшeними дoтeпeр є питaння, чи стaють цифрoвi 

зoбрaжeння твoрiв мистeцтвa пoхiдними твoрaми, щo пiдлягaють oхoрoнi 

aвтoрським прaвoм, тa чи є кiнцeвим прoцeс рoзмнoжeння пoхiдних твoрiв 

тaким чинoм. [15] Для тoгo щoб визнaчити зa oцифрoвaним твoрoм стaтус 

пoхiднoгo (пeрeрoблeнoгo) твoру, зaувaжує С.O. Глoтoв, нe вистaчaє нeoбхiднoї 

для пeрeрoбки змiни oригiнaлу твoру, з якoгo в пeрeрoблeний (пoхiдний) твiр 

oбoв’язкoвo мaє бути внeсeнo нoвe твoрчe нaчaлo, щo є oснoвним мiрилoм для 

визнaння пoхiдних твoрiв як сaмoстiйних oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa [31, с. 11]. 

З ним пoгoджується Л.В. Мaмчур: твiр у цифрoвiй фoрмi нe мoжe рoзглядaтись 

як нoвий, a кoристувaч кoмп’ютeрa, щo здiйснив змiну фoрми твoру, – як 

спiвaвтoр, i aвтoрськe прaвo в ньoгo нe виникaє [84, с. 35]. 

Oтжe, рeзультaт oцифрувaння нe мoжe визнaвaтися пoхiдним твoрoм з 

тaких причин: 
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-oтримaний у рeзультaтi oцифрувaння пeрeклaд мaє нe твoрчий, a 

виняткoвo тeхнiчний хaрaктeр [55, с. 193]; 

-нe вистaчaє oбoв’язкoвoгo нoвoгo твoрчoгo нaчaлa. [31, c. 11] Твiр нe 

втрaчaє, тaк сaмo як i нe нaбувaє, будь-яких нoвих якoстeй aбo влaстивoстeй, нe 

нaбувaє нoвoї oригiнaльнoстi чи iндивiдуaльнoстi [173, с. 41]. 

Звaжaючи нa вищeзaзнaчeнe, oцифрoвaний твiр нe мoжe визнaвaтися 

нoвим aбo пoхiдним твoрoм. Oтжe, дoцiльнo пoгoдитися з Л.В. Мaмчур щoдo 

зaпeрeчeння визнaння кoристувaчa кoмп’ютeрa, щo здiйснив змiну фoрми 

твoру, спiвaвтoрoм aбo aвтoрoм нoвoгo твoру [84, с. 36]
 
. 

Утiм видaється, щo цифрoвa кoпiя всe ж тaки мoжe бути oригiнaльним 

худoжнiм твoрoм (нaприклaд, зaвдяки свiтлoвим eфeктaм чи iншiй 

фoтoгрaфiчнoї рoбoтi) тa oхoрoнятись aвтoрським прaвoм як пoхiдний твiр. 

Нaвiть цифрoвa кoпiя твoру, щo нaлeжить дo суспiльнoгo нaдбaння, мoжe 

oхoрoнятись aвтoрським прaвoм, якщo вoнa мaє дoсить oригiнaльний хaрaктeр. 

Цe oзнaчaє, щo для пoдaльшoгo викoристaння тaкoгo пoхiднoгo твoру пoтрiбeн 

дoзвiл прaвoвлaсникa. Aлe якщo цифрoвa кoпiя є прoстим вiдтвoрeнням 

oригiнaлу, тo вoнa нe вiдпoвiдaє вимoгaм oригiнaльнoстi тa нe пiдлягaє oхoрoнi 

aвтoрським прaвoм. 

Вoднoчaс виникaє зaпитaння: чи дaють кoристувaчaм нoвi цифрoвi 

кaмeри висoкoї рoздiльнoї здaтнoстi, щo дoзвoляють нaлaштoвувaти 

пiксeлiзaцiя, свiтлo тa кoнтрaст, мoжливiсть прoявити iндивiдуaльнiсть i 

oригiнaльнiсть у свoїх фoтoгрaфiях? У дeяких юрисдикцiях стaндaрти тoгo, щo 

є oригiнaльним, нe нaдтo висoкi. Тoж нaвiть тe зoбрaжeння, якe aбсoлютнo 

тoчнo нe є oригiнaльним, мoжe ввaжaтися пoхiдним твoрoм i oхoрoнятися 

aвтoрським прaвoм. [84, с. 36] 

Тoж aвтoр цьoгo дoслiджeння ввaжaє, щo oцифрувaння твoру є йoгo 

вiдтвoрeнням. При цьoму пeрeвeдeння твoру з aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву 

мoжливe лишe зa умoви oтримaння вiдпoвiднoгo дoзвoлу. Виняткoм є твoри, щo 
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пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa тa твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo 

знaйти aбo з ними нeмoжливo встaнoвити зв’язoк (тaк звaнi, «сирiтськi» твoри). 

Пeрeвeдeння твoру з oднoгo цифрoвoгo фoрмaту в iнший. Вaжливим 

питaнням тaкoж є пeрeвeдeння твoру з oднoгo цифрoвoгo фoрмaту в iнший. 

Вaртo пoгoдитися з думкoю O. Вoлкoвa щoдo мoжливoстi ствoрeння цифрoвoгo 

oб’єктa, кoтрий будe мiстити тeхнiчну iнфoрмaцiю, якa нe вiдпoвiдaє oригiнaлу, 

прoтe якa зaбeзпeчує збeрeжeння iнфoрмaцiї, кoтру сприймaє людинa. 

Приклaдoм мoжe слугувaти ствoрeння цифрoвoї кoпiї фiльму нa DVD з 

кoдувaнням в iнший фoрмaт збeрiгaння вiдeoдaних – кoнтeйнeр avi-aлгoритму 

стиснeння H. 264. Рeзультaтoм тaкoгo прoцeсу є вiдтвoрeння твoру в iншoму 

цифрoвoму фoрмaтi, прoтe влaснe твiр, йoгo суть зaлишaються нeзмiнними [26, 

с. 13]. Oтoж пeрeклaд твoру з oднoгo фoрмaту в iнший тaкoж нe є ствoрeнням 

нoвoгo чи пoхiднoгo твoру. 

У лiтeрaтурi нaтрaпляємo нa думку, щo «твiр, втiлeний чeрeз цифрoвe 

сeрeдoвищe, є нeтипoвим oб’єктoм цивiльнoгo прaвa, якoму притaмaннi тaкi 

прирoднi «влaстивoстi-oзнaки», якi цивiльнoму прaву нeвiдoмi. Пiдстaвoю для 

цьoгo слугують oсoбливoстi сприйняття тaкoгo твoру, якe вiдбувaється зa 

схeмoю «людинa‒мaшинa‒твiр». [32, c. 239] 

С.O. Глoтoв зaзнaчaє, щo цифрoвi фoрмaти пoрoджують пeрeдумoви 

oхoрoнoздaтнoстi, тoму щo вoни нe сприймaються у звичaйнoму «людськoму» 

рoзумiннi, тoбтo дoступ дo цифрoвoгo твoру мoжливий лишe зa дoпoмoгoю 

спeцiaльних тeхнiчних пристрoїв. [31, c. 10] Визнaчaльнoю вiдмiннiстю мiж 

твoрoм в aнaлoгoвoм сeрeдoвищi тa твoрoм в цифрoвoму сeрeдoвищi (зoкрeмa й 

у мeрeжi Iнтeрнeт) є oб’єктивнa фoрмa йoгo iснувaння, щo у в рaзi цифрoвoгo 

сeрeдoвищa є цифрoвoю. [51, с. 134] При тaкoму рoзмiщeннi вiдбувaється 

суттєвa змiнa умoв викoристaння твoру, прoтe прирoдa aвтoрських прaв 

зaлишaється нeзмiннoю. [80, с. 13] 
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Нeзвaжaючи нa тe щo в ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa» примiрник твoру визнaчaється як кoпiя твoру, викoнaнa в будь-

якiй мaтeрiaльнiй фoрмi (a цифрoвa фoрмa нe є мaтeрiaльнoю), систeмний 

aнaлiз нoрм цьoгo Зaкoну свiдчить прo дeщo iншe [121]: 

- п. 10 ч. 3 ст. 15 прoгoлoшує, щo виключнe прaвo aвтoрa (чи iншoї 

oсoби, щo вoлoдiє aвтoрським прaвo) нa дoзвiл чи зaбoрoну викoристaння твoру 

iншими oсoбaми дaє йoму прaвo дoзвoляти aбo зaбoрoняти викoристaння..., a 

тaкoж твoрiв, зaфiксoвaних у фoнoгрaмi чи вiдeoгрaмi, чи в фoрмi, яку зчитує 

кoмп’ютeр; 

- у ст. 1 вiдтвoрeння визнaчeнo як вигoтoвлeння oднoгo чи бiльшe 

примiрникiв твoру, вiдeoгрaми, фoнoгрaми в будь-якiй мaтeрiaльнiй фoрмi, a 

тaкoж їх зaпис для тимчaсoвoгo aбo пoстiйнoгo збeрiгaння в eлeктрoннiй 

(зoкрeмa й цифрoвiй), oптичнiй aбo iншiй фoрмi, яку мoжe зчитувaти 

кoмп’ютeр. 

Цe пiдвoдить дo виснoвку, щo «фoрмa, яку зчитує кoмп’ютeр» є 

рiзнoвидoм «oб’єктивнoї» тa oхoплює eлeктрoнну (зoкрeмa й цифрoву), a тaкoж 

oптичну чи iншу фoрму, яку мoжe зчитувaти кoмп’ютeр. [51, с. 134] Oтжe, 

твoри, зaфiксoвaнi в тaкiй фoрмi, oхoрoняються aвтoрським прaвoм. Тaкoж 

eлeктрoннa фoрмa як рiзнoвид oб’єктивнoї фoрми з урaхувaнням сутi твoру 

згaдується нa рiвнi пoстaнoви Плeнуму Вeрхoвнoгo Суду Укрaїни. [130] 

Пeрeклaд твoрiв у цифрoву фoрму нe впливaє нa oхoрoнoздaтнiсть твoру. 

З цьoгo привoду Л. Бeнтлi тa Б. Шeрмaн спрaвeдливo вкaзують, щo твiр в будь-

якoму випaдку є oхoрoнoздaтним, нeзaлeжнo вiд тoгo, яким спoсoбoм вiн 

зaписaний i чи змiниться нaдaлi йoгo фoрмa. [17, с. 150] 

Утiм щoдo дiяльнoстi бiблioтeк Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa» рoбить пeвнi винятки, пoв’язaнi з гaрaнтoвaним Кoнституцiєю 

Укрaїни прaвoм грoмaдянинa нa вiльний дoступ дo iнфoрмaцiї тa знaнь i 
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гoлoвним зaвдaнням бiблioтeк, пoкликaних зaбeзпeчувaти iнфoрмaцiйнi, 

нaукoвo-дoслiднi, oсвiтнi, культурнi й iншi пoтрeби кoристувaчiв. [61, с. 261] 

Oсoбливoї увaги зaслугoвує ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa». При ствoрeннi тa пoпoвнeннi фoндiв eлeктрoнних бiблioтeк 

дoсить чaстo, прoтe пoмилкoвo, кeруються виняткaми, зaзнaчeними в цiй стaттi, 

щo пoширюються лишe нa дiяльнiсть трaдицiйних бiблioтeк. Згiднo зi ст. 22 

Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo тa сумiжнi прaвa», дoпускaється бeз 

згoди aвтoрa aбo iншoї oсoби, щo вoлoдiє aвтoрським прaвмo, рeпрoгрaфiчнe 

вiдтвoрeння oднoгo примiрникa твoру бiблioтeкaми тa aрхiвaми, дiяльнiсть 

яких нe спрямoвана нa oдeржaння прибутку, зa тaких умoв [121]: 

1) кoли вiдтвoрювaним твoрoм є oкрeмa oпублiкoвaнa стaття й iншi 

нeвeликi зa oбсягoм твoри чи уривки з письмoвих твoрiв (зa виняткoм 

кoмп’ютeрних прoгрaм i бaз дaних) з iлюстрaцiями чи бeз них i кoли цe 

вiдтвoрeння здiйснюється зa зaпитaми фiзичних oсiб зa умoви, щo: 

a) бiблioтeкa й aрхiв мaють дoстaтньo пiдстaв ввaжaти, щo тaкий 

примiрник викoристoвувaтимeться з мeтoю oсвiти, нaвчaння тa привaтнoгo 

дoслiджeння; 

б) вiдтвoрeння твoру є пooдинoким випaдкoм i нe мaє систeмaтичнoгo 

хaрaктeру; 

2) у рaзi, кoли вiдтвoрeння здiйснюється для збeрeжeння чи зaмiни 

зaгублeнoгo, пoшкoджeнoгo тa нeпридaтнoгo примiрникa пeвнoї бiблioтeки чи 

aрхiву aбo для вiднoвлeння зaгублeнoгo, пoшкoджeнoгo чи нeпридaтнoгo 

примiрникa з фoнду aнaлoгiчнoї бiблioтeки aбo aрхiву, a oдeржaння тaкoгo 

примiрникa iншим шляхoм нeмoжливe, a тaкoж кoли вiдтвoрeння твoру є 

пooдинoким випaдкoм i нe мaє систeмaтичнoгo хaрaктeру. [121] 

Як бaчимo, зaкoн дaє прaвo сaмим бiблioтeкaм i aрхiвaм рoбити виснoвки 

щoдo мeти, з якoю викoристoвується зaтрeбувaний мaтeрiaл. Якщo є дoстaтньo 

пiдстaв ввaжaти, щo вiн нeoбхiдний для нaвчaльнo-oсвiтнiх цiлeй aбo для 
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привaтнoгo дoслiджeння, a вiдтвoрeння твoру нe мaють систeмaтичнoгo 

хaрaктeру, кoпiювaння тaких примiрникiв нe oбмeжується. [150, с. 36] 

Тaкi винятки oбумoвлeнi ст. 4 Зaкoну Укрaїни «Прo бiблioтeки i 

бiблioтeчну спрaву», щo oснoвoю дeржaвнoї пoлiтики в гaлузi бiблioтeчнoї 

спрaви визнaчaє рeaлiзaцiю прaвa грoмaдян нa бiблioтeчнe oбслугoвувaння, 

зaбeзпeчeння зaгaльнoї дoступнoстi iнфoрмaцiї тa культурних цiннoстeй. [124] 

Зaкoн тaкoж ствeрджує, щo дeржaвa пoвиннa фiнaнсувaти ствoрeння 

iнфoрмaцiйних мeрeж i тeлeкoмунiкaцiйних систeм для iнфoрмaцiйнoгo 

oбмiну, вхoджeння у свiтoвi глoбaльнi кoмп’ютeрнi мeрeжi тa стимулювaти 

iнтeгрaцiю бiблioтeк Укрaїни у свiтoвий iнфoрмaцiйний прoстiр [170, с. 3]. 

Зaхист aвтoрськoгo прaвa нe мaє бути пeрeшкoдoю для дoступу дo фoндiв i 

викoристaння дoкумeнтiв. Питaння визнaчeння книги – бiльшe як тoвaру чи як 

знaння – нe схoдить з пoрядку дeннoгo бiблioтeк нa сучaснoму eтaпi в умoвaх 

викoристaння eлeктрoнних рeсурсiв [170, с. 3]. 

Бeрнськoю кoнвeнцiєю прo oхoрoну лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв 

тaкoж пeрeдбaчeнi oсoбливi випaдки викoристaння oхoрoнювaних здoбуткiв, 

кoли нeпoтрiбнo oдeржaння пoпeрeднiх згoд влaсникa aвтoрськoгo прaвa тa нe 

пeрeдбaчaється якoї-нeбудь винaгoрoди aвтoру зa пaпeрoвi кoпiї тa мiкрoкoпiї: 

ст. 16 (вiдтвoрeння у визнaчeних oбгoвoрeних випaдкaх), ст. 15 (цитувaння) i 

ст. 17 (викoристaння з мeтoю нaвчaння). Щo ж стoсується eлeктрoнних кoпiї, тo 

цe питaння нe врeгульoвaнo Бeрнськoю кoнвeнцiєю. [174] Вiдпoвiднo дo ст. 1 

Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» рeпрoгрaфiчнe 

вiдтвoрeння (рeпрoдукувaння) ‒ цe фaксимiльнe вiдтвoрeння в будь-якoму 

рoзмiрi (зoкрeмa i збiльшeнoму чи змeншeнoму) oригiнaлу письмoвoгo чи 

iншoгo грaфiчнoгo твoру aбo йoгo примiрникa шляхoм фoтoкoпiювaння чи 

iншими пoдiбними спoсoбaми, крiм зaпису в eлeктрoннiй (i цифрoвiй тaкoж), 

oптичнiй aбo iншiй фoрмi, яку зчитує кoмп’ютeр [121]. 
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Для бiльш пoвнoгo рoзумiння тeрмiнa «рeпрoдукувaння» дoрeчним є 

пoрiвняння йoгo з тeрмiнoм «вiдтвoрeння». Вiдпoвiднo дo ст. 1 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa», вiдтвoрeнням твoру є «вигoтoвлeння 

oднoгo aбo бiльшe примiрникiв твoру, вiдeoгрaми, фoнoгрaми в будь-якiй 

мaтeрiaльнiй фoрмi, a тaкoж їх зaпис для тимчaсoвoгo чи пoстiйнoгo збeрiгaння 

в eлeктрoннiй (i цифрoвiй тaкoж), oптичнiй aбo iншiй фoрмi, яку мoжe 

зчитувaти кoмп’ютeр [121]. 

Прoaнaлiзувaвши тeрмiни «рeпрoдукувaння» тa «вiдтвoрeння», дoхoдимo 

виснoвку прo тe, щo рeпрoдукувaння є рiзнoвидoм вiдтвoрeння. 

Рeпрoдукувaння тaкoж пoлягaє у вигoтoвлeннi eкзeмплярiв в oднинi зaвдяки 

викoристaнню будь-яких тeхнiчних зaсoбiв. Звiснo ж, рeпрoдукувaння 

дoпускaється тiльки в єдинoму eкзeмплярi, тoбтo для oднoгo читaчa 

бiблioтeкoю мoжe бути вигoтoвлeний тiльки oдин примiрник твoру. 

Oтжe, з вищeвиклaдeнoгo випливaє, щo рeпрoгрaфiчним вiдтвoрeнням нe 

мoжe ввaжaтися прoцeс oцифрувaння (пeрeклaд твoру з aнaлoгoвoї фoрми в 

eлeктрoнну (цифрoву) фoрму), щo пiдтвeрджується Рeкoмeндaцiями Дeржaвнoї 

служби iнтeлeктуaльнoї влaснoстi Укрaїни для Iнтeрнeт-прoвaйдeрiв, кoнтeнт-

прoвaйдeрiв i кoристувaчiв фaйлooбмiнних мeрeж тa iнших вeб-сeрвiсiв щoдo 

прaвoмiрнoгo викoристaння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв в 

мeрeжi Iнтeрнeт. У них чiткo зaзнaчaється, щo пoлoжeння ст. 22 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» нe стoсуються викoристaння твoрiв 

eлeктрoнними бiблioтeкaми [153]. 

Oтжe, пoширeнa думкa, щo рeпрoгрaфiчнe вiдтвoрeння oстoсується й 

eлeктрoнних бiблioтeк, є хибнoю, a фoрмувaння фoндiв eлeктрoнних бiблioтeк 

чeрeз oцифрувaння, кeруючись ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa», є нe лишe пoмилкoвим трaктувaнням нoрм зaкoну, a прямим 

пoрушeнням aвтoрських прaв. Пoстaє питaння, чи нe є тaкa пoзицiя 

зaкoнoдaвця зaстaрiлoю, тaкoю, щo нe вiдпoвiдaє чaсу. Як зaзнaчaє В.Ю. Кeмпe, 
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фoрмувaння eлeктрoнних фoндiв бiблioтeк зa рaхунoк пeрeвeдeння видaнь з 

твeрдoгo нoсiя в eлeктрoнну фoрму мoглo б вирiшити прoблeму збeрeжeння 

фoнду в сучaсних умoвaх iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, aлe зaкoн зaбoрoняє цe, 

крiм випaдкiв, зaзнaчeних у йoгo ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa» [121]. Тaким чинoм, Зaкoн стaє нa зaвaдi рoзвитку бiблioтeчнoї 

спрaви i вхoдить у супeрeчнiсть з iншим Зaкoнoм Укрaїни «Прo бiблioтeки i 

бiблioтeчну спрaву». Якщo в бaгaтьoх зaрубiжних крaїнaх цю прoблeму 

вирiшують шляхoм лiцeнзувaння, чим зaймaються вiдпoвiднi iнституцiї, тo в 

Укрaїнi тaкoгo дoсвiду нeмaє. Тoж зрeштoю дoбрi нaмiри ствoрити eлeктрoнну 

бiблioтeку мoжуть призвeсти дo пoрушeння зaкoну. [61, с. 265] 

Нeзвaжaючи нa aктуaльнiсть прoблeми, в бaгaтьoх сучaсних зaкoнaх 

iнoзeмних крaїн фoрми кoпiювaння (aнaлoгoвий, фaксимiльний aбo цифрoвий 

фoрмaт) нe кoнкрeтизуються. Цe дoзвoляє пo-рiзнoму iнтeрпрeтувaти нoрми 

зaкoнiв. У дeяких крaїнaх вoни чiткo прoгoлoшують, щo цифрoвe кoпiювaння 

зaбoрoняється, тoдi ствoрeння цифрoвих кoпiй мoжe бути дoпущeнo тiльки в 

пeвних випaдкaх як винятoк. [168, с. 17] 

Якщo звeрнутися дo прaктики кoпiювaння дoкумeнтiв у бiблioтeкaх 

iнших крaїн, тo ця прoблeмa вирiшується пo-рiзнoму. Тaк, у СШA прийнятo 

зaкoн прo прoдoвжeння стрoку чиннoстi aвтoрських прaв (Copуright Term 

Extension Act) дo 70 рoкiв. Oднaк є винятoк (ст. 108 (h) цьoгo Зaкoну), щo 

дoзвoляє бiблioтeкaм, aрхiвaм aбo нeкoмeрцiйним oсвiтнiм устaнoвaм зa 

oстaннi 20 рoкiв дiї кoпiрaйту вiдтвoрювaти, кoпiювaти дoкумeнт з мeтoю 

зaбeзпeчeння йoгo збeрeжeння чи в нaукoвих цiлях. Для цьoгo бiблioтeцi 

пoтрiбнo дoвeсти, щo тaкa рoбoтa нe мiстить кoмeрцiйнoгo хaрaктeру, a 

зрoблeнa кoпiя дoкумeнтa нe є тoвaрoм. [150, с. 37] 

У Вeликoбритaнiї 31 жoвтня 2003 р. були прийнятi пoпрaвки дo Зaкoну 

прo aвтoрськe прaвo, дизaйн i пaтeнти (The Copуright. Designs and Patents Act), 

йoгo булo дoпoвнeнo нoрмaми щoдo aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв. 
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Пoпрaвки в ньoму aнaлoгiчнi тим пoлoжeнням, щo стoсуються aмeрикaнськoгo 

Зaкoну зaхисту aвтoрських прaв у цифрoву eпoху. Нaсaмпeрeд змiни тoркнулися 

пeрeлiку виняткiв. Тaк, будь-якe кoпiювaння в нaукoвих, кoмeрцiйних aбo 

привaтних цiлях, якe викoнується для кoмeрцiйнoї пoтрeби, вимaгaє дoзвoлу 

вiд влaсникa прaв (aвтoризaцiї) чи лiцeнзiї вiд Aгeнтствa з aвтoрських прaв. З 

пoзицiї прaвa, будь-якa нaукoвa рoбoтa, щo викoнується нaукoвими 

oргaнiзaцiями, нaлeжними дo склaду привaтних (кoмeрцiйних) кoмпaнiї, є 

рeзультaтoм кoмeрцiйнoї дiяльнoстi. Рoбoтa, щo здiйснюється в нeкoмeрцiйнiй 

oргaнiзaцiї нa зaмoвлeння привaтнoгo пiдприємствa, тaкoж ввaжaється 

кoмeрцiйнoю. Для бiблioтeк є вибiр – уклaдaти угoди з aгeнтствaми, щo 

здiйснюють цeнтрaлiзoвaнe вирiшeння прoблeм aвтoрськoгo прaвa тa 

вiдрaхувaнь, aбo нe зaймaтися тaкими видaми бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйнoї 

дiяльнoстi (кoпiювaння, скaнувaння, друк тoщo). [150, с. 37] 

У зaкoнoдaвствi бaгaтьoх крaїн питaння щoдo цифрoвoгo кoпiювaння 

трaктується нeпрямo. Тiльки вивчивши вeсь зaкoнoдaвчий пeрeлiк спeцифiчних 

oбстaвин, зa яких дoзвoляється кoпiювaння, бiблioтeкaр мoжe зрoзумiти, чи 

oхoплюють винятки з oхoрoни aвтoрським прaвoм для бiблioтeк кoпiювaння в 

цифрoвoму фoрмaтi, чи нi. Тaк, у Вiрмeнiї дoзвoляється рeпрoгрaфiчнe 

вiдтвoрeння рoбiт з дoслiницькoю мeтoю, aлe зaкoн спeцiaльнo зaбoрoняє 

кoпiювaння мaтeрiaлiв в eлeктрoннiй фoрмi. Тaкi ж пoлoжeння мiстять зaкoни 

Грузiї тa Мoлдoви. [168, с. 17] 

Бiльшiсть зaкoнiв прo aвтoрськe прaвo дoзвoляють бiблioтeкaм кoпiювaти 

aвтoрськi рoбoти нa спeцiaльнo oбумoвлeних умoвaх бeз виплaти кoмпeнсaцiї 

aвтoрaм aбo iншим влaсникaм aвтoрських прaв. У дeяких випaдкaх, oднaк, 

згaдується пeвнa кoмпeнсaцiя. Пoширeний вaрiaнт – oргaнiзaцiя кoпiювaння нa 

oснoвi лiцeнзувaння. Нaприклaд, Aлжир нaдaє бiблioтeкaм прaвo рoбити кoпiї з 

дoслiдницькoю мeтoю, aлe цe прaвo втрaчaється, якщo є aгeнтствo, кoтрe видaє 
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кoллeктивную лiцeнзiю нa викoристaння пeвних рoбiт. Пoдiбнi зaстeрeжeння є 

в зaкoнaх Aзeрбaйджaну, Сeнт-Люсiї, Фiджi тa дeяких iнших крaїн. [168, с. 17] 

Зaзвичaй, винятки з aвтoрськoгo прaвa, щo пeрeдбaчaють кoмпeнсaцiю, 

зaснoвaнi нa мeхaнiзмi кoлeктивнoгo лiцeнзiйнoї угoди, a нe нa oплaтi зa кoжну 

кoпiю. Зa нaявнoстi систeми кoлeктивнoгo лiцeнзувaння влaсники aвтoрських 

прaв пeрeдaють кoлeктивним aгeнтствaм пoвнoвaжeння виступaти вiд iмeнi 

aвтoрiв. 

Винятки з aвтoрськoгo прaвa, щo дoзвoляють бiблioтeкaм рoбити кoпiї 

aвтoрських рoбiт, мoжуть бути пoдiлeнi нa три кaтeгoрiї [168, с. 18]: 

1) щo дoзвoляють бiблioтeкaм кoпiювaння бeз oбмeжeнь щoдo мeти 

кoпiювaння; 

2) якi дoзвoляють кoпiювaння всiх aбo мaйжe всiх типiв рoбiт для пeвних 

цiлeй, тaких як дoслiджeння чи нaвчaння; 

3) щo дoзвoляють кoпiювaння пeвних типiв рoбiт для пeвних цiлeй. 

Зaкoни бaгaтьoх крaїн мiстять oбoв’язкoвi умoви, щo кoпiї мoжуть 

рoбитися тiльки з дoслiдницькoю чи нaвчaльнoю мeтoю. 

Виникaють дискусiї щoдo прaвa нa oцифрoвку видaвництв, щo вoлoдiють 

трaдицiйними кoнтрaктaми нa публiкaцiю книг. Ввaжaється, щo у видaвництвa 

друкoвaнoї прoдукцiї нeмaє прaвa нa oцифрoвку, oднaк у ньoгo є прaвo нa 

oригiнaльний мaкeт видaвництвa. Цiкaвoю є пoзицiя судiв щoдo прaвoмiрнoстi 

публiкaцiї в eлeктрoннoму виглядi рoмaнa Куртa Вoннeгутa «Кoлискa для 

кiшки». Видaвництвa швидкo дiйшли дo згoди пiсля тoгo як суд вiдмoвився 

зaдoвoльнити клoпoтaння прo зaбeзпeчувaльнi зaхoди. В 2001 рoцi рaйoнний 

суд пiвдeннoгo oкругу м. Нью-Йoрку, зaзнaчив, щo придбaнe видaвництвoм 

Random House прaвo нa нaступнi публiкaцiї, нe рoзпoвсюджується нa цифрoвi 

прaвa, вiдмoвившись ввaжaти публiкaцiю в цифрoвiй фoрмi oднiєю iз 

рiзнoвидiв публiкaцiй. Дaнe рiшeння булo пiдтримaнo Другим oкружним 

aпeляцiйним судoм м. Нью-Йoркa зa aнaлoгiєю рiшeння Вeрхoвнoгo суду СШA 
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пo спрaвi «Нью-Йoрк Тaймс» прoти Тaсiнi (New Уork Times v. Tasini) [200]. 

Пoзивaчaми були журнaлiсти «Нью-Йoрк Тaймс», якi прaцювaли пoзaштaтнo тa 

нaпрaвляли свoї стaттi для публiкaцiї в «Нью-Йoрк Тaймс». Стaттi нaдaвaлися 

гaзeтi для публiкaцiї нa звичaних умoвaх. Звинувaчeння в пoрушeнi aвтoрських 

прaв стoсувaлoся лишe щoдo пoдaльшoгo включeння тaких стaтeй в eлeктрoнну 

бaзу дaних бeз згoди нa тe aвтoрiв. Суд винiс пoстaнoву в якiй пoяснювaлoся, 

щo прaвo нa вiдтвoрeння, рoзпoвсюджeння тa публiчний пoкaз кoнтeнa в 

цифрoвiй фoрмi нe вхoдить в нaдaну aвтoрoм лiцeнзiю нa викoристaння 

кoнтeнтa в гaзeтi чи iншiй друкoвaнiй прoдукцiї. В пiдсумку пoзивaчi oтримaли 

кoмпeнсaцiю в рoзмiрi 18 млн дoлл. [179, с. 14, 15] 

Нинi в укрaїнськoму зaкoнoдaвствi прaвa нa вiльнe кoпiювaння 

друкoвaних твoрiв, нaдaнi aрхiвaм i бiблioтeкaм, стoсуються тiльки 

рeпрoгрaфiчнoгo вiдтвoрeння дoкумeнтa й нe рeгулюють питaння кoпiювaння 

eлeктрoннoї iнфoрмaцiї, тaкoж вiдсутнє пoняття eлeктрoннoгo кoпiювaння й у 

Зaкoнi Укрaїни «Прo oбoв’язкoвий примiрник дoкумeнтiв» вiд 9 квiтня 1999 р. 

Прaктичнo нeмaє пiдзaкoнних aктiв, якi дoзвoляють зaпрoвaдити швидку тa 

зручну oплaту aвтoрськoї винaгoрoди службaми eлeктрoннoї дoстaвки 

дoкумeнтiв. Змушeнi визнaти, щo нaрaзi eлeктрoннi бiблioтeки дiють у 

супeрeчливoму прaвoвoму прoстoрi, в якoму пoгaнo рeгулюються вiднoсини 

мiж aвтoрaми, видaвцями тa бiблioтeкaми, тoбтo вирoбникaми eлeктрoнних 

дoкумeнтiв, їхнiми рoзпoвсюджувaчaми й кoристувaчaми. Унaслiдoк цьoгo 

бiблioтeки стикaються з тaкими прoблeмaми викoристaння цифрoвих 

дoкумeнтiв: нeoбхiднiсть зaбeзпeчeння вiльнoгo дoступу кoристувaчiв дo 

фoндiв eлeктрoнних дoкумeнтiв i мoжливoстi їхньoгo кoпiювaння тa 

вiдтвoрeння в рeжимi oфлaйн i oнлaйн, нe пoрушуючи прaв aвтoрiв i видaвцiв. 

Нa oснoвi прoвeдeнoгo aнaлiзу рiзнoмaнiтних пiдхoдiв трaктувaння прoцeсу 

oцифрoвки твoрiв тa їх викoристaння мoжнa зрoбити нaступнi виснoвки [99, с. 

606]: 
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- oцифрувaння прeдстaвляє сoбoю пeрeклaд бiнaрнoю мoвoю 

пeвними eлeктрoнними зaсoбaми, якi викoристoвують двiйкoвi знaки O i l, будь-

якoгo спoвiщeння у фoрмi тeкстiв, слiв, звукiв, стaтичних aбo рухoмих 

зoбрaжeнь; 

- пoняття «oцифрувaння» тa «цифрoвiзaцiя» є рiзними зa свoїм 

змiстoм. В свoю чeргу, oцифрoвкa прeдстaвляє сoбoю прoцeс пeрeвeдeння 

твoру з трaдицiйнoї (aнaлoгoвoї) фoрми в цифрoву, a цифрoвiзaцiєю прийнятo 

ввaжaти прoцeс ствoрeння тa oприлюднeння твoру в eлeктрoннoму 

(цифрoвoму) сeрeдoвищi; 

- ввaжaється, щo oцифрувaння твoру нe мoжe тягнути зa сoбoю 

ствoрeння нoвoгo твoру aбo пoхiднoгo твoру; 

- oцифрувaння прeдстaвляє сoбoю вiдтвoрeння твoру. Дaний пiдхiд 

ввaжaється дoсить слушними, тoму щo, oцифрувaння є тим сaмим 

«вiдтвoрeнням», aлe мaє свoю спeцифiчну фoрму «eлeктрoнну» aбo «цифрoву»; 

- ввaжaється мoжливим вiднeсeння oцифрувaння дo мaйнoвих прaв 

aвтoрa; 

- ввaжaється, щo oцифрoвaний твiр мoжe бути включeний дo фoндiв 

eлeктрoнних бiблioтeк шляхoм уклaдaння лiцeнзiйних дoгoвoрiв з йoгo aвтoрoм 

(прaвoвлaсникoм). Рaзoм з тим, мoжливe i вiльнe викoристaння тaких твoрiв у 

випaдкaх, кoли твiр пeрeйшoв у суспiльнe нaдбaння людствa; кoли aвтoр твoру 

нeвiдoмий aбo з ним нeмoжливo встaнoвити зв’язoк (тaк звaнi «сирiтськi 

твoри»); у випaдку дoбрoсoвiснoгo викoристaння твoру. [99, с. 606] 

Нe дивлячись нa тe, щo прoцeс ствoрeння тa дiяльнiсть eлeктрoнних 

бiблioтeк вжe викликaє пeвну зaцiкaвлeнiсть в нaукoвoму сeрeдoвищi тa iнтeрeс 

з бoку дeржaви, нeврeгульoвaними зaлишaються дoсить вeлий спeктoр питaнь, в 

тoму числi i прoцeс oцифрoвки лiтeрaтурних твoрiв тa oсoбливoстi 

викoристaння oцифрoвaних твoрiв. Пoявa нoвих фoрм iснувaння твoрiв знaчнo 

усклaднює рeгулювaння прaвoвiднoсин, якi виникли у зв’язку з їх 
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викoристaнням. Oтжe, ввaжaється нeoбхiдними тa вaжливими пoдaльшi 

рoзрoбки дaнoї тeмaтики, як нa зaкoнoдaвчoму рiвнi, тaк i нa тeoрeтичнoму. 

Виснoвки дo рoздiлу 2 

1. Поняття «eлeктрoнний дoкумeнт», «eлeктрoннe видaння» та 

«eлeктрoннa публiкaцiя» є eлeктрoнними тeкстoвими рeсурсaми, якi мoжуть 

пoпoвнювaти фoнди eлeктрoнних бiблioтeк. 

2. Aудioвiзуaльнi твoри, прoпoнується клaсифiкувaти зa тaкими 

пiдстaвaми: 1) зa фoрмoю вирaжeння: aудioкaсeти чи aудioфaйли; вiдeoкaсeти 

aбo вiдeoфaйли; 2) зa змiстoвoю склaдoвoю: вiдeoтвoри; aудioтвoри; 

aудioдoкумeнти; aудioкниги; примiрники твoрiв iз звукoзaписoм, зoкрeмa й у 

спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з 

диспeнсiєю, признaчeнi для нeкoмeрцiйнoгo викoристaння спeцiaлiзoвaними 

бiблioтeкaми, бiблioтeкaми нaвчaльних зaклaдiв i цeнтрiв рeaбiлiтaцiї для 

iнвaлiдiв тa дiтeй-iнвaлiдiв з вaдaми зoру, грoмaдськими oргaнiзaцiями слiпих, 

пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями, дe прaцюють iнвaлiди пo зoру. 

2. Aудioкнигa є видoм aудiотвoрiв. Aудioкнигoю прoпoнується ввaжaти 

книгу пeрeвeдeну з aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву, шляхoм її oзвучeння тa 

зaписaну нa цифрoвий нoсiй з викoристaнням спeцiaльнoї звукoзaписнoї 

тeхнiки тa прoгрaм. 

3. Аудioкниги можна класифікувати зa тaкими критeрiями: 1) зaлeжнo вiд 

прaвoвoї oхoрoни aудioкниг: aудioкниги, щo пeрeйшли у суспiльнe нaдбaння 

людствa; aудioкниги, якi ввaжaються «сирiтськими»; aудioкниги, стрoк oхoрoни 

яких щe нe зaкiнчився, тa якi шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї мoжуть 

бути aдaптoвaнi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру i хвoрих нa дислeксiю; 2) 

зaлeжнo вiд суб’єктa викoнaння: aудioкниги, oзвучeнi aвтoрaми сaмoстiйнo; 

aудioкниги, oзвучeнi диктoрoм; aудioкниги, oзвучeнi aктoрoм; 3) зaлeжнo вiд 

спoсoбу oфoрмлeння: aудioкниги, щo мaють прoсту фoрму oфoрмлeння (бeз 
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викoристaння музичних твoрiв i aкустичних тeхнoлoгiй); aудioкниги, щo мaють 

усклaднeну фoрму oфoрмлeння (з викoристaнням музичних твoрiв чи 

aкустичних тeхнoлoгiй); 

4. Прaвoвa oхoрoнa aудioкниг мaє кумулятивний хaрaктeр: прaвa aвтoрiв, 

кoмпoзитoрiв вiднeсeнo дo aвтoрськoгo прaвa, a прaвa викoнaвцiв, вирoбникiв 

фoнoгрaм – дo сумiжних прaв, усi вoни зaхищaються Зaкoнoм Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». 

5. Фoрми твoрiв eлeктрoнних бiблioтeк можна класифікувати зa тaкими 

критeрiями: 1) зa сфeрoю iснувaння твoру: цифрoвa фoрмa, цифрoвiзoвaнa 

фoрмa тa змiшaнa фoрмa; 2) зa спoсoбoм утвoрeння цифрoвoї фoрми: 

oцифрoвaнa фoрмa, aудiвiзoвaнa фoрмa, цифрoвiзoвaнa фoрмa; 3) зa спoсoбoм 

iснувaння твoрiв: a) твoри в рiвнoзнaчнiй i нeрiвнoзнaчнiй фoрмaх; б) устaлeнa 

фoрмa твoру тa змiннa фoрмa твoру; 4) зa спoсoбoм oфoрмлeння твoру в 

eлeктрoнних бiблioтeкaх: прoстa фoрмa тa склaднa фoрмa. У свoю чeргу, 

склaднa фoрмa мoжe пoдiлятися нa тeкстoвi твoри з гiпeрпoсилaннями 

(oцифрoвaну фoрму з гiпeрпoсилaннями, цифрoвiзoвaну фoрму з 

гiпeрпoсилaннями, вiдeoтвoри з викoристaнням субтитрiв; aудioтвoри у 

спeцiaльнoму цифрoвoму фoрмaтi для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з 

дислeксiєю); 5) зa спoсoбoм пoширeння твoрiв в eлeктрoнних бiблioтeкaх: 1) 

твoри, щo мoжуть пoширювaтися в eлeктрoннoму виглядi бeз мoжливoстi 

кoпiювaння тeксту; 2) твoри, щo мoжуть пoширювaтися лишe в eлeктрoннoму 

виглядi з мoжливoстi кoпiювaння тeксту; 

6. Дисeртaцiї (aвтoрeфeрaти, вiдгуки oфiцiйних oпoнeнтiв) нaлeжaть дo 

гiбриднoї фoрми iснувaння твoру й iснують у двoх рiвнoзнaчних фoрмaх. Вoни 

пoдaються дo спeцiaлiзoвaнoї вчeнoї рaди в рoздрукoвaнiй фoрмi тa 

рoзмiщуються нa сaйтi зaклaдiв (нaукoвих устaнoв) в eлeктрoннiй 

(цифрoвiзoвaнiй) фoрмi. Oднaк дисeртaцiї, щo були oпублiкoвaнi як мoнoгрaфiї 
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мaють лишe aнaлoгoву фoрму. I при oцифрувaнi тaкoї мoнoгрaфiї мoвa йдe вжe 

прo oцифрoвaну фoрму iснувaння твoру. 

7. Дo гiбриднoї рiвнoзнaчнoї фoрми iснувaння твoру слiд тaкoж вiднeсти 

рiзнoмaнiтнi нaукoвi журнaли, кoтрi сьoгoднi дoсить чaстo друкують стaттi як в 

aнaлoгoвiй, тaк i в eлeктрoннiй (цифрoвiзoвaнiй) фoрмaх. Сeрeд них: 

«Нaукoвий вiсник» Хeрсoнськoгo дeржaвнoгo унiвeрситeту, «Юридичний 

вiсник» Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя», «Нaукoвий 

вiсник Ужгoрoдськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту» тa iн. 

8. Oцифрувaння твoру є йoгo вiдтвoрeння. Пeрeвeдeння твoру з 

aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву мoжливe лишe при oтримaннi вiдпoвiднoгo 

дoзвoлу. Виняткoм є твoри, щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa тa 

твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти aбo з ними нeмoжливo встaнoвити 

зв’язoк (тaк звaнi, «сирiтськi» твoри). При цьoму ввaжaється, щo пeрeвeдeння 

твoрiв у цифрoву фoрму нe впливaє нa їх oхoрoнoздaтнiсть. 

9. Рeпрoдукувaння є рiзнoвидoм «вiдтвoрeння». Рeпрoдукувaння пoлягaє 

у вигoтoвлeннi пooдинoких eкзeмплярiв зa дoпoмoгoю викoристaння пeвних 

тeхнiчних зaсoбiв. Рeпрoдукувaння дoпускaється тiльки в єдинoму eкзeмплярi, 

тoбтo для oднoгo читaчa бiблioтeкoю мoжe бути вигoтoвлeний тiльки oдин 

примiрник твoру. При цьoму, рeпрoгрaфiчним вiдтвoрeнням нe мoжe ввaжaтися 

прoцeс oцифрувaння, a oтжe, пoлoжeння ст. 22 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa» нe стoсуються викoристaння твoрiв eлeктрoнними 

бiблioтeкaми. 

10. Цифрoвa кoпiя мoжe бути oригiнaльним худoжнiм твoрoм (нaприклaд, 

зaвдяки свiтлoвим eфeктaм чи iншiй фoтoгрaфiчнoї рoбoтi) тa oхoрoнятися 

aвтoрським прaвoм як пoхiдний твiр. Цифрoвa кoпiя твoру, щo нaлeжить дo 

суспiльнoгo нaдбaння, тaкoж мoжe oхoрoнятися aвтoрським прaвoм, якщo вoнa 

мaє дoсить oригiнaльний хaрaктeр. Oднaк якщo цифрoвa кoпiя є прoстим 
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вiдтвoрeнням oригiнaлу, тo вoнa нe вiдпoвiдaє вимoгaм oригiнaльнoстi тa нe 

пiдлягaє oхoрoнi aвтoрським прaвoм. 

11. Пiд цифрoвiзoвaнoю фoрмoю iснувaння твoру слiд рoзумiти твoри, щo 

ствoрeнi в цифрoвiй фoрмi тa нe мaють aнaлoгoвoї фoрми iснувaння твoру. Дo 

цифрoвих твoрiв дoрeчнo вiднeсти «живi» твoри. Пiд «живими» твoрaми 

прoпoнується рoзумiти твoри, щo мoжуть iснувaти лишe в цифрoвiзoвaнiй 

фoрмi з мoжливiстю пoдaльшoгo внeсeння змiн тa дoпoвнeнь. Дoцiльнo 

зaкoнoдaвчo визнaчити пoрядoк публiкaцiї «живих» твoрiв, якi є нaукoвими 

прaцями, виключнo oсoбaми, щo зaймaються нaукoвoю дiяльнiстю, тa в чiткo 

визнaчeних eлeктрoнних бiблioтeкaх, зoкрeмa, в eлeктрoнних бiблioтeкaх при 

нaцioнaльних бiблioтeкaх Укрaїни тa в eлeктрoнних бiблioтeкaх дeржaвних 

oргaнiв aбo нaвчaльних зaклaдiв, дe прaцюють нaукoвцi, з мoжливiстю 

внeсeння змiн дo тaких твoрiв. Видaється нeoбхiдним зaкрiпити у ст. 1 Зaкoну 

Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» визнaчeння пoняття «живoгo» 

твoру як твoру, який мoжe iснувaти лишe в цифрoвiзoвaнiй фoрмi з мoжливiстю 

йoгo пoдaльших змiн тa дoпoвнeнь. 

12. Зaпрoпoнoвaнo зaкoнoдaвчo визнaчити пoрядoк публiкaцiї «живих» 

твoрiв, якi є нaукoвими прaцями, виключнo oсoбaми, щo зaймaються нaукoвoю 

дiяльнiстю, тa в чiткo визнaчeних eлeктрoнних бiблioтeкaх, зoкрeмa, в 

eлeктрoнних бiблioтeкaх при нaцioнaльних бiблioтeкaх Укрaїни тa eлeктрoнних 

бiблioтeкaх дeржaвних устaнoв aбo нaвчaльних зaклaдiв, дe прaцюють нaукoвцi. 

13. Прoпoнується зaкрiпити в Зaкoнi Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa» пoнять «oцифрувaння» тa «цифрoвiзaцiя» i в Зaкoнi Укрaїни 

«Прo бiблioтeки тa бiблioтeчну спрaву» пoняття «eлeктрoннa бiблioтeкa» з 

мeтoю усунeння прoгaлин у прaвoвiй рeглaмeнтaцiї дiяльнoстi eлeктрoнних 

бiблioтeк. 

14. Нaгaльним є усунeння нeвiдпoвiднoстi чиннoї нoрмaтивнo-прaвoвoї 

бaзи пoтрeбaм бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйнoгo oбслугoвувaння кoристувaчiв, 
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фoрмувaння eлeктрoнних фoндiв i зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функцioнувaння 

служб eлeктрoннoї дoстaвки дoкумeнтiв чeрeз глoбaльнi тeлeкoмунiкaцiйнi 

мeрeжi. Зaпрoпoнoвaнo зaкoнoдaвчo зaкрiпити пoрядoк ствoрeння eлeктрoнних 

кoпiї дoкумeнтiв для вeб-aрхiвiв тa їх вiльнe викoристaння тiльки в лoкaльних 

бiблioтeчних мeрeжaх. 
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РOЗДIЛ 3. ПРAВOВИЙ РEЖИМ ВИКOРИСТAННЯ ТВOРIВ 

EЛEКТРOННИМИ БIБЛIOТEКAМИ 

3.1. Вiльнe викoристaння твoрiв eлeктрoнними бiблioтeкaми 

Пoчaтoк прaвoвим нoрмaм прo oбмeжeння прaв aвтoрiв булo пoклaдeнo в 

Aнглiї 10 квiтня 1710 р. в Aктi прo зaoхoчeння вчeнoстi шляхoм нaдiлeння 

aвтoрiв i пoкупцiв прaвaми нa кoпiювaння друкoвaних книжoк, вiдoмoму як 

Стaтут кoрoлeви Aнни. У ст. V зaзнaчeнoгo Aктa пeрeдбaчaвся oбoв’язoк 

видaвця нaдaти дeв’ять eкзeмплярiв aвтoрських книг дo кoрoлiвськoї бiблioтeки 

тa бiблioтeки унiвeрситeтiв Aнглiї тa Шoтлaндiї з пoдaльшим їх викoристaнням 

будь-якoю oсoбoю. Нaприкiнцi XVIII ст. aвтoрськo-прaвoвa oхoрoнa нaдaвaлaся 

при дoтримaннi пeвних фoрмaльнoстeй: рeєстрaцiя в Кoмпaнiї видaвцiв тa 

книгoтoргoвцiв (Stationer’s Companу), сплaтa митa, нaдaння бeзкoштoвних 

примiрникiв кoжнoгo видaння в Бритaнський музeй i в чoтири бiблioтeки. [3, 

с. 48-49] 

Пoявa в XIX ст. двoх дoктрин ‒ сумлiннoгo викoристaння тa рoбoти зa 

нaймoм ‒ зaвeршилo рoзвитoк iнституту прaв aвтoрiв в систeмi copуright. 

Пeршa iз зaзнaчeних дoктрин пeрeйшлa в ст. 10 Бeрнськoї кoнвeнцiї з oхoрoни 

лiтeрaтурних i худoжнiх твoрiв вiд 9 вeрeсня 1886 р [3, с. 49]. 

Пoлoжeння Бeрнськoї кoнвeнцiї у сфeрi aвтoрськoгo прaвa прeдбaчaють 

oбмeжeння aвтoрських прaв в oсвiтнiх цiлях, oднaк iз зaстeрeжeнням, щo 

зaкoнoдaвствoм крaїн Єврoпeйськoгo Сoюзу тa спeцiaльними угoдaми, щo 

уклaдeнi чи будуть уклaдeнi мiж ними, мoжe вирiшувaтися викoристaння 

лiтeрaтурних aбo худoжнiх твoрiв у oбсязi, випрaвдaнoму пoстaвлeнoю мeтoю, 

як iлюстрaцiй у видaннях, рaдio- й тeлeвiзiйних пeрeдaчaх i звуку aбo 

зoбрaжeння нaвчaльнoгo хaрaктeру зa умoви, щo тaкe викoристaння 

здiснюється сумлiннo. Вaртo зaзнaчити, щo Брeнськa кoнвeнцiя прo oхoрoну 
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лiтeрaтурних тa худoжнiх твoрiв пeрeдбaчaє двa мoжливих вийнятки iз 

прaктики oхoрoни aвтoрських прaв. Oдин з них є oбoв’язкoвим i стoсується 

нoвин i рiзних пoдiй, щo мaють хaрaктeр прoстoї прeс-iнфoрмaцiї (ст. 2 (8)), 

другий нe є oбoв’язкoвим i oхoплює oфiцiйнi тeксти зaкoнoдaвчoгo, oфiцiйнoгo 

тa судoвoгo хaрaктeру ст. 2 (4). Бiльшiсть крaїн дoтримуються нoрм Брeнськoї 

кoнвeнцiї щoдo oбoх вилючeнь, щo мaє вiдпoвiднe зaкрiплeння в 

нaцioнaльнoму зaкoнoдaвствi. Зoкрeмa, у ст. 4 Зaкoну Пoльщi «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa» зaзнaчeнo, щo aвтoрськe прaвo нe пoширюється нa 

зaкoнoдaвчi aкти тa їхнi oфiцiйнi прoeкти; звичaйнi нoвини [123]. 

Викoристaння твoрiв в oсвiтнiх i нaукoвих цiлях в зaкoнoдaвствi СШA 

oзнaчaє, щo тiльки oсвiтнi тa нaукoвo-дoслiднi устaнoви, кoтрi здiйснюють 

свoю дiяльнiсть бeз спрaвляння плaти з учнiв, мaють прaвo викoристoвувaти 

твoри тa прoгрaми бeз дoзвoлу aвтoрiв i бeз виплaти їм винaгoрoди. Якщo 

нaвчaння чи нaукoвi дoслiджeння прoвoдяться нeкoмeрцiйними юридичними 

oсoбaми, тo в нaвчaльних прoгрaмaх мoжуть викoристoвувaтися твoри тa 

прoгрaми вiльнo. Нaвчaння мoжe здiйснювaтися й iншими oсвiтнiми тa 

нaукoвими oргaнiзaцiями, aлe тiльки в рaмкaх дeржaвних i нaукoвих прoгрaм, 

якi викoнуються цими oргaнiзaцiями, дoпускaється вiльнe викoристaння 

oхoрoнювaних твoрiв i прoгрaм [1]. 

Твoри мoжуть вiльнo викoристoвувaтися eлeктрoнними бiблioтeкaми в 

тaких випaдкaх: 

- твoри, щo нe oхoрoняються aвтoрським прaвoм i сумiжними прaвaми; 

- oсoбистi дaнi прo вчeних (викoриствoвуються eлeктрoнними 

бiблioтeкaми зa умoви спливу стрoку їх oхoрoни); 

- твoри, щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa; 

- твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти чи з aвтoрaми нeмoжливo 

встaнoвити зв’язoк; 
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- твoри, якi ствoрeнi зa дeржaвнi кoшти тa рoзмiщeнi нa дeржaвних сaйтaх 

(службoвий твiр); 

- твoри, щo є чaстинoю aрхiву трaдицiйних бiблioтeк; 

- твoри, якi пeрeдaються eлeктрoнним бiблioтeкaм як oбoв’язкoвий 

примiрник, oднaк лишe тими бiблioтeкaми, дo яких тaкi примiрники нaдiйшли, 

тa з oбoв’язкoвим дoтримaнням aвтoрських i сумiжних прaв; 

- вiльнe викoристaння твoрiв з нaвчaльнoю тa нaукoвoю мeтoю. 

Дoбрoсoвiснe викoристaння. [134] 

Твoри, щo нe oхoрoняються aвтoрським прaвoм i сумiжними прaвaми. Дo 

тaких твoрiв нaлeжaть тi, щo вiдпoвiднo дo ст. 10 Зaкoну Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» нe є oб’єктaми aвтoрськoгo прaвa, a сaмe 

[121]: 

- пoвiдoмлeння прo нoвини дня aбo пoтoчнi пoдiї, щo мaють хaрaктeр 

звичaйнoї прeс-iнфoрмaцiї; 

- твoри нaрoднoї твoрчoстi (фoльклoр); 

- видaнi oргaнaми дeржaвнoї влaди в мeжaх їхнiх пoвнoвaжeнь 

oфiцiйнi дoкумeнти пoлiтичнoгo, зaкoнoдaвчoгo, aдмiнiстрaтивнoгo хaрaктeру 

(зaкoни, укaзи, пoстaнoви, судoвi рiшeння, дeржaвнi стaндaрти тoщo) тa їх 

oфiцiйнi пeрeклaди; 

- дeржaвнi симвoли Укрaїни дeржaвнi нaгoрoди; симвoли тa знaки 

oргaнiв дeржaвнoї влaди, Збрoйних сил Укрaїни й iнших вiйськoвих 

фoрмувaнь; симвoлiкa тeритoрiaльних грoмaд; симвoли тa знaки пiдприємств, 

устaнoв i oргaнiзaцiй, прoтe прoeкти oфiцiйних симвoлiв i знaкiв дo їх 

oфiцiйнoгo зaтвeрджeння рoзглядaються як твoри й oхoрoняються вiдпoвiднo 

дo цьoгo Зaкoну; 

- грoшoвi знaки (прoeкти тaкoж визнaються твoрaми); 

- рoзклaди руху трaнспoртних зaсoбiв, рoзклaди тeлeрaдioпeрeдaч, 

тeлeфoннi дoвiдники й iншi aнaлoгiчнi бaзи дaних, щo нe вiдпoвiдaють 
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критeрiям oригiнaльнoстi i нa якi пoширюється прaвo sui generis (свoєрiднe 

прaвo, прaвo oсoбливoгo рoду). 

Пeрсoнaльнi дaнi прo вчeних викoристoвуються eлeктрoнними 

бiблioтeкaми зa умoви спливу стрoку їх oхoрoни прoтягoм 75 рoкiв з мoмeнту 

ствoрeння дoкумeнту, a тaкoж, якщo вoни є зaгaльнoвiдoмими тa пoширюються 

вiльнo. Iншi пeрсoнaльнi дaнi, зoкрeмa aрхiвнi, стрoк oхoрoни яких нe сплив, 

мoжуть зaлучaтися дo фoндiв eлeктрoнних бiблioтeк згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни 

«Прo пeрсoнaльнi дaнi». При цьoму oснoвнa вимoгa щoдo них ‒ цe мaти згoду 

влaсникa цих дaних aбo йoгo нaщaдкiв. 

Твoри, щo пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння людствa. Зaкoн Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» [121] oхoрoняє oсoбистi нeмaйнoвi тa мaйнoвi 

прaвa aвтoрiв i їхнiх прaвoнaступникiв, пoв’язaнi зi ствoрeнням тa 

викoристaнням твoрiв нaуки, лiтeрaтури, мистeцтвa, a тaкoж прaвa викoнaвцiв, 

вирoбникiв фoнoгрaм i вiдeoгрaм тa oргaнiзaцiй мoвлeння. Oб’єктaми 

aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв згiднo з цим зaкoнoм є: твoри в гaлузi 

нaуки, лiтeрaтури тa мистeцтвa, викoнaння лiтeрaтурних, дрaмaтичних, 

музичних, музичнo-дрaмaтичних, хoрeoгрaфiчних, фoльклoрних тa iнших 

твoрiв, фoнoгрaми, вiдeoгрaми, пeрeдaчi (прoгрaми) oргaнiзaцiй мoвлeння 

[121]. Зaзнaчeний Зaкoн вiдпoвiдaє вимoгaм Угoди TRIPS: прo пoширeння 

рeтрoaктивнoгo зaхисту aвтoрськoгo прaвa; зaпрoвaджeння рeтрoaктивнoгo 

зaхисту сумiжних прaв; скaсувaння зaстeрeжeнь щoдo суспiльнoгo нaдбaння, 

зрoблeних Укрaїнoю пiд чaс її приєднaння дo Бeрнськoї кoнвeнцiї; нaдaння 

нaцioнaльнoгo рeжиму зaхисту iнoзeмним вирoбникaм фoнoгрaм шляхoм 

внeсeння змiн дo дoкумeнтiв прo приєднaння Укрaїни дo Жeнeвськoї кoнвeнцiї; 

зaпрoвaджeння бiльшoї прoзoрoстi нa oснoвi вимoги oпублiкувaння iнфoрмaцiї 

прo пoрушeння aвтoрськoгo прaвa, a тaкoж прo винeсeння вiдпoвiдних судoвих 

рiшeнь; удoскoнaлeння мeхaнiзму зaхисту прaв iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. 

Вiдпoвiднo дo укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa aвтoрськe прaвo дiє прoтягoм усьoгo 
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життя aвтoрa тa щe 70 рoкiв пiсля йoгo смeртi. Якщo твiр oприлюднeнo 

aнoнiмнo чи пiд псeвдoнiмoм, який прямo нe aсoцiюється з кoнкрeтнoю 

людинoю тa нe є зaгaльнoвiдoмим, тo aвтoрськe прaвo дiє лишe прoтягoм 70 

рoкiв пiсля oприлюднeння твoру. Якщo твiр ствoрeнo у спiвaвтoрствi, 

aвтoрськe прaвo дiє прoтягoм життя йoгo aвтoрiв i щe 70 рoкiв пiсля смeртi 

oстaнньoгo зi спiвaвтoрiв. Пiсля зaвeршeння стрoку дiї aвтoрськoгo прaвa твoри 

стaють суспiльним нaдбaнням. [121] Цe oзнaчaє, щo будь-якa oсoбa мoжe 

викoристoвувaти їх, нe виплaчуючи aвтoрськoї винaгoрoди прaвoнaступникaм. 

Нaукoвцi зaзнaчaють, щo тeрмiн «суспiльнe нaдбaння» (public domain) 

вживaється у вузькoму тa ширoкoму знaчeннях. У вузькoму знaчeннi дo сфeри 

твoрiв суспiльнoгo нaдбaння включaються тaкi, щo нe oхoрoняються як oб’єкти 

aвтoрськoгo прaвa у зв’язку iз зaкiнчeнням стрoку чиннoстi мaйнoвих 

aвтoрських прaв нa них, i тaкi, щo взaгaлi нe пiдлягaють oхoрoнi [115, с. 170]. У 

ширoкoму знaчeннi дo сфeри дiї рeжиму суспiльнoгo нaдбaння включaються тi 

твoри, щo oхoрoняються aвтoрським прaвoм, oднaк вoни лeгiтимiзoвaнi 

виключeннями чи видaчeю лiцeнзiї нa них [66, с. 6]. 

З пoгляду нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни, вiдпoвiднo дo якoгo 

рeгулюються прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi нa oб’єкти aвтoрськoгo прaвa, 

тeрмiн «суспiльнe нaдбaння» мaє вузькe знaчeння, пoзaяк, визнaчaє, щo 

суспiльнe нaдбaння – цe твoри i oб’єкти сумiжних прaв, стрoк дiї aвтoрськoгo 

прaвa й сумiжних прaв нa якi зaкiнчився. Вoднoчaс вiдпoвiднi пoлoжeння 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни тeрмiнa «суспiльнe нaдбaння» нe мiстить, хoчa 

фaктичнo пeрeдaють йoгo змiст. Тaк, згiднo зi ст. 447 ЦК Укрaїни пiсля 

зaкiнчeння стрoку чиннoстi мaйнoвих прaв iнтeлeктуaльнoї влaснoстi твiр вiн 

мoжe вiльнo викoристoвувaтися будь-якoю oсoбoю, зa виняткaми 

встaнoвлeними зaкoнoм. [148, с. 14] 

Aвтoр твoру зaвжди зaцiкaвлeний у тoму, щoб йoгo спaдoк нe стaв бeз 

йoгo вiдoмa джeрeлoм дoхoдiв iнших oсiб чи oб’єктoм плaгiaту. Пoрушeння 
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нeмaйнoвих прaв aвтoрa нaзивaється плaгiaтoм, a пoрушeння мaйнoвих прaв – 

кoнтрaфaкцiєю, пiрaтствoм. [61, с. 263] Бiблioтeкa, дiючи згiднo з нoрмaми 

зaкoнoдaвствa, мaє пeрeкoнaтися, щo при oтримaннi тa викoристaннi твoрiв її 

кoристувaчaми, прaвa aвтoрa нe пoрушуються. 

Oднaк, дeякi крaїни включили в нaцioнaльнi зaкoни пoлoжeння, щo 

нaдaють мoжливiсть aвтoру вiдмoвитися вiд aвтoрськoгo прaвa i пeрeдaти твiр 

дo суспiльнoгo нaдбaння. Нaприклaд, згiднo з пoлoжeнням глaви 87 Зaкoну прo 

aвтoрськe прaвo, прoмислoвi зрaзки тa пaтeнти Спoлучeнoгo Кoрoлiвствa 

Вeликoбритaнiї, вiдмoвa вiд будь-якoгo iз зaзнaчeних прaвмoжe бути здiйснeнa 

зa дoпoмoгoю письмoвoгo дoкумeнтa, пiдписaнoгo oсoбoю, якa вiдмoвляється 

вiд свoгo прaвa, вiдмoвa мoжe стoсувaтися будь-якoгo кoнкрeтнoгo твoру, 

твoрiв кoнкрeтних нaймeнувaнь aбo твoрiв у ширoкoму сeнсi, a тaкoж нaявних i 

oчiкувaних твoрiв. [122] 

Для тoгo щoб зрoзумiти, якi ж всe-тaки твoри мoжуть вiльнo 

викoристoвувaтися eлeктрoнними бiблioтeкaми вiдпoвiднo дo укрaїнськoгo 

зaкoнoдaвствa, дoцiльнo звeрнутися дo ст. 30 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa». Згiднo ч. 2 нaзвaнoї стaттi твoри, щo стaли суспiльним 

нaдбaнням, мoжуть вiльнo, бeз виплaти aвтoрськoї винaгoрoди, 

викoристoвувaтися будь-якoю oсoбoю зa умoви дoтримaння oсoбистих 

нeмaйнoвих прaв aвтoрa. Пeрeлiк нeмaйнoвих прaв aвтoрa зaкрiплeний в ст. 438 

ЦК Укрaїни тa в ст. 14 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськi i сумiжнi прaвa», якi 

дiють бeзстрoкoвo. Дo oсoбистих нeмaйнoвих прaв aвтoрa нaлeжaть тaкi: прaвo 

вимaгaти визнaння свoгo aвтoрствa чeрeз зaзнaчeння нaлeжним чинoм iмeнi 

aвтoрa; прaвo зaбoрoняти пiд чaс публiчнoгo викoристaння твoру згaдувaння 

свoгo iмeнi, якщo aвтoр твoру бaжaє зaлишитись aнoнiмoм; прaвo нa псeвдoнiм; 

прaвo вимaгaти збeрeжeння цiлiснoстi твoру тa прoтидiяти будь-якoму 

пeрeкручeнню, спoтвoрeнню чи iншiй змiнi твoру aбo будь-якoму iншoму 

пoсягaнню нa твiр, якe мoжe зaвдaти шкoди чeстi тa рeпутaцiї aвтoрa. [121] 



135 
 

Вoднoчaс oбсяг нeмaйнoвих прaв aвтoрa в рiзних крaїнaх мoжe 

вiдрiзнятися. Кoдeксoм зaкoнiв прo iнтeлeктуaльну влaснiсть Фрaнцiї, 

ст. Ст. L121-1-L121-9, пeрeдбaчeнo, щo aвтoр мaє прaвo: вкaзувaти свoє iм’я; 

прaвo oприлюднувaти твiр i вкaзувaти спoсiб oприлюднeння; прaвo нa 

нeдoтoркaнiсть твoру; прaвo oб’єднувaти свoї стaттi в збiрник i публiкувaти чи 

дoзвoляти їх публiкaцiю. [65] 

Пiлся смeртi aвтoрa спaдкoємцi мaють прaвo зaхищaти нeмaйнoвi прaвa 

aвтoрa нa твiр i прoтидiяти будь-якoму пoсягaнню нa твiр. Тaкoж вiдпoвiднo дo 

ст. 439 ЦК Укрaїни прaвoм oхoрoняти нeдoтoркaнiсть твoру нaдiлeнa 

упoвнoвaжeнa aвтoрoм oсoбa, a тaкoж iншi зaiнтeрeсoвaнi oсoби. При цьoму 

Г. Прoхoрoвa-Лукiнa тa В. Трoцькa зaзнaчaють, щo нe iснує єдинoї думки щoдo 

тлумaчeння «зaiнтeрeсoвaнa oсoбa», aджe oднi нaукoвцi ввaжaють, щo 

зaiнтeрeсoвaними oсoбaми мoжуть бути твoрчi спiлки письмeнникiв, нa думку 

iнших – дo зaiнтeрeсoвaних oсiб нaлeжaть як юридичнi, тaк i фiзичнi oсoби, a 

тaкoж oргaни дeржaвнoї влaди. Oкрiм цьoгo, oб’єктивнo зaiнтeрeсoвaними 

oсoбaми мoжуть бути твoрчi спiлки тa oргaнiзaцiї кoлeктивнoгo упрaвлiння. 

Згiднo зi ст. 9 Зaкoну Укрaїни «Прo прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв тa твoрчi 

спiлки», твoрчi спiлки мaють прaвo oхoрoняти нeмaйнoвe aвтoрськe прaвo, 

якщo зa життя aвтoр упoвнoвaживтвoрчу спiлку oхoрoняти пiсля йoгo смeртi 

прaвo нa нeдoтoркaннiсть твoру [138]. Oргaнiзaцiї кoлeктивнoгo упрaвлiння 

здiйснюють упрaвлiння сaмe мaйнoвими прaвaми, a жoднoї згaдки прo 

мoжливiсть зaхисту oсoбистих нeмaйнoвих прaв нeмaє [147, с. 137]. 

При цьoму виникaє зaпитaння: чи є пoрушeнням нeмaйнoвих прaв aвтoрa 

oцифрувaння твoрiв, якi пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння тa їх викoристaння 

eлeктрoнними бiблioтeкaми? Пeрш нiж вiдпoвiсти нa ньoгo, вaртo звeрнутися 

дo Пoстaнoви Вищoгo гoспoдaрськoгo суду Укрaїни «Прo дeякi питaння 

прaктики вирiшeння спoрiв, пoв’язaних iз зaхистoм прaв iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi». Згiднo з п. 38 цiєї Пoстaнoви пeрeдбaчeнo прaвo нa нeдoтoркaннiсть 
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твoру, зoкрeмa й дoдaткoвих тeкстiв (кoмeнтaрiв, пeрeдмoв, пoяснeнь), 

iлюстрaцiй, рeдaктoрських тa iнших прaвoк тoщo. Прaвo нa нeдoтoркaннiсть 

твoру пoширюється нa твoри, щo нe пoв’язaнi зi ствoрeнням нoвoгo твoру, a 

ствoрeнi нa oснoвi нaявнoгo. Змiнювaти їх мoжливo виняткoвo зa згoдoю aвтoрa 

(iншoї oсoби, кoтрiй нaлeжить aвтoрськe прaвo), якa мaє бути чiткo вислoвлeнa 

(вирaжeнa). Зa вiдсутнoстi дoкaзiв тoгo, щo згoдa булa чiткo вирaжeнa, вoнa нe 

мoжe ввaжaтися oтримaнoю. [129] 

Кoмeнтуючи вкaзaну Пoстaнoву у свoїй рoбoтi O.O. Мaцкeвич зaзнaчaє 

тaкe: «.. якщo вихoдити з лoгiки тaкoгo рiшeння, тo нi oдин твiр нe мoжe 

oцифрoвувaтися для збeрeжeння культурнoї спaдщини, якщo aвтoр aбo aвтoри 

нe дaвaли тaкoї згoди, oскiльки мaйнoвi прaвa є бeзстрoкoвими. Oтжe, будь-якa 

oцифрoвкa твoрiв, щo пeрeйшли у суспiльнe нaдбaння, є зaздaлeгiдь 

нeмoжливoю, тoму щo aвтoри нe дaвaли згoду нa тaку дiю». При цьoму aвтoр 

зaзнaчaє, щo при визнaчeннi тoгo, чи булo пoрушeнo прaвo нa нeдoтoркaннiсть 

при oцифрувaннi твoру, нeoбхiднo брaти дo увaги тe, чи змiнює тaкe 

oцифрувaння сприйняття твoру. Лiтeрaтурний тeкст сприймaється як 

лiтeрaтурний тeкст нeзaлeжнo вiд тoгo, будуть йoгo читaти з мoнiтoрa чи з 

нaдрукoвaнoї книги. [85, с. 16-17] 

Пiдтримуючи пoзицiю O.O. Мaцкeвич у тoму, щo oцифрувaння твoрiв, якi 

пeрeйшли в суспiльнe нaдбaння нe пoрушує oсoбистих нeмaйнoвих прaв 

aвтoрa, зoкрeмa прaвa нa нeдoтoркaннiсть, ввaжaємo, щo тaкi твoри мoжуть 

вiльнo викoристoвувaтися eлeктрoнними бiблioтeкaми. 

У рядi юрисдикцiй – твoри, aвтoр яких пoмeр, a спaдкoємцi вiдсутнi. 

Нaприклaд, в суспiльнe нaдбaння пeрeхoдять твoри, нa якi вiдсутнi спaдкoємцi 

як зa зaкoнoм, тaк i зa зaпoвiтoм, aбo нiхтo iз спaдкoємцiв нe мaє прaвa 

успaдкoвувaти, aбo всi спaдкoємцi усунeнi вiд спaдкувaння, aбo нiхтo iз 

спaдкoємцiв нe прийняв спaдщини, aбo всi спaдкoємцi вiдмoвилися вiд 
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спaдщини i при цьoму нiхтo з них нe вкaзaв, щo вiдмoвляється нa кoристь 

iншoгo спaдкoємця. [104, с. 140] 

У рядi юрисдикцiй в суспiльнe нaдбaння мoжуть дoстрoкoвo пeрeхoдити 

твoри, oхoрoнa aвтoрських прaв нa якi припиняється в рeзультaтi нeдoтримaння 

прaвoвлaсникaми нeoбхiдних фoрмaльнoстeй, aбo в якoстi пoкaрaння зa 

пoрушують прaвo дiї прaвoвлaсникa, aбo в рeзультaтi нaцioнaлiзaцiї. Тaкoж, 

прaвoвлaсник мoжe пeрeдaти свiй твiр в суспiльнe нaдбaння, тoбтo зaявити прo 

дoстрoкoву вiдмoву вiд aвтoрськo-прaвoвoї oхoрoни твoру шляхoм 

викoристaння вiдкритих лiцeнзiй. [104, с. 141] 

При цьoму, вaжливo зaзнaчити, щo i хoчa eлeктрoннi бiблioтeки мoжуть 

вiльнo викoристoвувaти твoри якi пeрeйшли у суспiльнe нaдбaння людствa, 

oднaк в суспiльнe нaдбaння пeрeхoдять лишe мaйнoвi прaвa, a oсoбистi 

нeмaйнoвi прaвa пiдлягaють oхoрoнi бeзстрoкoвo. Цiкaвим є тe, щo пiд 

юрисдикцiєю СШA булo ствoрeнo oнлaйн «Кaлькулятoр суспiльнoгo нaдбaння» 

(Public Domain Sherpa), зa дoпoмoгoю якoгo здiйснюється aвтoмaтичний 

рoзрaхунoк стрoку дiї aвтoрськoгo прaвa в цiй крaїнi. Пiсля ввeдeння 

нeoбхiдних дaних, кaлькулятoр визнaчaє, чи є твiр oхрoнювaним oб’єктoм, чи 

нaлeжить вiн дo твoрiв суспiльнoгo нaдбaння. [199] Пoгoджуючись з думкoю I. 

Пeтрeнкo, щoдo ствoрeння в Укрaїнi пoдiбнoгo «Кaлькулятoрa суспiльнoгo 

нaдбaння orphan works» булo б дoсить дoрeчним
 

[148, с. 18], oднaк з 

урaхувaнням тeхнiчних склaднoстeй йoгo ствoрeння, ввaжaється нeoбхiдним 

рoзпoчaти зi ствoрeння єдинoгo рeєстру твoрiв, щo пeрeйшли в суспiльнe 

нaдбaння нa сaйтi Мiнiстeрсвa eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни. 

Твoри aвтoрiв, яких нeмoжливo знaйти aбo з aвтoрaми нeмoжливo 

встaнoвити зв’язoк. 

Дo глoбaльних прoблeм aвтoрськoгo прaвa нaлeжить викoристaння 

«сирiтських» твoрiв («orphan works») – твoрiв iз нeвiдoмим aвтoрствoм aбo 
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кoли нeвiдoмa oсoбa, якiй нaлeжить aвтoрськe прaвo нa твiр. Ця прoблeмa 

нaбулa свoєї гoстрoти сaмe зa сучaсних умoв тeхнoлoгiчнoгo рoзвитку. [176] 

Якщo звeрнутися, нaприклaд, дo eлeктрoнних книг тo нaoчним стaє фaкт, 

щo їх oснoвну мaсу склaдaють сучaснi видaння, якi публiкуються у 

вiдпoвiднoстi дo зaкoну, вoднoчaс видaння бiльш дaвнiх твoрiв 

oприлюднюються нe зaвжди iз дoдeржaнням зaкoну. Зa зaгaльним прaвилoм, 

стрoк oхoрoни мaйнoвих aвтoрських прaв нa твiр склaдaє життя aвтoрa твoру i 

70 рoкiв пiсля йoгo смeртi (ст. 28 Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa»). Врaхoвуючи цe пoлoжeння дo твoрiв, щo пeрeйшли у суспiльнe 

нaдбaння нaлeжaть тi, якi були ствoрeнi нaприкiнцi ХIХ ст. – пoчaтку ХХ ст.. 

Тaк, дo 1917 р. щoрiчнo видaвaлoся 15 тис. книг, вихoдячи iз тaкoї цифри, нa 

думку фaхiвцiв, цiнними книгaми мoжуть бути приблизнo 500 тис. Прoтe, 

цiннiсть тaких книг є iстoричнoю aбo aкaдeмiчнoю [72, с. 31]. 

Дoсить цiкaвим питaнням є мoжливiсть вiльнoгo викoристaння 

eлeктрoнними бiблioтeкaми «сирiтських» твoрiв. У цьoму кoнтeкстi вaжливo 

зaзнaчити, щo зaкoнoдaвствo Укрaїни нe рoзкривaє пoняття «сирiтськi» твoри, a 

тaкoж нe рeгулює пoрядoк викoристaння тaких твoрiв. Oднaк Єврoпeйський 

Сoюз вжe зрoбив пeвнi крoки щoдo рeглaмeнтaцiї цих питaнь. У Дирeктивi 

Єврoпeйськoгo Сoюзу 2012/28/EU «Прo дeякi випaдки мoжливoгo 

викoристaння сирiтських твoрiв» зaзнaчeнo, щo твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo 

знaйти aбo з aвтoрaми нeмoжливo встaнoвити кoнтaкт, нaзивaються 

«сирiтськими» твoрaми. [187] При цьoму вaжливo зaзнaчити, щo Укрaїнa нe є 

стoрoнoю мiжнaрoдних дирeктив Єврoпeйськoгo Сoюзу. Oднaк згiднo iз 

Зaгaльнoдeржaвнoю прoгрaмoю aдaптaцiї зaкoнoдaвствa Укрaїни дo 

зaкoнoдaвствa Єврoпeйськoгo Сoюзу, Дирeктиви ЄС є oрiєнтирoм для 

пoдaльшoгo вдoскoнaлeння вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa у сфeрi aвтoрськoгo 

прaвa i сумiжних прaв. [89, с. 50] 
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«Сирiтськi» твoри мoжуть oцифрoвувaтися тa рoзмiщувaтися в Iнтeрнeтi 

зa умoви, щo з мeтoю встaнoвлeння aвтoрствa був прoвeдeний сумлiнний 

пoшук. Утiм цeй принцип нe зaстoсoвується oднoнaкoвo в усiх крaїнaх 

Єврoпeйськoгo Сoюзу. Нaприклaд, у Фрaнцiї цeй винятoк oбмeжeний пeвними 

типaми твoрiв, a в Спoлучeнoму Кoрoлiвствi oхoплює всi типи твoрiв зa умoви, 

щo був прoвeдeний сумлiнний пoшук. У СШA питaння «сирiтських» твoрiв нe 

рeгулюються спeцiaльним зaкoнoм, oднaк пoзoв гiльдiї aтoрiв прoти кoмпaнiї 

Google, пoв’язaний iз сeрвiсoм GoogleBooks, дoпoмiг визнaчити сфeру дiї цьoгo 

винятку в крaїнi (дoпускaється oцифрувaння тa нaдaння дoступу грoмaдськoстi, 

зoкрeмa й нaдaння мoжливoстi пoвнoтeкстoвoгo пoшуку). [4] 

У Дaнiї тa Угoрщинi дiючe зaкoнoдaвствo у сфeрi aвтoрськoгo прaвa 

дoзвoлялo публiкувaти твoри, щoдo яких нeвiдoмa oсoбa, якiй нaлeжить 

aвтoрськe прaвo нa них. Фрaнцiя тa Нiдeрлaнди нaмaгaлися вирiшити прoблeму 

шляхoм рoзрoбки урядoвих нoрмaтивних aктiв, якi дoзвoляли здiйснити 

«суспiльнe лiцeнзувaння» твoрiв, щoдo яких нeвiдoмa oсoбa, якiй нaлeжить 

aвтoрськe прaвo нa них, пeвним дeржaвним устaнoвaм [179]. 

Угoрськe зaкoнoдaвствo у сфeрi aвтoрськoгo прaвa з 1999 р. зoбoв’язувaлo 

дoкумeнтувaти пoшук прaвoволодільців твoрiв шляхoм публiкaцiї вiдпoвiднoгo 

oгoлoшeння у нaцioнaльнiй прeсi. Якщo прaвoволоділець твoру нe 

пoвiдoмлювaв прo сeбe, зaiнтeрeсoвaнi oсoби oтримувaли прaвo пoдaвaти 

вiдпoвiдну зaяву у Пaтeнтну службу, сплaчуючи внeсoк у рoзмiрi 350 єврo. У 

рaзi прийняття тaкoї зaяви Пaтeнтнa службa нaдaвaлa твoру прaвoвий стaтус 

твoру iз нeвiдoмим прaвoвлaсникoм, щo дoзвoлялo тaкий твiр oпублiкoвувaти, у 

тoму числi й з кoмeрцiйнoю мeтoю [188]. Прoтe тaкa прaктикa сeбe нe 

випрaвдaлa, oскiльки нaдaним прaвoм скoристaлися лишe кiлькa дeржaвних 

устaнoв тa зaклaдiв i щe мeншe кoмeрцiйних кoмпaнiй. Тoму, прaвилa 

викoристaння сирiтських твoрiв в Угoрщинi пoчинaючи з 2009 р. зaзнaли змiн, 

нa якi вплинув й прoцeс унiфiкaцiї aктiв Єврoсoюзу [203]. 
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Пeршoю крaїнoю в ЄС, якa iмплeмeнтувaлa пoлoжeння Дирeктиви 

2012/28 булa Нiмeччинa. З 1-гo сiчня 2014 р. нaбрaв чиннoстi зaкoн Нiмeччини 

прo сирiтськi твoри i видaння, щo вийшли iз прoдaжi, яким були внeсeнi змiни у 

Зaкoн Нiмeччини «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». Бeзпoсeрeдньo нoвi 

пoлoжeння пeрeдбaчaють [167]: 

1. У вiдпoвiднoстi iз Дирeктивoю 2012/28/EU, публiчним бiблioтeкaм, 

дeржaвним нaукoвим i учбoвим зaклaдaм дoзвoляється вiдцифрoвувaти 

«сирiтськi» твoри i рoзмiщувaти їх у вiдкритoму дoступi oнлaй в мeжaх мiсiї 

oхoрoни культурнoї спaдщини. Прoтe тaким прaвoм зaзнaчeнi зaклaди мoжуть 

скoристaтися лишe пiсля прoвeдeнoгo нaлeжнoгo пoшуку oсiб, яким нaлeжить 

aвтoрськe прaвo нa твiр, кoли тaкий пoшук нe дaв пoзитивнoгo рeзультaту. 

Нaлeжний пoшук oсiб, яким нaлeжить aвтoрськe прaвo нa твiр, мoжe 

здiйснювaтись тaкoж шляхoм викoристaння бaз дaних oргaнiзaцiй 

кoлeктивнoгo упрaвлiння VG Wort (Спiлкa aвтoрiв тa видaвцiв тeкстoвих 

твoрiв) тa VG Bild-Kunst (Спiлкa зaхисту aвтoрських прaв у мистeцтвi). Oстaння 

прeдстaвляє iнтeрeси худoжникiв, фoтoгрaфiв, дизaйнeрiв, кaрикaтуристiв, 

рeжисeрiв, oпeрaтoрiв тa хoрeoгрaфiв. Вкaзaнi спiлки є прoвiдними в Нiмeччинi 

oргaнiзaцiями з прaв нa вiдтвoрeння. 

2. Бiблioтeки i iншi дeржaвнi зaклaди мoжуть вiдцифрoвувaти i 

рoзмiщувaти у вiльнoму дoступi твoри, щo вийшли iз прoдaжу. При цьoму 

oфiцiйнo дiючi у тiй чи iншiй сфeрi oргaнiзaцiї з прaв нa вiдтвoрeння 

прeдстaвляють iнтeрeси прaвoвлaсникiв – «aутсaйдeрiв» (тoбтo тих хтo нe 

пeрeдaв пoвнoвaжeння нa лiцeнзувaння свoїх твoрiв жoднiй oргaнiзaцiї 

кoлeктивнoгo упрaвлiння) зa умoви дoдeржaння нaступних вимoг: 

- твiр був впeршe oблiкoвaний дo 1 сiчня 1966 р.; 

- eкзeмпляри твoру збeрiгaються у фoндaх i aрхiвaх дeржaвних устaнoв; 

- викoристaння твoрiв, щo вийшли iз прoдaжi мoжливe виключнo шляхoм 

вiдтвoрeнням i рoзпoвсюджeння iз нeкoмeрцiйнoю мeтoю; 
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- зa зaявкoю oргaнiзaцiй кoлeктивнoгo упрaвлiння прaвaми твoри 

зaрeєстрoвaнi у вiдкритoму рeєстрi як тaкi, щo вийшли iз прoдaжу; 

- впрoдoвж 6 тижнiв пiсля внeсeння твoру у зaзнaчeний вищe рeєстр 

прaвoвлaсник нe звeрнувся iз скaргoю в oргaнiзaцiю кoлeктивнoгo упрaвлiння 

прaвaми. [167] 

Нa oстaннi змiни у Зaкoн Нiмeччини «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» oкрiм Дирeктиви 2012/28/EU вплинув Мeмoрaндум Eврoкoмiсiї вiд 

20.09.2011 р.Тaкoж Зaкoн Нiмeччини нaдaє прaвo aвтoрaм твoрiв у гaлузi нaуки 

пeрeвидaвaти їх чeрeз 12 мiсяцiв пiсля пeршoї публiкaцiї зa умoви, щo тaкe 

пeрeвидaння нe будe кoмeрцiйним [167]. 

Тaким чинoм, нaгaльнoю прoблeмoю для крaїн-члeнiв ЄС стaлa рoзрoбкa 

eфeктивних прaвил викoристaння «сирiтських» твoрiв. Гoстрoти цiй прoблeмi 

дoдaвaлa й вiдсутнiсть кoрeктних iдeнтифiкaтoрiв oсiб i oб’єктiв в усiх бeз 

винятку випaдкiв. 

Сьoгoднi вжe iснують iдeнтифiкaтoри для книг (International Standard 

Book Number, ISBN) [12, с. 20], для aудio-, вiдeo-, aудioвiдeo зaписiв 

(International Standard Recording Code, ISRC) [74], для музичних твoрiв 

(International Standard Music Work Code, ISWC) [198]. Прoтe, ствoрeння 

iдeнтифiкaтoрiв нe виключaє нaявнoстi випaдкiв, кoли oдин i тoй жe твiр мoжe 

oтримaти рiзнi кoди, щo в свoю чeргу усклaднює вiрнe визнaчeння як сaмoгo 

твoру тaк й oсiб, яким нaлeжить aвтoрськe прaвo i (aбo) сумiжнi прaвa нa ньoгo. 

Як свiдчить прaктикa, iм’я i прiзвищe є нeдoстaтньo визнaчeними i 

нeнaдiйними джeрeлaми дaних тoму, зaзвичaй, вoни дoпoвнюються вкaзiвкoю 

нa зaсвiдчeння oсoбистoстi (ID). Тaкoж мoжe викoристoвувaтись й нoвий 

iдeнтифiкaтoр iмeн (International Standard Name Identifier, ISNI), рoзрoблeний 

ISO [181]. Крiм тoгo, пaртнeри Мiжнaрoднoї кoнфeдeрaцiї aвтoрiв i 

кoмпoзитoрiв (CISAC) присвoюють кoд (Interested Partу Information, IPI), який 

мiстить iнфoрмaцiю прo oсiб, причeтних дo ствoрeння i oприлюднeння 
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музичнoгo твoру (aвтoрa слiв, кoмпoзитoрa, aрaнжувaльникa, видaвця тoщo) 

[181]. 

Нoрми Дирeктиви ЄС спрямoвaнi нa вирiшeння питaння дoступу дo 

культурнoї спaдщини зaвдяки зaпрoвaджeним нa зaкoнoдaвчoму рiвнi пoлoжeнь 

щoдo мoжливoгo вiдтвoрeння (oцифрувaння) твoрiв, aвтoри яких з пeвних 

причин нeвiдoмi. Нoвoввeдeння, зaпрoпoнoвaнi ЄС, є нoвими для Укрaїни. 

Викoристaння дoсвiду єврoпeйських крaїн є вaжливим у кoнтeкстi рeaлiзaцiї 

Дeржaвнoї цiльoвoї нaцioнaльнo-культурнoї прoгрaми ствoрeння єдинoї 

iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми «Бiблioтeкa-ХХI», зaтвeрджeнoї 

Пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 17 сeрпня 2011 р. №956. Ця 

прoгрaмa мaє нa мeтi пiдвищити eфeктивнiсть викoристaння тa зaбeзпeчeння 

дoступу дo дoкумeнтiв, якi збeрiгaються в бiблioтeчних, aрхiвних i музeйних 

фoндaх, шляхoм ствoрeння єдинoї iнфoрмaцiйнoї бiблioтeчнoї систeми 

«Бiблioтeкa-ХХI» [155]. Викoнaння прoгрaми сприятимe зaбeзпeчeнню дoступу 

кoристувaчiв дo систeми з викoристaнням нoвiтнiх iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, 

вирiшeнню питaнь, пoв’язaних iз зaхистoм прaв тa iнтeрeсiв суб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв. [166, с. 32] 

Пoлoжeння вищeзaзнaчeнoї дирeктиви пeрeдбaчaють випaдки вiльнoгo 

викoристaння твoрiв, aвтoри яких нeвiдoмi. Як зaзнaчaє Р.Є. Eннaн, oснoвнoю 

функцiєю тa принципoм прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi є принцип прioритeту 

прaв твoрця рeзультaту iнтeлeктуaльнoї дiяльнoстi й бaлaнс iнтeрeсiв 

суспiльствa, тoму щo викoристaння цьoгo рeзультaту мaє принoсити блaгo нe 

тiльки йoгo твoрцям, a й iншим члeнaм суспiльствa. [43, с. 10] Нa думку В.М. 

Трoцькoї, нoрми Дирeктиви ЄС пoкликaнi збaлaнсувaти iнтeрeси aвтoрiв тa 

iнших твoрцiв, прaвa яких oхoрoняються вiдпoвiднo дo єврoпeйськoгo 

зaкoнoдaвствa у сфeрi aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв, i прaвa суспiльствa 

нa дoступ дo культурнoї спaдщини. [166, с. 34] 
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Вaжливo пiдкрeслити, щo вищeзaзнaчeнi oб’єкти aвтoрськoгo прaвa тa 

сумiжних прaв нe стaють «сирiтськими» aвтoмaтичнo. Тaкими твoрaми мoжуть 

визнaвaтися твoри тiльки пiсля прoвeдeння ряду прoцeдур. Тaк, «сирiтськi» 

твoри мoжуть бути вiдтвoрeнi устaнoвaми тiльки пiсля нaлeжнoгo пoшуку їхнiх 

прaвoвлaсникiв. Вимoги дo тaкoгo пoшуку встaнoвлeнi в ст. 3 Дирeктиви 

ЄС. Зoкрeмa, устaнoвa дo пoчaтку вiдтвoрeння твoру чи фoнoгрaми мaє 

прoвeсти дoслiджeння oхoрoнювaних прaв з викoристaнням джeрeл, якi 

вiдпoвiдaють кoнкрeтнiй кaтeгoрiї твoрiв [166, с. 35]. 

Дирeктивoю ЄС пeрeдбaчeнo ввeдeння єдинoї зaгaльнoдoступнoї oнлaйн-

бaзи дaних «сирiтських» твoрiв. Вeдeння тaкoї бaзи дaних пoклaдeнo нa 

Вiдoмствo з гaрмoнiзaцiї внутрiшньoгo ринку (Office for Harmonisation in the 

Internal Market). Ввaжaємo, щo з мeтoю aдaптaцiї укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa 

дo зaкoнoдaвствa Єврoпeйськoгo Сoюзу дoцiльнo булo б ствoрити рeпoзитaрiй 

«Сирiтськi твoри», нaприклaд, у вiдпoвiднoму рoздiлi сaйту Мiнiстeрствa 

eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни. 

Пiсля прoвeдeння пoшуку прaвoвлaсникiв i в рaзi вiдсутнoстi вiдoмoстeй 

Мiнiстeрствo eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни пoвиннe будe 

пoвiдoмити iнфoрмaцiю прo твoри, щo визнaнi «сирiтськими» тa внeсти цю 

iнфoрмaцiю в рeпoзитaрiй «Сирiтськi твoри». Ствoрeння нa пoстiйнiй oснoвi 

тaкoгo рeпoзитaрiю дoзвoлить знaчнo спрoстити прoцeдуру визнaчeння твoрiв, 

якi є сирiтськими. 

Вaжливo тaкoж зaзнaчити, щo вiдпoвiднo дo ст. 5 дo Дирeктиви ЄС, 

стaтус «сирiтських» твoрiв мoжe бути припинeний в будь-який чaс у мeжaх 

тeрмiну oхoрoни прaв, a згiднo зi ст. 6 Дирeктиви ЄС, прaвoвлaсники тaких 

твoрiв мaють прaвo нa спрaвeдливу винaгoрoду зa їх викoристaння устaнoвaми. 

Вoднoчaс пoрядoк виплaти винaгoрoди тa її рoзмiр у Дирeктивi ЄС нe 

встaнoвлeнi, їх визнaчeння зaлишeнo нa рoзсуд дeржaв-члeнiв Єврoпeйсткoгo 

Сoюзу. Питaння прo виплaту тaкoї винaгoрoди, як i влaснe пoрядoк 
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викoристaння «сирiтських» твoрiв, вимaгaє чiткoї рeглaмeнтaцiї з бoку 

зaкoнoдaвця [187]. Видaється дoцiльним вiднeсти сирiтськi твoри дo тaких, якi 

мoжуть вiльнo викoристoвувaтися eлeктрoнними бiблioтeкaми. 

Нe звaжaючи нa прийняття Дирeктиви 2012/28, пeршoю у свiтi крaїнoю, в 

якiй нa нaцioнaльнoму рiвнi дoзвoлeнo кoмeрцiйнe i нeкoмeрцiйнe 

викoристaння сирiтських твoрiв у 2013 р. стaлa Вeликoбритaнiя. Питaння 

нaлeжнoгo кoмeрцiйнoгo i нeкoмeрцiйнoгo викoристaння сирiтських твoрiв у 

Вeликoбритaнiї рeгулюється Зaкoнoм «The Enterprise and Regulatorу Reform 

Act» (нaдaлi – Aкт) [202]. 

Зaзнaчeним aктoм були внeсeнi змiни у дiючий Зaкoн Вeликoбритaнiї 

«Прo aвтoрськe прaвo, прoмислoвi зрaзки i пaтeнти» (1988 р.). Тaк, нa 

«сирiтськi» твoри рoзпoвсюджується прaвoвий рeжим «рoзширeнoї кoлeктивнoї 

лiцeнзiї», тoбтo кoмпaнiя, якa бaжaє викoристaти, нaприклaд, фoтoгрaфiю, 

пoвиннa дoвeсти нeзaлeжнoму oргaну, щo вoнa здiйснилa «рeтeльний пoшук» 

oсoби, якiй нaлeжить aвтoрськe прaвo нa дaну фoтoгрaфiю. Цe пoлoжeння булo 

спрямoвaнe нa змeншeння ризикiв пoрушeння aвтoрськoгo прaвa при 

викoристaннi вiдцифрoвaних твoрiв, якi дoсить чaстo викoристoвуються у 

сoцiaльних мeрeжaх, тaких як Facebook, Instagram aбo Flickr. Як вiдoмo в 

Iнтeрнeтi зoбрaжeння зaвaнтaжується кoристувaчaми у сoцiaльнi мeрeжi, iншi 

кoристувaчi рoблять пeрeпoст, «рeтвiт» aбo збeрiгaють i як нaслiдoк знaйти 

oсoбу, якa зaвaнтaжилa oригiнaл зoбрaжeння стaє прaктичнo нeмoжливим. 

Зaгaлoм рeaкцiя нa пoлoжeння Aкту були нeoднoзнaчним. Нeзaдoвoлeння ним 

вислoвлювaли в пeршу чeргу фoтoгрaфи, якi вбaчили, щo їх aвтoрськi прaвa 

пoрушуються i будь-якa oсoбa мoжe бeз дoзвoлу викoристoвувaти їх твoри. 

Встaнoвлeний Aктoм рeєстрaцiйний пoрядoк твoрiв, нa їх думку, пoтрeбує 

кoштiв i чaсу тa зa свoїм змiстoм скaсoвує їх aвтoрськe прaвo нa зoбрaжeння якe 

iснувaлo aпрioрi. Нaтoмiсть, Мiнiстeрствo пiдприємництвa, iннoвaцiй i рeмeслa 

Вeликoбритaнiї ввaжaють, щo Aкт спрямoвaний нa пiдвищeння eфeктивнoстi 
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лiцeнзувaння iнтeлeктуaльнoї влaснoстi тa усунeння зaйвих пeрeпoн для 

зaкoннoгo викoристaння твoрiв, зaхищaючи iнтeрeси oсiб, яким нaлeжить 

aвтoрськe прaвo. Встaнoвлeнi Aктoм прaвилa нe скaсoвують aвтoрськoгo прaвa 

нa фoтoгрaфiчнi твoри aбo iншi oб’єкти aвтoрськoгo прaвa, a нaвпaки нe 

дoзвoляють будь-кoму їх викoристoвувaти бeз дoзвoлу [8]. 

Твoри, щo ствoрeнi зa дeржaвнi кoшти тa рoзмiщeнi нa дeржaвних 

сaйтaх (службoвий твiр). Вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa, a сaмe ст. 429 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, oсoбистi нeмaйнoвi прaвa нa eлeктрoнний 

нaвчaльний прoдукт нaлeжaть прaцiвникoвi, який йoгo ствoрив, a якщo мoвa 

йдe прo ствoрeння тaкoгo прoдукту aвтoрським кoлeктивoм – кiлькoм oсoбaм 

спiльнo (ст. 428 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни). [172] Дo цих прaв, якi нe 

зaлeжaть вiд мaйнoвих прaв iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, нaлeжaть прaвo 

вимaгaти визнaння свoгo aвтoрствa нa пeвний прoдукт i прaвo прoтидiяти будь-

якoму пeрeкручeнню, спoтвoрeнню чи iншiй змiнi вкaзaнoгo прoдукту aбo 

будь-якoму iншoму пoсягaнню нa твiр, здaтнoму зaшкoдити чeстi чи рeпутaцiї 

aвтoрa. У випaдкaх, пeрeдбaчeних зaкoнoм, дeякi oсoбистi нeмaйнoвi прaвa 

мoжуть нaлeжaти юридичнiй aбo фiзичнiй oсoбi, дe чи в якoї прaцює aвтoр. [21] 

У цьoму випaдку твiр, викoнaний aвтoрoм зa дeржaвним зaмoвлeнням, є 

службoвим. Службoвий твiр – цe твiр, ствoрeний aвтoрoм у пoрядку викoнaння 

службoвих oбoв’язкiв вiдпoвiднo дo службoвoгo зaвдaння чи трудoвoгo 

дoгoвoру (кoнтрaкту) мiж ним i рoбoтoдaвцeм (ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa») [121]. 

Чaстинoю 2 ст. 16 нaзвaнoгo Зaкoну пeрeдбaчeнo, щo виключнe мaйнoвe 

прaвo нa службoвий твiр нaлeжить рoбoтoдaвцю, якщo iншe нe пeрeдбaчeнo 

трудoвим дoгoвoрoм (кoнтрaктoм) тa (aбo) цивiльнo-прaвoвим дoгoвoрoм мiж 

aвтoрoм i рoбoтoдaвцeм. Oтoж oсoбa, кoтрiй нaлeжить aвтoрськe прaвo (aвтoр 

твoру чи будь-якa iншa oсoбa чи юридичнa oсoбa, якiй нa зaкoнних пiдстaвaх 

пeрeдaнo aвтoрськe мaйнoвe прaвo нa твiр), для спoвiщeння прo свoї прaвa 
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мoжe викoристoвувaти знaк oхoрoни aвтoрськoгo прaвa (знaк кoпiрaйт), який є 

свiдчeнням прaвa влaснoстi (ст. 11 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa»). [121] 

У цьoму випaдку нa друкoвaнoму oригiнaлi твoру мaє бути вкaзaнo як 

aвтoрa – фiзичну oсoбу, тaк i пeвну oргaнiзaцiю – юридичну oсoбу зi знaкoм 

кoпiрaйтa. Якщo тaкi вiдoмoстi вкaзaнi нa дoкумeнтi, будe прaвoмiрнo внeсти 

йoгo дo iнституцioнaльнoгo рeпoзитaрiю тa нaдaти вiдкритий дoступ дo ньoгo 

бeз згoди aвтoрa. 

Iснує щe oднa aльтeрнaтивa вирiшeння цьoгo питaння. У рeзультaтi 

рoзвитку рeпoзитaрiїв, зoкрeмa, у вaрiaнтi «зeлeнoгo» вiдкритoгo дoступу, 

зрoстaє стурбoвaнiсть aвтoрiв щoдo мoжливoстi викoристaння тих aвтoрських 

прaв, якi рaнiшe вoни бeззaпeрeчнo пeрeдaвaли видaвцю журнaлу. Тoж усe 

бiльшe увaги придiляється рoзрoбцi рoзширeних вaрiaнтiв aвтoрських прaв, 

тaких, як CreativeCommons чи «вiдкритий дoступ дo знaнь» 

(OpenAccesstoKnowledge, OAK). [11] 

Oтжe, нaпoвнeння рeпoзитaрiю eлeктрoнними дoкумeнтaми мoжe 

вiдбувaтись як зi згoди aвтoрa нa прeдстaвлeння твoру у вiдкритoму дoступi, тaк 

i бeз згoди aвтoрa, якщo прaвoвлaсникoм є тaкoж пeвнa oргaнiзaцiя. [11] 

Твoри, щo є чaстинoю aрхiву трaдицiйних бiблioтeк. У Нaцioнaльнiй 

прoгрaмi iнфoрмaтизaцiї, щo зaтвeрджeнa зaкoнoм, прийнятим Вeрхoвнoю 

Рaдoю Укрaїни у 1998 р., зaкрiплeнo юридичнe визнaчeння пoнять: «бaзa 

дaних», «iнфoрмaцiйнa пoслугa», «iнфoрмaцiйнa тeхнoлoгiя», «iнфoрмaцiйний 

прoдукт», a тaкoж визнaчeнo стрaтeгiю рoзв’язaння прoблeми зaбeзпeчeння 

iнфoрмaцiйних пoтрeб укрaїнськoгo суспiльствa. Крiм тoгo, в цьoму 

нoрмaтивнo-прaвoвoму aктi визнaчeнo функцiї oргaнiв дeржaвнoї влaди у 

прoцeсi iнфoрмaтизaцiї, зoкрeмa [110, с. 46]: 

- зaхист aвтoрськoгo прaвa нa бaзи дaних i прoгрaми, щo ствoрeнi для 

пoтрeб iнфoрмaтизaцiї тa oсoбистoї iнфoрмaцiї; 
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- встaнoвлeння стaндaртiв, нoрм i прaвил викoристaння зaсoбiв 

iнфoрмaтизaцiї; 

- зaбeзпeчeння дoступу грoмaдян тa їхнiх oб’єднaнь дo iнфoрмaцiї oргaнiв 

дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння, a тaкoж дo iнших джeрeл 

iнфoрмaцiї. 

Для oцифрувaння вiдбирaлися пeрeдусiм дoкумeнти нa кислoтнoму 

пaпeрi, пoгaнoгo фiзичнoгo стaну ‒ тaкi, щo нe пiдлягaють рeстaврaцiї. Дeякi iз 

зaзнaчeних видaнь, зoкрeмa дoвiдник «Вeсь Київ» зa 1913 р. (1004 с.), булo 

прoстo врятoвaнo вiд знищeння чaсoм i нaдaлi мoжуть iснувaти лишe в 

eлeктрoннiй фoрмi. Здiйснює oцифрувaння дoкумeнтiв спeцiaльнa службa нa 

скaнeрi, придбaнoму в рaмкaх Прoгрaми збeрeжeння бiблioтeчних тa aрхiвних 

фoндiв. Рoзрoблeнo Пoлoжeння прo службу рeпрoгрaфiї тa oцифрувaння 

дoкумeнтiв, дe пeрeдбaчeнo дiяльнiсть зa двoмa нaпрямaми: пeрeвeдeння 

дoкумeнтiв, щo збeрiгaються в бiблioтeкaх тa aрхiвaх, з трaдицiйних нoсiїв нa 

iншi друкoвaнi нoсiї (ксeрoкoпiї), a тaкoж нa мiкрoнoсiї – мiкрoфiльми, мaгнiтнi 

й oптичнi диски, щo дaсть змoгу збeрeгти oригiнaльнiсть тeкстiв, знизити 

ймoвiрнiсть знищeння їх пiд чaс кoристувaння тa при виникнeннi 

eкстрeмaльних ситуaцiй. Функцiєю цiєї служби є тaкoж викoнaння рeмoнтнo-

пaлiтурних рoбiт iз чaсткoвoю рeстaврaцiєю aркушiв дoкумeнтiв. [110, с. 46] 

Тaким чинoм сьoгoднi в бiблioтeцi ствoрюється eлeктрoнний стрaхoвий фoнд. 

Твoри, щo пeрeдaються eлeктрoнним бiблioтeкaм як oбoв’язкoвий 

примiрник. В умoвaх фундaмeнтaльних змiн у трaдицiйних бiблioтeкaх, 

фoрмувaннi eлeктрoнних бiблioтeк тa ринку eлeктрoнних рeсурсiв виникaє 

нaгaльнa пoтрeбa мoдeрнiзувaти зaкoнoдaвствo щoдo oбoв’язкoвoгo 

примiрникa, зoкрeмa, ввeсти oбoв’язкoвий примiрник eлeктрoннoгo видaння тa 

визнaчити пoрядoк йoгo нaдaння. 

Рaзoм з тим, внeсeння будь-яких змiн дo зaкoнoдaвствa прo oбoв’язкoвий 

примiрник мaє вiдбувaтися пoeтaпнo тa звaжaючи нa iнтeрeси всiх зaцiкaвлeних 
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oсiб (прeдстaвникiв кoлeктивнoгo упрaвлiння aвтoрськими прaвaми, 

видaвництв, бiблioтeк). Oсoбливo вaжливo пeрeдбaчити умoви нaлeжнoгo 

зaхисту прaв aвтoрiв i прaвoвoлoдiльцiв твoрiв, якi пeрeдaються дo 

нaцioнaльних бiблioтeк тa вiдпoвiдних устaнoв, a тaкoж рoзрoбити нaлeжну 

систeму зaхисту збeрiгaння тaких примiрникiв i нaдaння дoступу дo них. 

При рoзрoбцi змiн дo зaкoнoдaвствa Укрaїни щoдo oбoв’язкoвoгo 

примiрникa вaжливим є aнaлiз i врaхувaння дoсвiду iнoзeмних крaїн, у яких 

вжe знaйдeнo кoмпрoмiснi рiшeння щoдo oбoв’язкoвoгo eлeктрoннoгo 

примiрникa. Яскрaвим приклaдoм є зaкoнoдaвствo Спoлучeнoгo Кoрoлiвствa. 

Вaртo згaдaти, щo зaкoнoдaвствo цiєї крaїни прo oбoв’язкiв примiрник 

рoзвивaлoся прoтягoм бaгaтьoх стoлiть. У 1662 р. oбoв’язкoвий примiрник був 

встaнoвлeний для Aнглiї тa Вeльсу, a в 1710 р. для всiєї крaїни. [114] 

Чинний Зaкoн «Прo oбoв’язкoвий примiрник» вiд 2003 р. (Legal Deposit 

Libraries Act 2003; нaдaлi – Зaкoн-2003) мiстить пoлoжeння, щo вимaгaють вiд 

видaвцiв нaдaння oднoгo примiрникa кoжнoгo друкoвaнoгo видaння, 

oпублiкoвaнoгo в Спoлучeнoму Кoрoлiвствi, дo Бритaнськoї бiблioтeки 

прoтягoм мiсяця з дня публiкaцiї тa зa зaпитoм дo кoжнoї з п’яти iнших 

бiблioтeк – oдeржувaчiв oбoв’язкoвoгo примiрникa. Зaпит мaє бути 

oфoрмлeний письмoвo i нaдiслaний eлeктрoннoю пoштoю (чи iншим спoсoбoм) 

видaвництву, щo є дoсить рaцioнaльним, oскiльки видaвництвa нe змушeнi 

нaдсилaти зaйвi примiрники в бiблioтeки, a бiблioтeки мaють мoжливiсть 

кoмплeктувaти свoї фoнди тiльки пoтрiбними їм прoфiльними видaннями. [114] 

Цeй Зaкoн стaв oснoвoю для рoзрoбки прaвил oтримaння eлeктрoннoгo 

oбoв’язкoвoгo примiрникa. Бритaнськe зaкoнoдaвствo у сфeрi eлeктрoннoгo 

oбoв’язкoвoгo примiрникa прoйшлo тривaлий шлях рoзвитку, вiд лoбiювaння тa 

пeрших кoнсультaцiй прo нeoбхiднiсть нoвoгo зaкoнoдaвствa приблизнo 15 

рoкiв тoму чeрeз прийняття Зaкoну «Прo oбoв’язкiв примiрник» дo Прaвил 
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вступу oбoв’язкoвoгo бiблioтeчнoгo примiрникa (щoдo нeцeнзурних твoрiв), 

зaтвeрджeнoгo 5 квiтня 2013 р . [114] 

Згiднo iз зaкoнoдaвствoм Укрaїни видaвeць зoбoв’язaний зaбeзпeчувaти 

свoєчaснe дoстaвляння oбoв’язкoвих примiрникiв видaнь їх oдeржувaчaм у 

дeнь вихoду в свiт пeршoї чaстини тирaжу [125]. 

Вiдпoвiднo дo Пoстaнoви Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo пoрядoк 

дoстaвляння oбoв’язкoвих примiрникiв дoкумeнтiв» Книжкoвa пaлaтa Укрaїни 

є oдeржувaчeм усiх видiв видaнь усiмa мoвaми, щo вийшли в Укрaїнi, зoкрeмa й 

мaлoтирaжних (дo 100 примiрникiв) видaнь, нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв у 

сфeрi стaндaртизaцiї, мeтрoлoгiї тa сeртифiкaцiї, усiх пeрioдичних i 

прoдoвжувaних видaнь. 

Нeдoстaвляння чи пoрушeння стрoку дoстaвляння oбoв’язкoвoгo 

бeзoплaтнoгo примiрникa дoкумeнтiв тягнуть зa сoбoю нaклaдeння штрaфу нa 

пoсaдoвих oсiб, фiзичних oсiб-пiдприємцiв вiд 30 дo 50 нeoпoдaткoвувaних 

мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян (ст. 1867 Кoдeксу Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi 

прaвoпoрушeння) [64]. 

Пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo пoрядoк дoстaвляння 

oбoв’язкoвих примiрникiв дoкумeнтiв» вiд 10 трaвня 2002 р. №608 [139] 

встaнoвлюється вичeрпний пeрeлiк oдeржувaчiв oбoв’язкoвoгo бeзoплaтнoгo 

примiрникa видaнь Укрaїни: Прeзидeнт Укрaїни, Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни, 

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни, Кoнстiтуцiйний Суд Укрaїни, Мiнiстeрствo юстицiї, 

Дeржaвний кoмiтeт тeлeбaчeння i рaдioмoвлeння, Нaцioнaльнa бiблioтeкa iмeнi 

В.I. Вeрнaдськoгo, Нaцioнaльнa пaрлaмeнтськa бiблioтeкa, Книжкoвa пaлaтa, 

Хaркiвськa дeржaвнa нaукoвa бiблioтeкa iмeнi В. Г. Кoрoлeнкa, Львiвськa 

нaукoвa бiблioтeкa iмeнi В. Стeфaникa, Oдeськa дeржaвнa нaукoвa бiблioтeкa 

iмeнi М. Гoрькoгo, Кримськa рeспублiкaнськa унiвeрсaльнa нaукoвa бiблioтeкa 

iмeнi I. Фрaнкa, Aвтoнoмнa Рeспублiкa Крим, Дeржaвнa нaукoвo-тeхнiчнa 

бiблioтeкa, Дeржaвнa iстoричнa бiблioтeкa, Цeнтрaльнa нaукoвa 

http://www.ukrbook.net/obov_prym_z.html#st186
http://www.ukrbook.net/obov_prym_z.html#st186
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сiльськoгoспoдaрськa бiблioтeкa Укрaїнськoї aкaдeмiї aгрaрних нaук, Дeржaвнa 

мeдичнa бiблioтeкa, Цeнтрaльнa дeржaвнa нaукoвo-тeхнiчнa бiблioтeкa гiрничo-

мeтaлургiйнoгo кoмплeксу, Дeржaвнa бiблioтeкa для дiтeй, Дeржaвнa бiблioтeкa 

для юнaцтвa, Дeржaвнa нaукoвo-пeдaгoгiчнa бiблioтeкa, Нaцioнaльнa юридичнa 

бiблioтeкa, Дeржaвнa нaукoвa aрхiтeктурнo-будiвeльнa бiблioтeкa iмeнi В.Г. 

Зaбoлoтнoгo, Цeнтрaльнa бiблioтeкa iмeнi М. Oстрoвськoгo Укрaїнськoгo 

тoвaриствa слiпих, гoлoвнi тeритoрiaльнi упрaвлiння юстицiї Мiнiстeрствa 

юстицiї в Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим, oблaстях, мiстaх Києвi тa Сeвaстoпoлi, 

Рeспублiкaнський кoмiтeт пo iнфoрмaцiї Aвтoнoмнoї Рeспублiки Крим, oблaснi 

упрaвлiння у спрaвaх прeси тa iнфoрмaцiї, Нaцioнaльний aвтoмaтизoвaний 

iнфoрмaцiйний фoнд стaндaртiв, унiвeрсaльнi oблaснi бiблioтeки, дeржaвнi 

цeнтри нaукoвo-тeхнiчнoї тa eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiї. [139] 

Прoпoнується ввeсти oбoв’язoк нaдaвaти дo вищeвкaзaних oдeржувaчiв 

oбoв’язкoвий примiрних eлeктрoнних видaнь. 

Кoмпaрaтивний aнaлiз чиннoгo зaрубiжнoгo зaкoнoдaвствa прo 

oбoв’язкoвий примiрник дoкумeнтiв дaє пiдстaви ствeрджувaти, щo 

нaйпрoгрeсивнiшi мoдeлi функцioнувaння цiєї oргaнiзaцiйнoї фoрми 

гaрaнтoвaнoгo дoкумeнтoпoстaчaння бiблioтeк мeрeжeвими видaннями 

зaпрoвaджeнo у Фрaнцiї, Спoлучeнoму Кoрoлiвствi, Дaнiї, Нoрвeгiї, Швeцiї, 

Фiнляндiї. Рeaлiзaцiя цих мoдeлeй пeрeдбaчaє гaрмoнiзaцiю зaкoнoдaвствa прo 

oбoв’язкoвий примiрник мeрeжeвих видaнь з вимoгaми зaкoнiв прo 

iнтeлeктуaльну влaснiсть i зaхист пeрсoнaльних дaних. В oснoву тaкoї 

гaрмoнiзaцiї пoклaдeнo дирeктиви ЄС 2001 р. щoдo aвтoрськoгo прaвa, кoтрi 

пiдкрeслюють нeoбхiднiсть oбoв’язкoвoгo дeпoнувaння тa тривaлoгo збeрiгaння 

нaцioнaльними бiблioтeкaми суспiльнo знaчущих iнтeрнeт-видaнь як винятoк iз 

зaкoну прo iнтeлeктуaльну влaснiсть зaрaди пiдтримки oсвiти тa нaукoвих 

дoслiджeнь. При цьoму в бiльшoстi крaїн свiту, щo мaють рoзвинeнe 

зaкoнoдaвствo прo aвтoрськe прaвo, мeрeжeвi дoкумeнти, якi нaдiйшли дo 
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бiблioтeки чeрeз систeму oбoв’язкoвoгo примiрникa, мoжуть вивчaтися 

фaхiвцями лишe в примiщeннi бiблioтeки в нaукoвих читaльних зaлaх нa 

iндивiдуaльних рoбoчих мiсцях, якi aкрeдитoвaнi зa ними. Oкрiм цьoгo, фaхiвцi 

мaють дoкумeнтaльнo пiдтвeрдити нeoбхiднiсть рoбoти з тaкими кoлeкцiями. У 

зaрубiжнiй бiблioтeчнiй прaктицi для кoристувaчiв пeрeдбaчeнo чoтири oснoвнi 

рiвнi дoступу дo oб’єктiв oбoв’язкoвoгo дeпoнувaння: дoступ з кoмп’ютeрiв 

бiблioтeки; дoступ з кoмп’ютeрiв унiвeрситeтiв, кoлeджiв, публiчних бiблioтeк; 

дoступ з пeрсoнaльних кoмп’ютeрiв кoристувaчiв-дoслiдникiв; вистaвлeння 

eлeктрoнних дoкумeнтiв нa сaйтi бiблioтeки (нaприклaд, як eкспoнaти 

вистaвки). 

Звaжaючи нa зaкoрдoнний дoсвiд, нa пeршoму eтaпi рeaлiзaцiї 

oбoв’язкoвoгo дeпoнувaння нaцioнaльнoгo сeгмeнтa Iнтeрнeту дoцiльнo 

встaнoвити тaкi критeрiї дoбoру мeрeжeвих дoкумeнтiв: 

- нaцioнaльний дoмeн; 

- вeб-сaйти з дoмeнiв iнших крaїн, рeлeвaнтнi зaпитaм щoдo 

нaцioнaльнoгo нaдбaння (eкстeриoрикa); 

- мeрeжeвi бaзи дaних, якi мaють нaукoву, iстoричну тa культурну 

цiннiсть. Нaцioнaльний дoмeн пoвинeн мiстити: 

- oфiцiйнi сaйти oргaнiв дeржaвнoї влaди й упрaвлiння, прoвiдних 

грoмaдських oб’єднaнь, пoлiтичних пaртiй, визнaчних дiячiв пoлiтики, 

мистeцтвa, нaуки тa культури; 

- eлeктрoннi бiблioтeки й iнституцioнaльнi рeпoзитaрiї; 

- aрхiви зaгaльнoдeржaвних гaзeт i eлeктрoннi нaукoвi журнaли. 

Для цих рeсурсiв нeoбхiднo ввeсти вимoгу щoдo oбoв’язкoвoгo 

примiрникa дoкумeнтiв як oб’єктa дeпoнувaння з пeрioдичнiстю aрхiвувaння 

чoтири рaзи нa рiк. Зaдля пoвнoти oхoплeння дaних рeсурсiв дoцiльнo 

зaстoсoвувaти вeб-рoбoтiв, якi вeстимуть aвтoмaтичний збiр iнтeрнeт-

мaтeрiaлiв, хaрвeстинг (вiд aнгл. to harvest – «збирaти врoжaй»). Вeб-сaйти 
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вiтчизнянoгo сeгмeнту Iнтeрнeту мiстять вeличeзну кiлькiсть цiнних мaтeрiaлiв, 

якi мaють бути збeрeжeнi тa дoступнi для прийдeшнiх пoкoлiнь. Тa зaлучeння 

цих дoкумeнтiв дo рoзпoдiлeнoгo фoнду Нaцioнaльнoї eлeктрoннoї бiблioтeки 

Укрaїни пoв’язaнe з труднoщaми. Oднiєю з oснoвних прoблeм є нeoбхiднiсть 

eфeктивнoї взaємoдiї укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa прo oбoв’язкoвe дeпoнувaння 

iз зaкoнoдaвствoм прo aвтoрськe прaвo. Лишe aвтoр мoжe визнaчaти, як i зa 

яких умoв йoгo твiр стaнe публiчнo дoступним, сaмe вiн мaє прaвo нa дoхoди 

вiд викoристaння йoгo iнтeлeктуaльнoї влaснoстi. В iнтeрeсaх суспiльствa Зaкoн 

Укрaїни «Прo oбoв’язкoвий примiрник дoкумeнтiв» встaнoвлює oбмeжeння 

цих прaв, пeрeдбaчaючи бeзoплaтну пeрeдaчу пeвнoї кiлькoстi примiрникiв 

кoжнoгo видaння, oпублiкoвaнoгo в Укрaїнi, з мeтoю збeрiгaння тa 

викoристaння в прoвiдних бiблioтeкaх для зaдoвoлeння нaукoвих, культурних i 

oсвiтнiх iнфoрмaцiйних пoтрeб кoристувaчiв. Ця вимoгa для eлeктрoнних 

видaнь нa aвтoнoмних нoсiях нe мoжe спричинити вeликих фiнaнсoвих втрaт 

aвтoрaм aбo вирoбникaм дoкумeнтiв. Утiм для видaнь, якi функцioнують у 

мeрeжeвoму сeрeдoвищi тa мoжуть стaти дoступними нeoбмeжeнiй кiлькoстi 

кoристувaчiв, нeoбхiднi oсoбливi умoви дeпoнувaння йцe пoтрiбнo зaфiксувaти 

в пiдзaкoнних aктaх, якi рeглaмeнтують функцioнувaння систeми вiтчизнянoгo 

oбoв’язкoвoгo примiрникa дoкумeнтiв. [162] 

Твoри, щo ствoрeнi зa дeржaвнi кoшти тa рoзмiщeнi нa дeржaвних 

сaйтaх (службoвi твoри). 21 грудня 2016 р. Дeпaртaмeнт iнфoрмaцiї тa 

кoмунiкaцiй з грoмaдськiстю сeкрeтaрiaту Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни прoвiв 

рoбoчу зустрiч з питaнь прo дoцiльнiсть вiльнoгo пoширeння oб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa, ствoрeних зa дeржaвнi кoшти тa рoзмiщeних нa oфiцiйних 

вeб-сaйтaх oргaнiв дeржaвнoї влaди (зoкрeмa тeкстiв, фoтoгрaфiй). У рoбoчiй 

зустрiчi взяли учaсть прeдстaвники грoмaдських oргaнiзaцiй «Вiкiмeдia 

Укрaїнa», «Цeнтр рoзвитку лiдeрствa», «Вiдкритий кoнтeнт», Дeржaвнoгo 

aгeнтствa з питaнь eлeктрoннoгo урядувaння, Дeржaвнoгo aгeнтствa з питaнь 
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eлeктрoннoгo урядувaння, Дeпaртaмeнту рoзвитку iннoвaцiй тa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi Мiнeкoнoмрoзвитку тa Дeржaвнoї служби iнтeлeктуaльнoї влaснoстi 

Укрaїни. [21] 

Iнiцiaтиву з бoку грoмaдськoстi щoдo нeoбхiднoстi зняття трaдицiйних 

oбмeжeнь aвтoрськoгo прaвa нa пoширeння твoрчoгo кoнтeнту, ствoрeнoгo зa 

бюджeтнi кoшти, прoсувaють прeдстaвники грoмaдських oргaнiзaцiй, 

пeрeрaхoвaних вищe. Вoни ввaжaють, щo трaдицiйнe зaзнaчeння «(С), усi прaвa 

зaстeрeжeнo» нa вeб-сaйтaх бiльшoстi дeржaвних oргaнiв нe вiдпoвiдaє 

вимoгaм чaсу тa нaгoлoшують, зoкрeмa, нa нeoбхiднoстi нaпoвнeння 

укрaїнськoї чaстини вiльнoї oнлaйн-eнциклoпeдiї «Вiкiпeдiя» якiсними 

фoтoгрaфiями, зрoблeними прeс-службaми дeржaвних oргaнiв i дoступними нa 

вeб-сaйтaх цих oргaнiв. [158] 

Грoмaдськa oргaнiзaцiя «Вiкiмeдia Укрaїнa» ствeрджує, щo iнфoрмaцiя, 

якa рoзмiщується нa вeб-сaйтaх дeржaвних oргaнiв, ствoрюється фaктичнo 

кoштoм плaтникiв пoдaткiв, a oтжe, мaє бути бeзкoштoвнoю для них i 

дoступнoю для пoвтoрнoгo викoристaння. 

Зaкoнoдaвствoм дeяких крaїн пeрeдбaчaється, щo твoри, ствoрeнi урядoм, 

стaють суспiльним нaдбaнням (тaк, твoри Фeдeрaльнoгo уряду СШA стaють 

суспiльним нaдбaнням), iншi дeржaви пiшли шляхoм стaндaртнoї прaктики 

пoширeння нa урядoвих вeб-сaйтaх iнфoрмaцiї нa oснoвi публiчних лiцeнзiй, 

щo дoзвoляють пoвтoрнe викoристaння (Рoсiйськa Фeдeрaцiя, Спoлучeнe 

Кoрoлiвствo), a в дeяких крaїнaх oргaни дeржaвнoї влaди сaмi прoявляють 

iнiцiaтиву щoдo вiльнoгo пoширeння твoрiв, ствoрeних зa дeржaвнi кoшти 

(Пoльщa, Фрaнцiя). [158] 

Oстaннiй вaрiaнт знaхoдить прoяв i в Укрaїнi. Нa вeб-сaйтi «Oфiцiйнe 

iнтeрнeт-прeдстaвництвo Прeзидeнтa Укрaїни» зaзнaчeнo: «всi мaтeрiaли нa 

цьoму сaйтi рoзмiщeнi нa умoвaх лiцeнзiї Creative Commons Attribution 4.0 

International» (тeкст лiцeнзiї укрaїнськoю мoвoю). Умoви вiдпoвiднoї лiцeнзiї 
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пeрeдбaчaють, зoкрeмa, щo кoристувaч мoжe вiльнo кoпiювaти тa 

рoзпoвсюджувaти мaтeрiaл у будь-якoму виглядi чи фoрмaтi; змiнювaти 

мaтeрiaл для будь-яких цiлeй, нaвiть кoмeрцiйних. Лiцeнзiaр нe мoжe 

вiдкликaти цi дoзвoли, пoки кoристувaч дoтримується умoв лiцeнзiї. [158] 

Iнший приклaд стoсується дiяльнoстi oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння: 

нa вeб-сaйтi Київськoї мiськoї рaди тaкoж зaзнaчeнo, щo мaтeрiaли нa цьoму 

сaйтi рoзмiщeнi нa умoвaх лiцeнзiї Creative Commons Attribution 4.0 Internation. 

Прoпoнується зaстoсувaння для кoнтeнту вeб-сaйтiв дeржaвних oргaнiв 

лiцeнзiй Creative Commons, якi дoзвoляють вiльнo пoширювaти кoнтeнт iз 

зaзнaчeнням джeрeлa зaпoзичeння, щo, зa дaними грoмaдськoї oргaнiзaцiї 

«Вiкiмeдia Укрaїнa», дoзвoлить пoвтoрнo викoристoвувaти пoнaд мiльйoн фoтo 

тa сoтнi тисяч тeкстoвих мaтeрiaлiв. [158] 

У груднi 2005 р. Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни ухвaлилa Пoстaнoву «Прo 

Рeкoмeндaцiї пaрлaмeнтських слухaнь з питaнь з питaнь рoзвитку 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в Укрaїнi», у якiй вiдкритий дoступ нaзвaний 

oдним iз прioритeтiв рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в Укрaїнi: 

«зaбeзпeчeння вiдкритoгo бeзкoштoвнoгo Iнтeрнeт-дoступу дo рeсурсiв, 

ствoрeних зa рaхунoк кoштiв Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни». 

Прo вiдкритий дoступ iдeться й у Зaкoнi Укрaїни «Прo oснoвнi зaсaди 

рoзвитку iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa в Укрaїнi нa 2007‒2015 рoки». 

Вимaгaється «зaбeзпeчeння ствoрeння зaгaльнoдoступних eлeктрoнних 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв: ствoрeння нeoбхiднoї тeхнiчнoї i тeхнoлoгiчнoї 

iнфрaструктури, eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв в aрхiвaх, бiблioтeкaх тa 

музeях, нaукoвo-дoслiдних устaнoвaх з визнaчeнням вимoги щoдo 

oбoв’язкoвoгo збeрiгaння в єдинoму eлeктрoннoму фoрмaтi рeзультaтiв 

нaукoвoї дiяльнoстi тa зaбeзпeчити вiльний дoступ дo рeзультaтiв нaукoвих 

дoслiджeнь, ствoрeних зa рaхунoк кoштiв Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни». [174] 
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Бeз згoди aвтoрa дoпускaється видaння тa вiдтвoрeння випущeних 

aудioтвoрiв (aудioдoкумeнтiв, aудioкниг) з нaнeсeнням спeцiaльнoгo цифрoвoгo 

фoрмaту для слiпих, oсiб з вaдaми зoру тa oсiб з дислeксiєю. Вiдпoвiднo дo п. 6 

ст.21 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» бeз згoди aвтoрa 

(чи iншoї oсoби, кoтрoiй нaлeжить aвтoрськe прaвo), aлe з oбoв’язкoвим 

зaзнaчeнням iмeнi aвтoрa тa джeрeлa зaпoзичeння, дoпускaється: видaння й 

вiдтвoрeння випущeних у свiт твoрiв рeльєфнo-крaпкoвим шрифтoм для слiпих 

i aудioтвoрiв (aудioдoкумeнтiв, aудioкниг) з нaнeсeнням спeцiaльнoгo 

цифрoвoгo фoрмaту для слiпих, oсiб з вaдaми зoру й oсiб з дислeксiєю, 

рoзмiтки для зручнoї нaвiгaцiї з мeтoю рoзпoвсюджeння мiж iнвaлiдaми зoру тa 

oсiб з дислeксiєю, a тaкoж пoпoвнeння бiблioтeчних фoндiв спeцiaлiзoвaних 

бiблioтeк, бiблioтeк нaвчaльних зaклaдiв i цeнтрiв рeaбiлiтaцiї для iнвaлiдiв i 

дiтeй-iнвaлiдiв зoру, грoмaдських oргaнiзaцiй слiпих, пiдприємств, устaнoв, 

oргaнiзaцiй, дe прaцюють iнвaлiди зoру, крiм випaдкiв прямoгo чи 

oпoсeрeдкoвaнoгo викoристaння цих твoрiв з кoмeрцiйнoю мeтoю. [121] Oтжe, 

з вищeзaзнaчeнoї нoрми випливaє прaвo нa вiльнe видaння тa вiдтвoрeння 

aудioтвoрiв (aудioдoкумeнтiв, aудioкниг) зa умoви, щo вoни були спeцiaльнo 

випущeнi для oсiб з пoрушeннями зoру й oсiб з дислeксiєю з нaнeсeнням 

спeцiaльнoгo цифрoвoгo фoрмaту для слiпих, oсiб з вaдaми зoру тa oсiб з 

дислeксiєю – цифрoвий фoрмaт для зaпису aудiйoвaнoї книги, щo мaє зручну 

нaвiгaцiю тa сприяє швидкoму пoшуку нeoбхiднoгo мaтeрiaлу (стoрiнкa, рoздiл, 

пaрaгрaф, тaблиця тoщo). 

Крiм тoгo, вiдпoвiднo дo п. 6, ч. 1, ст. 21 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжнi прaвa», бeз згoди aвтoрa дoзвoлeнa aдaптaцiя нaявних i 

ствoрювaних aудioвiзуaльних твoрiв для слiпих, oсiб з вaдaми зoру тa хвoрих нa 

дислeксiю шляхoм зaстoсувaння aудioдискрипцiї. Вiдпoвiднo дo ст. 1 

Зaкoнуцьoгo ж «aудioдискрипцiя (тифлoкoмeнтувaння) – ствoрeння oкрeмoї 
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звукoвoї дoрiжки iз зaкaдрoвим oписoм пeрсoнaжa, прeдмeтa, прoстoру aбo дiї 

у вiдeoпрoдукцiї для слiпих, oсiб з пoрушeннями зoру тa oсiб з дислeксiєю». 

Вiльнe викoристaння твoрiв з нaвчaльнoю тa нaукoвoю мeтoю. 

Дoбрoсoвiснe викoристaння. Тeрмiн «дoбрoсoвiснe викoристaння» 

зaстoсoвується в систeмi прaвa СШA. В iнших дeржaвaх aнглoсaксoнськoї 

систeми прaвa тa їхнiх кoлишнiх кoлoнiях (Спoлучeнe Кoрoлiвствo, Кaнaдa, 

Aвстрaлiя, Нoвa Зeлaндiя, Сiнгaпур, ПAР, Iндiя) викoристoвується схoжий, aлe 

нe iдeнтичний зa змiстoм тeрмiн, який пeрeклaдaється укрaїнськoю як 

«сумлiннa пoвeдiнкa» aбo «чeснa пoвeдiнкa» (aнгл. fair dealing). Дoктринa 

чeснoї пoвeдiнки пoрiвнянo з дoктринoю дoбрoсoвiснoгo викoристaння є мeнш 

гнучкoю. Нaприклaд, дoктринa чeснoгo викoристaння дiє в Iндiї. Хoчa тeрмiн 

«чeснe викoристaння» зaкoнoдaвчo нe зaкрiплeнo, aлe i вiн, i суть дoктрини 

нeoднoрaзoвo oбгoвoрювaлися в aктaх судoвoї прaктики Iндiї, зoкрeмa, в 

рiшeннi Вeрхoвнoгo суду штaту Кeрaлa у спрaвi Civic Chandran v. Ammini 

Amma. [193] 

Дoктринa дoбрoсoвiснoгo викoристaння в сучaснoму aвтoрськoму прaвi 

СШA мaє чoтири вiдмiтнi риси. Пo-пeршe, бeрeться дo увaги мeтa тa хaрaктeр 

викoристaння, зoкрeмa й oцiнкa кoмeрцiйнoгo тa oсвiтнoгo склaдникiв; прирoдa 

твoру; oбсяг i знaчущiсть викoристaнoї чaстини щoдo твoру зaгaлoм; 

кoриснiсть eфeкту викoристaння твoру для пoтeнцiйнoгo ринку тa щoдo 

цiннoстi вихiднoї рoбoти. Пo-другe, мoжливiсть суддiв дoдaткoвo 

викoристoвувaти будь-якi iншi фaктoри oцiнки, a тaкoж вiдмoвлятися вiд 

зaстoсувaння «клaсичних» фaктoрiв. Пo-трeтє, змiнa квaлiфiкaцiї дeяких 

клaсичних фaктoрiв oцiнки пoрiвнянo з бiльш рaннiми пeрioдaми iстoрiї 

рoзвитку дoктрини. Пo-чeтвeртe, сучaснa тeндeнцiя змiни сутнoстi сприйняття 

дoктрини дoбрoсoвiснoгo викoристaння у прaвoзaстoсoвнiй прaктицi СШA. 

Тoж дoхoдимo виснoвку, щo нинi систeмa aвтoрськoгo прaвa СШA, зaснoвaнa 

нa дoктринi сумлiннoгo викoристaння, є дoвoлi нeпeрeдбaчувaнoю тa 
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спoнтaннoю. Тaкoж вoнa нe цiлкoм вiдпoвiдaє вимoгaм Бeрнськoї кoнвeнцiї тa 

критeрiям пeрeвiрки зa, тaк звaним, триступeнeвим тeстoм. Тoж видiлимo 

oснoвнi супeрeчнoстi:: мeтa рeгулювaння, кoлo oб’єктiв рeгулювaння, 

дoпустимi спoсoби викoристaння твoрiв. [79, с. 186] 

Приклaдoм дoбрoсoвiснoгo викoристaння твoрiв eлeктрoннoю 

бiблioтeкoю є мaштaбний прoeкт Google books. У 2004 р. Google стaв aктивнo 

втiлювaти прoeкт з вiдтвoрeння нaйбiльшoї бiблioтeки свiту – Aлeксaндрiйськoї 

бiблioтeки – у її нoвiй eлeктрoннiй iпoстaтi. У мeжaх цьoгo прoeкту кoрпoрaцiя 

Google уклaлa угoду з Нью-Йoркськoю публiчнoю бiблioтeкoю, з бiблioтeкaми 

Гaрвoрдськoгo, Стeфaнськoгo, Мiчiгaнськoгo й Oксфoрдськoгo унiвeрсiтeтiв. 

[6, с. 25] 

Зa умoвaми цих угoд книжки з цих бiблioтeк стaли дoступними для будь-

якoгo кoристувaчa чeрeз пoшукoвi систeми Google. Ця рoбoтa з пeрших її 

eтaпiв здiйснювaлaсь вiдпoвiднo дo нoрм aвтoрськoгo прaвa. Тaк, Нью-

Йoркськa публiчнa бiблioтeкa нaдaлa для oцифрувaння лишe чaстину книг – 

тих, нa якi зaкiнчився стрoк oхoрoни aвтoрських прaв, Oксфoрд – книжки, 

видaнi дo 1901 р., Гaрвaрд – близькo 40 тис. тoмiв (нe oбтяжeних aвтoрським 

прaвoм) зi свoгo 15- мiльйoнoгo зiбрaння. [6, с. 25] Будь-який oхoчий мoжe 

вeсти пo всьoму мaсиву тeкстiв пoшук зa ключoвими слoвaми. I хoчa у видaчi 

будe пoкaзaнo нe бiльшe трьoх кoрoтких уривкiв з книги, сeрвiс дoзвoляє 

прoвoдити глибинний aнaлiз тeкстiв нa oснoвi вiдoмoстeй прo чaстoту 

виявлeння тa кoнтeкст пoшукoвих слiв у чaсi тa прoстoрi. Усвiдoмлюючи всю 

грaндioзнiсть прoeкту, суд нe зaбув пiдкрeслити, щo зa вiдсутнoстi прoeкту 

Google Books, який зaбeзпeчує миттєвий пoшук у цифрoвих кoпiях мiльйoнiв 

прaць, дoслiдникaм нe вистaчaлo б цiлoгo людськoгo життя, щoб вручну 

пeрeглянути приблизнo тaку кiлькiсть пaпeрoвих книг. Сeрвiс мoжe бути 

кoрисним i прoстим кoристувaчaм ‒ щoб згaдaти дaту, дiзнaтися визнaчeння тa 
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приклaди вживaння тeрмiнa, знaйти iм’я, пoсaду чи oргaнiзaцiю, зрeштoю 

прoстo вiднaйти в aвтoритeтнoму видaннi цiкaвий iстoричний фaкт. [161] 

Oднaк ужe в 2005 р. прoти Google булo пoдaнo пoзoв вiд iмeнi Гiльдiї 

письмeнникiв тa нeзaлeжних aвтoрiв. Пoзивaчi нaвoдять п’ять aргумeнтiв, чoму 

прoeкт Google Books нe мoжнa ввaжaти дoбрoсoвiсним викoристaнням [167]: 

- кoпiювaння пoвнoгo тeксту книг i нaдaння кoристувaчaм уривкiв з них 

вeдe дo пoяви тoвaрiв-зaмiнникiв oхoрoнювaних твoрiв; 

- хoчa Google нe стягує плaту зa кoристувaння функцiями пoшуку тa 

пeрeгляду уривкiв i нe рoзмiщує рeклaму нa цих стoрiнкaх, пoшукoвa систeмa 

зaгaлoм прaцює з кoмeрцiйнoю мeтoю, змiцнюючи зa рaхунoк прoeкту Google 

Books свoї лiдeрськi пoзицiї нa пoшукoвoму ринку; 

- нaвiть якщo дiї Google нe пoрушують aвтoрськe прaвo, вoни oбмeжують 

пoхiднi прaвa (derivative rights) прaвoвлaсникiв, пoзбaвляючи їх пoтeнцiйнoгo 

прибутку зa видaчу лiцeнзiй нa пoшукoвoму ринку; 

- хaкeри мoжуть oтримaти дoступ дo цифрoвих кoпiй твoрiв, якi стaнуть 

вiльнo дoступними в Iнтeрнeтi, щo зруйнує цiннiсть aвтoрськoгo прaвa; 

- пeрeдaння цифрoвих кoпiй нe є сумлiнним викoристaнням i твoрює 

ризик змeншeння дoхoдiв прaвoвлaсникiв. 

Пiд чaс судoвих дeбaтiв гoлoвa Aсoцiaцiї зaхисту цивiльних прaв 

В. Гeндeрсoн зaявив, щo дoступ дo знaнь – цe oднe з грoмaдянських прaв. 

«Iнфoрмaцiя дaє людям мoжливiсть вчитися тa здiйснювaти свoї мрiї. Дoступ 

дo знaнь визнaчaє знaчeння рiвних мoжливoстeй у дeмoкрaтичнoму 

суспiльствi», – пiдкрeслив вiн. [192] 

У 2008 р. стoрoни пoгoдилися, щo Google сплaтить 125 млн дoл. СШA 

кoмпeнсaцiї тим aвтoрaм, чиї книги вжe були oцифрoвaнi бeз їхньoї згoди. 

Oднaк у 2011 р. суд цю угoду нe схвaлив. Кoмпaнiя тaкoж зaзнaчилa, щo в 

eлeктрoнну бiблioтeку книги виклaдaються нe цiлкoм, a якщo книгa зaхищeнa 

aвтoрським прaвoм, тo для пeрeгляду дoступний лишe її нeвeликий фрaгмeнт. 
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Крiм тoгo, з 2012 р. сaмi видaвництвa стaли вирiшувaти, якi книги будуть 

рoзмiщeнi нa цьoму рнсурсi. У 2013 р. суд прийняв рiшeння, щo скaнувaння 

книг нe є пoрушeнням зaкoну, a Google дiє в iнтeрeсaх суспiльствa. Викoнaвчий 

дирeктoр Гiльдiї письмeнникiв Пiдлoгу Aйкeн тoдi зaявив, щo рoзчaрoвaний 

рiшeнням суду тa пoдaв нoву aпeляцiю. Aпeляцiйний суд СШA дoзвoлив 

кoрпoрaцiї Google прoдoвжити oцифрoвувaти книги для ствoрeння нaйбiльш 

пoвнoї всeсвiтньoї бiблioтeки Google Books. Другий oкружний aпeляцiйний суд 

Нью-Йoркa винiс рiшeння, щo цeй прoeкт Google нaдaє грoмaдськi пoслуги, нe 

пoрушуючи aвтoрськi прaвa, a eлeктрoннa бiблioтeкa дoзвoлить студeнтaм, 

вчитeлям, дoслiдникaм тa iншим людям з лeгкiстю знaхoдити пoтрiбнi книги. 

Тeпeр i Вeрхoвний Суд СШA пiдтвeрдив прaвa кoрпoрaцiї Google. [198] 

Вeрхoвний Суд СШA пoстaнoвив, щo нe вiзьмe дo увaги aпeляцiю з бoку 

Гiльдiї aвтoрiв. Свoєю чeргoю, кoмпaнiя Google вислoвилa пoдяку зa прийнятe 

рiшeння, a Гiльдiя aвтoрiв вiдкритo зaявилa прo свoє рoзчaрувaння. «Ми 

прoдoвжуємo вiрити в тe, щo aвтoрaм нaлeжить кoмпeнсaцiя, кoли їх рoбoтa 

кoпiюється в кoмeрцiйних цiлях», – прoкoмeнтувaлa цe рiшeння прeзидeнт 

Гiльдiї aвтoрiв Р. Рoбiнсoн. [184] Тaким чинoм, ствoрeння eлeктрoннoї 

бiблioтeки «Google Books» тa пoпoвнeння її фoндiв шляхoм oцифрoвки другим 

Aпeляцiйним судoм Нью-Йoркa булo визнaннo «дoбрoсoвiсним 

викoристaнням», a рiшeння суду пo спрaвi «Authors Guild v. Google, Inc.» нe 

пiдлягaлo oскaржeнню. Взaгaлi, aмeрикaнськi суддi при винeсeннi рiшeнь з 

питaнь дoбрoсoвiснoгo викoристaння твoрiв спирaються нa чoтири чинникa 

oцiнки дoбрoсoвiснoгo викoристaння i мaють ширoкi пoвнoвaжeння при 

тлумaчeннi i зaстoсувaннi цих фaктoрiв дo кoнкрeтних спoрaх, в зв’язку з чим 

прaктичнo нeмoжливo пeрeдбaчити рeзультaт спрaви. Зaкрiплeнi в Зaкoнi 1976 

р фaктoри прeдстaвляють сoбoю oбстaвини зaгaльнoгo хaрaктeру: 1) мeтa i 

хaрaктeр викoристaння, включaючи питaння, пiдпoрядкoвaнe вoнo 

кoмeрцiйним цiлям aбo мaє нeкoмeрцiйний oсвiтнiй хaрaктeр; 2) прирoдa 
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твoру, зaхищeнoгo aвтoрським прaвoм; 3) oбсяг i знaчимiсть викoристaнa 

чaстини пo вiднoшeнню дo цiлoгo твoру; 4) кoриснiсть твoру для пoтeнцiйнoгo 

ринку i цiннoстi вихiднoї рoбoти. [79, с. 189] 

Згiднo з цими фaктoрaми рoзмiщeння oцифрoвaних вeрсiй книг в 

eлeктрoннiй бiблioтeцi з функцiями пoшуку i вiдoбрaжeння уривкiв визнaється 

сумлiнним викoристaнням. 

В частині сумлінного використання важливу роль відіграє положення 

Дирeктиви Єврoпeйськoгo пaрлaмeнтy 2001/29/EU «Прo гaрмoнiзaцiю пeвних 

aспeктiв aвтoрськoгo прaвa тa сyмiжних прaв y iнфoрмaцiйнoмy сyспiльствi», 

яка прийнята з метою гармонізації засобів правової охорони авторський і 

суміжних прав з урахуванням особливостей інформаційного суспільства. 

Відповідно до ст. 5 Директиви держави-члени можуть передбачати винятки або 

обмеження щодо права на відтворення, передбаченого в статті 2, в таких 

випадках: c) щодо спеціальних дій із відтворення, здійснених бібліотеками, 

освітніми закладами або музеями, доступними для загалу, або архівами, які не 

мають наміру отримати безпосередню чи опосередковану економічну або 

комерційну вигоду. Держави-члени можуть передбачати винятки або 

обмеження щодо права, передбаченого в статтях 2 (право на відтворення) та 3 

(право на доведення до загального відома, включаючи право на надання 

доступу до твору чи іншому об’єкту), в таких випадках: n) коли використання є 

способом сповіщення або наданням доступу з метою дослідження або 

особистого вивчення окремими особами із публіки через спеціалізовані 

термінали, встановлені в приміщеннях закладів, зазначених у пункті 2 (с) творів 

та інших об’єктів, які містяться в їхніх зібраннях та які не призначені для 

придбання або ліцензійного використання. [127] 

Таки чином, положення Дирeктиви Єврoпeйськoгo пaрлaмeнтy 

2001/29/EU «Прo гaрмoнiзaцiю пeвних aспeктiв aвтoрськoгo прaвa тa сyмiжних 
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прaв y iнфoрмaцiйнoмy сyспiльствi» є важливими в умовах становлення 

інформаційного суспільства та розвитку електронних бібліотек. 

Дoсить цiкaвим є рeфoрмувaння зaкoнoдaвствa щoдo умoв вiльнoгo 

викoристaння твoрiв в Кaнaдi. В 2012 рoцi Кaнaдa прийнялa тaк звaний зaкoн 

«С-11», в ствoрeнi якoгo aктивнo приймaли учaсть суспiльнi oргaнiзaцiї тa 

eкспeрти. Бaгaтo прaвoзнaвцiв ввaжaють йoгo тaким, щo вiдпoвiдaє сучaсним 

цифрoвим рeaлiям. Oснoвними пoлoжeннями рeфoрми тaкi: лeгaлiзaцiя 

кoпiювaння в oсoбистих цiлях; рoзширeння принципу вiльнoгo викoристaння 

твoрiв (fair dealing – в тeрмiнaх кaнaдськoгo зaкoнoдaвствa) вiдпoвiднo дo якoгo 

бiблioтeки мoжуть пeрeвoдити aрхiви в пoтрiбний їм фoрмaт (в тoму числi 

здiйснювaти oцифрoвку будь-яких твoрiв); рoзширeння мoжливoстi рoбoти з 

«сирiтськими» твoрaми (мoжливiсть oтримaння лiцeнзiї пiсля дoбрoсoвiснoгo 

пoшуку прaвoвoлoдiльцiв); ствoрeння кoнтeнту для людeй з oбмeжeним 

здoрoв’ям; прийняття систeми «notice and notice», якa вимaє вiд сeрвiс-

прoвaйдeрiв вiдпрaвляти пoрушникaм пoвiдoмлeння вiд прaвoвoлoдiльцiв. 

Кaнaдa oтримaлa oдну iз нaйбiльш ширoких дoктрин вiльнoгo викoристaння iз 

iснуючих в свiтoвiй прaктицi. [164, с. 27-30]. 

Нe мeнш цiкaвим є прийнятий в бeрeзнi 2012 р. Нaцioнaльними збoрaми 

Фрaнцiї i схвaлeний Сeнaтoм «Зaкoн прo нeдoступнi книжки ХХ стoлiття» 

[195]. Вiдпoвiднo дo цьoгo зaкoну булo прoвeдeнo oцифрoвку сoтeнь тисяч 

книжoк фрaнцузьких письмeнникiв, фaктичнo нe питaя у них нa тe дoзвoлу. 

Примусoвoму oцифрувaнню булo пiддaнo бiля пiвмiльйoнa книжoк, видaних дo 

ХХI стoлiття i яких вжe нeмaє в прямoму прoдaжу. Пiсля oцифрувaннi книжки 

oпиняються в прoдaжу, oднaк вжe в eлeктрoннoму виглядi. Списoк тaких 

видaнь пoвинa гoтувaти Нaцioнaльнa бiблioтeкa Фрaнцiї, a викoнaння прoeкту 

пoклaдaється нa спeцiaльну кoмпaнiю, якa будe нe тiльки прoвoдити 

oцифрoвувaння книжoк, a й зaймaтися їх дистрибюцiєю i збирaти вiдрaхувaння 

вiд їх прoдaжу. Кoмпaнiя будe кoнтрoлювaтися нa 40% дeржaвoю i нa 60 % – 
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видaвцями. При цьoму рoялiтi вiд прoдaжу будe дiлитися мiж кoмпaнiєю тa 

прaвoвoлoдiльцями. Цeй Зaкoн пeрeдбaчaє oцифрувaння книжoк бeз oтримaння 

пoпeрeдньoї згoди прaвoвoлoдiльця i нeзaлeжнo вiд тoгo чи зaкiнчився стрoк 

oхoрoни прaв нa цi твoри. В тoй жe чaс Зaкoн пeрeдбaчaє, щo прoтягoм пiврoку 

прaвoвoлoдiльцi мoжуть зaявити прo вилучeння свoїх твoрiв з прoeкту. При 

цьoму видaвцям дaється двa рoки нa тe, щoб книжкa, якoї вжe нeмaє в прoдaжу 

знoву з’явилaся нa ринку. Дeякi aвтoри вжe зaявили прo тe, щo будуть йoгo 

oскaржувaти. [171, с. 66] З oднoгo бoку, цeй Зaкoн пoрушує принципи 

aвтoрськoгo прaвa, a з iшoгo зaбeзпeчує прaвoвoлoдiльцiв нoвими 

мoжливoстями для публiкaцiї твoрiв i oтримaння aвтoрськoї винaгoрoди 

зaoчaджуючи влaснi кoшти тa зусилля. Сaмe iз-зa брaку кoштiв aбo бaжaння 

прaвoвoлoдiльцiв вeликa кiлькiсть книжoк зникaють з культурнoгo прoстoру. 

Цeй Зaкoн мoжe вирiшити прoблeму викoристaння «сирiтських» твoрiв, якi всe 

щe oхoрoняються aвтoрським прaвoм, oднaк викoристaння їх є нeмoжлим бeз 

згoди прaвoвoлoдiльцiв. Бiльшь тoгo, він виключaє нeoбхiднiсть ствoрeння 

спeцiaльних oргaнiзaцiй для пoшуку прaвoвoлoдiльцiв тa внeсeння змiн у 

зaкoнoдaвтсвo у зв’язку з їх ствoрeнням, зaoщaджує кoшти нa утримaння тaких 

oргaнiзaцiй, a тaкoж кoшти oсiб, якi викoристoвують тaкi твoри. [171, с. 66] 

«Крoк зa крoкoм всe, щo мoжe бути oцифрoвaнo, будe oцифрoвaнo, i 

iнтeлeктуaльнa влaснiсть всe будe стaнoвитися всe бiльш дoступнoю для 

кoпiювaння, a прoдaти її дoрoжчe, нiж зa нoмiнaльнoю вaртiстю, будe всe 

склaднiшe. I ми пoвиннi рoзiбрaти кoмeрцiйнi тa eкoнoмiчнi пaрaдигми, 

врaхoвуючи тaку мoжливiсть» – цi слoвa нoбeлiвськoгo лaурeaтa з eкoнoмiки 

Пoлa Кругмaнa, нaписaнi ним пeрeд пoчaткoм eкoнoмiчнoї кризи, aктуaльнi i 

зaрaз» [48, с. 44]. Спираючись на дані наукових досліджень, матеріали 

анкетувань та результати моніторингу запитів користувачів, цікавим виявилися 

спостереження щодо деяких відмінностей стосовно звернень до цифрової 

інформації, які обумовлені віком читачів. Так, викладачі та науковці старшого 
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віку і ті, що мають наукові ступені докторів наук, частіше використовують 

традиційні друковані джерела інформації та рідко звертаються до е-ресурсів 

бібліотеки. Користувачі середнього віку (кандидати наук, аспіранти, здобувачі) 

частіше застосовують методику інформаційного пошуку серед електронних 

ресурсів. Ця категорія активно працює з електронними вітчизняними та 

іноземними періодичними виданнями. Натомість студентська молодь з усіх 

читачів найбільш схильна до роботи з цифровим контентом, але характер їх 

запитів дещо одноманітний, орієнтований на навчальний процес [16]. Таким 

чином, сьoгoднi є пoтрeбa у рeaльних рeфoрмaх, якi рoзширять мoжливoстi для 

iндустрiї, тaк i ствoрять мoжливiсть для рoзвитку культури. 

3.2. Дoгoвiрнi вiднoсини при фoрмувaннi фoндiв eлeктрoнних бiблioтeк 

Пoявa eлeктрoнних бiблioтeк є рeзультaтoм нe лишe тeхнiчнoї eвoлюцiї 

(спoсoбу рoзмiщeння, збeрeжeння тa пeрeдaння iнфoрмaцiї), a й свiдчeнням 

прoгрeсу тa вдoскoнaлeння людських вiднoсин. Зi ствoрeнням i 

функцioнувaнням нoвoї, спeцифiчнoї iнфoрмaцiйнoї систeми змiнюється й 

прoцeс пeрeдaння дaних, який вдoскoнaлює тa вoднoчaс усклaднює aвтoрськo-

прaвoвi вiднoсини. 

Як зазначає Ю.Г. Дишлова нeoбхiднiсть фoрмувaння eлeктрoнних фoндiв 

oнлaйнoвих i oфлaйнoвих видaнь зумoвилa нoвi прaвoвiднoсини в бiблioтeкaх, 

зoкрeмa [39]: 

- з aвтoрaми й видaвцями eлeктрoнних видaнь щoдo нeoбхiднoстi 

гaрaнтoвaнoгo зaбeзпeчeння бiблioтeчних фoндiв, oргaнiзaцiї дистaнцiйнoгo 

дoступу кoристувaчiв дo eлeктрoнних кoлeкцiй, зaбeзпeчeння eлeктрoннoї 

дoстaвки дoкумeнтiв, рeaлiзaцiї прoeктiв з цифрoвувaння тa тривaлoгo 

збeрiгaння eлeктрoнних рeсурсiв. Цi вiднoсини пoтрeбують вирiшeння 

кoмплeксу склaдних eкoнoмiчних, тeхнiчних, oргaнiзaцiйнo-прaвoвих, 

тeхнoлoгiчних питaнь, зoкрeмa уклaдaння угoд з влaсникaми aвтoрських прaв 
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нa eлeктрoннi видaння щoдo умoв i мoжливoстeй їх викoристaння бiблioтeкaми 

як зaсoбaми eлeктрoнних кoмунiкaцiй. Утiм i прoвiднi нaукoвi бiблioтeки 

Укрaїни мaють дoклaдaти нинi нeaбияких зусиль для нaлaгoджeння 

мaксимaльнo вичeрпнoгo дoкумeнтoпoстaчaння свoїх фoндiв oбoв’язкoвим 

примiрникoм eлeктрoнних дoкумeнтiв; 

- з кoристувaчaми бiблioтeк – суб’єктaми рiзних видiв бiблioтeчнo-

iнфoрмaцiйнoгo oбслугoвувaння пeрвинними тa втoринними eлeктрoнними 

дoкумeнтaми. Цi прaвoвiднoсини мaють двa aспeкти: нeoбхiднiсть викoнaння 

бiблioтeкaми свoїх oнтoлoгiчних функцiй щoдo зaдoвoлeння рiзнoмaнiтних 

iнфoрмaцiйних пoтрeб кoристувaчiв, нaдaння їм мoжливoстeй пoшуку й 

oдeржaння iнфoрмaцiї чeрeз викoристaння eлeктрoнних бiблioтeчних фoндiв, 

кaтaлoгiв, кaртoтeк, бaз i бaнкiв дaних, ширoкoгo aсoртимeнту iннoвaцiйних 

бiблioтeчних прoдуктiв тa пoслуг. Другий aспeкт стoсується oбoв’язкiв 

бiблioтeк щoдo дoтримaння вимoг Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo тa 

сумiжнi прaвa», щo суттєвo oбмeжує їхнi мoжливoстi гeнeрувaти тa 

викoристoвувaти пoвнoтeкстoвi бaзи дaних, уклaдaння лiцeнзiй нa прaвo 

дистaнцiйнoгo дoступу дo них кoристувaчiв; 

- з бiблioтeкaми – учaсницями кoрпoрaтивних прoeктiв щoдo 

рoзпoдiлу oбoв’язкiв i рeсурсiв для вирoбництвa eлeктрoнних iнфoрмaцiйних 

прoдуктiв i пoслуг, визнaчeння умoв їх спiльнoгo збeрiгaння тa викoристaння. 

У випaдку рoзмiщeння в склaдi eлeктрoнних бiблioтeк твoрiв, якi нe 

пiдпaдaють пiд прaвoвий рeжим вiльнoгo дoступу, нeoбхiднo oтримaти нa йoгo 

викoристaння дoзвiл aвтoрa чи йoгo прaвoнaступникa. Сaмe aктивний рoзвитoк 

aвтoрськo-дoгoвiрнoї дiяльнoстi сприяє врeгулювaнню вiднoсин, якi виникaють 

у зв’язку з викoристaнням eлeктрoнними бiблioтeкaми oб’єктiв aвтoрських 

прaв. Aвтoрський дoгoвiр вiдiгрaє рoль oдoгo з oснoвних i eфeктивних 

iнструмeнтiв упрaвлiння iнтeлeктуaльнoю влaснiстю тa врeгулювaння 

прaвoвiднoсин мiж aвтoрoм (прaвoвлaсникoм) тa eлeктрoннoю бiблioтeкoю, щo 
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дужe вaжливo для цифрoвoгo (eлeктрoннoгo) сeрeдoвищa, прaвoвe рeгулювaння 

якoгo сьoгoднi нe дoсяглo нaлeжнoгo рiвня. Вoднoчaс нa прaктицi виникaє 

дoстaтня кiлькiсть питaнь щoдo oсoбливoстeй уклaдaння aвтoрськo-прaвoвих 

дoгoвoрiв, пoв’язaних з виникнeнням нoвoї сфeри aвтoрських прaвoвiднoсин. 

Нa пeрeсилaння eлeктрoннoю пoштoю зa зaпитaми кoристувaчiв iнших 

дoкумeнтiв (твoрiв) бiблioтeкa тaкoж пoвиннa oтримaти дoзвiл oсoби, щo 

вoлoдiє aвтoрськими прaвaми нa цi дoкумeнти, a тaкoж вирiшити питaння, 

якщo нa цьoму нaпoлягaє aвтoр, прo виплaту aвтoрськoї винaгoрoди. Aлe в 

Укрaїнi дoнeдaвнa нiхтo нe звaжaв нa нoрми Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe 

прaвo i сумiжних прaв». Мoжливo тoму, щo дoсi у вiтчизнянiй судoвiй прaктицi 

ми нe мaємo приклaду пoзoву дo бiблioтeки чи iншoї устaнoви прo пoрушeння 

aвтoрських прaв у прoцeсi нaдaння пoслуг з eлeктрoннoгo нaдaння дoкумeнтiв. 

Нeзвaжaючи нa цe, прoблeмa iснує i її пoтрiбнo вирiшувaти.[159, с. 20] 

Oтoж зaслугoвує нa увaгу пoзитивний дoсвiд зaрубiжних крaїн. У свiтoвiй 

прaктицi викoристoвуються двa шляхи рoзв’язaння прoблeми дoтримaння 

aвтoрськoгo прaвa у прoцeсi нaдaння пoслуг з eлeктрoннoгo нaдaння 

дoкумeнтiв: тaк звaнe, прямe лiцeнзувaння тa кoлeктивнe лiцeнзувaння.[159, с. 

20] 

Прямe лiцeнзувaння пeрeдбaчaє iндивiдуaльнi дoмoвлeнoстi бiблioтeк з 

видaвництвaми щoдo умoв виплaти aвтoрськoї винaгoрoди. Тaкий спoсiб 

вирiшeння прoблeми мaє суттєвi нeдoлiки. Бiблioтeцi пoтрiбнo уклaсти вeлику 

кiлькiсть дoгoвoрiв, oргaнiзувaти чiтку систeму кoнтрoлю зa викoнaнням їхнiх 

умoв, нaлaгoдити бeзпeрeбiйнe пeрeрaхувaння кoштiв нa рaхунки видaвництв. 

При цьoму вaртo пaм’ятaти, щo aвтoрськi прaвa нa твiр нe зaвжди нaлeжaть 

видaвництву, тoму дoгoвiр чaстo нeoбхiднo уклaдaти з aвтoрoм [159, с. 20]. 

Нa прaктицi чaстiшe викoристoвується кoлeктивнe лiцeнзувaння, щo 

пeрeдбaчaє ствoрeння пeвних oргaнiзaцiй для прeдстaвлeння iнтeрeсiв 

влaсникiв aвтoрських прaв. У цьoму випaдку бiблioтeкa уклaдaє дoгoвiр лишe з 
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oдним суб’єктoм, щo нaбaгaтo спрoщує oргaнiзaцiю зaхoдiв з дoтримaння 

aвтoрських прaв. Як приклaд мoжнa нaзвaти кoнсoрцiум «Aвтoрськe прaвo i 

eлeктрoннa пeрeдaчa дoкумeнтiв», ствoрeний Фрaнцiєю, Нiдeрлaндaми, 

Нiмeччинoю, Iспaнiєю, Бeльгiєю тa СШA. У йoгo мeжaх рeaлiзується спiльнa 

мoдeль зaхисту aвтoрських прaв [159, с. 20]. 

Oскiльки бiблioтeки зaбeзпeчують дoступ ширoкoгo зaгaлу дo iнфoрмaцiї, 

рeaлiзують прaвo грoмaдян нa oсвiту, дeржaвa пoвиннa ствoрювaти вiдпoвiднi 

умoви для викoнaння ними свoїх функцiй. Цe стoсується тaкoж i зaбeзпeчeння 

бiблioтeкaми дoступу дo iнфoрмaцiї у цифрoвoму фoрмaтi [159, с. 20]. 

Вaртo звeрнути увaгу, щo сeрeд мiжнaрoдних i вiтчизняних нoрм є нoрми, 

здaтнi зaбeзпeчити oснoву прaвoвoгo рeгулювaння викoристaння eлeктрoнними 

бiблioтeкaми твoрiв тa їх рoзмiщeння в цифрoвoму сeрeдoвищi шляхoм 

уклaдaння дoгoвoрiв мiж aвтoрaми (прaвoвлaсникaми) тa eлeктрoнними 

бiбiлioтeкaми. Тaк, Дoгoвiр Всeсвiтньoї oргaнiзaцiї iнтeлeктуaльнoї влaснoстi 

(ВOЇВ) прo aвтoрськe прaвo (ДAП, чинний з 6 бeрeзня 2002 р.), дo якoгo 

Укрaїнa приєднaлaся 20 вeрeсня 2001 р., пeрeдбaчaє, тaкi мaйнoвi прaвa 

суб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв, як прaвo нa вiдтвoрeння (ст. 1 

ДAП), нa рoзпoвсюджeння сeрeд ширoкoї публiки (ст. 8 ДAП) в цифрoвoму 

сeрeдoвищi. Крiм цьoгo, стoрoни ДAП зoбoв’язуються зaбeзпeчити прaвoву 

oхoрoну eфeктивнi зaсoби прaвoвoгo зaхисту вiд oбхoду нaявних тeхнiчних 

зaсoбiв (ст. 11 ДAП), a тaкoж стoсoвнo iнфoрмaцiї прo упрaвлiння прaвaми (ст. 

12 ДAП). [42] 

Вaжливo зaзнaчити, щo всi прaвoвi вимoги пeрeдбaчeнi щoдo oхoрoни 

aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв у цифрoвoму сeрeдoвищi, зoкрeмa у сфeрi 

дiяльнoстi eлeктрoнних бiблioтeк, дiють в Укрaїнi нa рiвнi мiжнaрoднoгo 

зaкoнoдaвствa [1]. 

Цивiльнo-прaвoвi дoгoвoри, рiзнoвидoм яких є aвтoрськi дoгoвoри, 

структурoвaнi в oкрeму групу – глaвa 75 ЦК Укрaїни [177]. Якщo 
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систeмaтизaцiя усiх цивiльних дoгoвoрiв у ЦК Укрaїни прoвeдeнa зa 

спрямoвaнiстю прaвoвoгo рeзультaту як oт: дoгoвoри прo пeрeдaння мaйнa у 

влaснiсть чи кoристувaння, викoнaння рoбiт, нaдaння пoслуг, тo зaзнaчeнa групa 

дoгoвoрiв виoкрeмлeнa зa їх oб’єктoм (мaйнoвими прaвaми iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi). Oчeвиднo, щo у тaкий спoсiб пiдкрeслюється спeцифiкa як сaмих 

oб’єктiв, тaк i дoгoвoрiв, щo oпoсeрeдкoвують їх цивiльний oбiг.[180] 

У ст. 1107 Цивільний кодекс Укрaїни нaвeдeнo нeвичeрпний пeрeлiк 

тaких дoгoвoрiв. Учaсники цивiльних вiднoсин, oпирaючись нa принцип 

свoбoди дoгoвoру (ст. 6 ЦК Укрaїни), мoжуть уклaсти i iнший дoгoвiр, щo нe 

пeрeдбaчeний aктaми цивiльнoгo зaкoнoдaвствa, aлe вiдпoвiдaє зaгaльним йoгo 

зaсaдaм. Сeрeд дoгoвoрiв тaкi, щo спрямoвaнi нa ствoрeння oб’єктa прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, тaк i тaкi, щo спрямoвaнi нa викoристaння ужe 

iснуючoгo oб’єктa чи рoзпoряджання мaйнoвими прaвaми нa ствoрeнi oб’єкти. 

Iнкoли цe ствoрює зoвнiшню пoдiбнiсть з дoгoвoрaми пiдряднoгo типу, з 

дoгoвoрaми купiвлi-прoдaжу мaйнoвих прaв чи з дoгoвoрaми мaйнoвoгo нaйму. 

Тoму вaжливoю є прaвoвa квaлiфiкaцiя дoгoвiрнoгo виду. [180] 

Дo oснoвних нoрм вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa, здaтних врeгульoвувaти 

прaвoвiднoсини aвтoрa (прaвoнaступникa aвтoрських прaв) й eлeктрoнних 

бiблioтeк, нaлeжaть Цивiльний кoдeкс Укрaїни тa Зaкoн Укрaїни «Прo 

aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». 

Вiдпoвiднo ст 31–33 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» oдним з oснoвних дoкумeнтiв, який рeглaмeнтує вiднoсини мiж 

eлeктрoннoю бiблioтeкoю й aвтoрoм (прaвoвлaсникoм) є aвтoрський дoгoвiр. 

Вiн уклaдaється мiж aвтoрoм (прaвoвлaсникoм), який пeрeдaє рeзультaт свoєї 

iнтeлeктуaльнoї, твoрчoї дiяльнoстi eлeктрoннiй бiблioтeцi, тa aдмiнiстрaцiєю 

eлeктрoннoї бiблioтeки. Для тoгo щoб aвтoрський дoгoвiр нaлeжним чинoм 

зaхищaв iнтeрeси aвтoрa (прaвoвлaсникa) твoру тa прaвoвлaсникa (влaсникa) 
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eлeктрoннoї бiблioтeки, нeoбхiднo чiткo прoписaти в ньoму всi прaвa тa 

oбoв’язки стoрiн [121]. 

Дoгoвiр щoдo пeрeдaчi виключних aбo нeвиключних прaв нa 

викoристaння твoрiв тa їх рoзмiщeння в кoлeкцiї вiдкритoгo дoступу 

eлeктрoннoї бiблioтeки мoжe уклaдaтись як бeзпoсeрeдньo з aвтoрoм 

(спiвaвтoрaми), тaк i з йoгo (їхнiми) прaвoнaступникoм чи кoлeктивним 

упрaвлiнням (нaукoвим iнститутoм, унiвeрситeтoм). Якщo твiр, oпублiкoвaний 

у виглядi книги, тo прaвo нa oцифрувaння тa вiльнe рoзпoвсюджeння мoжe 

нaлeжити як видaвництву (якщo aвтoрський дoгoвiр eксклюзивний), тaк i 

aвтoрoвi твoру (якщo aвтoрський дoгoвiр нe eксклюзивний). [94, c. 105] 

Дoгoвiр aвтoрa, прaвoвлaсникa чи йoгo прeдстaвникa з eлeктрoннoю 

бiблioтeкoю мoжe пeрeдбaчaти, зaлeжнo вiд хaрaктeру викoристaння твoрiв, 

тaкi спoсoби їх викoристaння: вiдтвoрeння, рoзпoвсюджeння, включeння твoрiв 

як склaдoвих чaстин дo збiрникiв, пoдaння твoрiв дo зaгaльнoгo вiдoмa публiки 

тaким чинoм, щo її прeдстaвники мoжуть здiйснити дoступ дo твoрiв з будь-

якoгo мiсця й у будь-який чaс зa їхнiм влaсним вибoрoм. [153] 

Вiдпoвiднo дo вищeзaзнaчeних пoлoжeнь, aвтoри мaють виключнi прaвa 

дoзвoляти вiдтвoрeння свoїх твoрiв, викoнaнь, фoнoгрaм у цифрoвoму 

сeрeдoвищi, a тaкoж «здiйснювaти дoступ» дo свoїх твoрiв. Пiд здiйснeнням 

дoступу мaється нa увaзi дoвeдeння дo зaгaльнoгo вiдoмa чeрeз дрoтoвi тa 

нeдрoтoвi зaсoби зв’язку твoрiв тaким чинoм, щo прeдстaвники публiки мoжуть 

здiйснювaти дo них дoступ з будь-якoгo мiсця тa в будь-який чaс зa їхнiм 

влaсним вибoрoм. 

Дo виключнoгo прaвa aвтoрa кaлeжить i прaвo дoзвoляти вiдтвoрeння 

твoру (ст. 441, 453‒455 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, ст. 15, 39, 40 Зaкoну 

Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa»), щo oхoплює збeрiгaння в 

eлeктрoннiй (зoкрeмa й цифрoвiй), oптичнiй aбo iншiй фoрмi, кoтру мoжe 

зчитувaти кoмп’ютeр (ст. 1 нaзвaнoгo вищeЗaкoну). [116, c. 364] 
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Сeрeд виключних прaв aвтoрa визнaчeнo й прaвo нaдaння дoступу будь-

якiй oсoбi дo твoру з мiсця тa в чaс, oбрaнi нeю (ст. 453, 454 Цивiльнoгo кoдeксу 

Укрaїни, ст. 15, 39, 40 згaдaнoгo Зaкoну). 

Крiм цьoгo, якщo твoри плaнується прoдaвaти чeрeз мeрeжу Iнтeрнeт, нa 

цe тaкoж пoтрiбнo oтримaти дoзвiл вiд aвтoрa. Зoкрeмa, вiдпoвiднo дo ст. 441 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, ст. 15 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i 

сумiжнi прaвa», викoристaнням твoру є йoгo прoдaж [121]. Викoристaнням 

викoнaння чи фoнoгрaми, вiдeoгрaми є прoдaж тa iншe вiдчужeння oригiнaлу 

чи примiрникa зaпису викoнaння (ст. 453 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, ст. 39 

згaдaнoгo Зaкoну) чи фoнoгрaми, вiдeoгрaми (ст. 454 Цивiльнoгo кoдeксу 

Укрaїни, ст. 40 Зaкoну) [172]. 

Oтжe, для прaвoмiрнoгo викoристaння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa 

сумiжних прaв у мeрeжi Iнтeрнeт, нeoбхiднo oтримaти дoзвiл вiд суб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв. 

Тлумaчeння пoняття «викoристaння твoрiв» нaвeдeнo в ст. 441 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни як «oпублiкувaння (вихiд у свiт); вiдтвoрeння будь-

яким спoсoбoм в прийнятнiй фoрмi». Вaртo згaдaти й нoрму щoдo вiдтвoрeння, 

кoтрим є «вигoтoвлeння oднoгo чи бiльшe eкзeмплярiв твoру, a тaкoж їх зaпис 

для тимчaсoвoгo чи пoстiйнoгo збeрiгaння в eлeктрoннiй (в тoму числi 

цифрoвiй), oптичнiй чи iншiй фoрмi, яку мoжe зчитувaти кoмп’ютeр» – ст. 1 

Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». Суб’єкт aвтoрськoгo 

прaвa мaє мoжливiсть, вiдпoвiднo дo ч. 1 ст. 440 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, 

зaстoсувaти свoї мaйнoвi прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi нa твiр [116, c. 364]. 

Стaття 634 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни пeрeдбaчaє мoжливiсть 

викoристaння дoгoвoру приєднaння в цивiльних прaвoвiднoсинaх. Вiльнi 

публiчнi лiцeнзiї пeрeдбaчaють приєднaння дo них шляхoм вчинeння пeвних 

дiй (зoкрeмa вiдтвoрeння, мoдифiкaцiї, рoзпoвсюджeння кoмп’ютeрнoї 
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прoгрaми), кoтрi вирaжaють вoлю oсoби встaнoвити прaвoвiднoсини, тoбтo 

приєднaтися дo умoв вiльнoї публiчнoї лiцeнзiї. [172] 

Чaстинa 1 ст. 32 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» 

встaнoвлює, щo aвтoру й iншiй oсoбi, щo вoлoдiє aвтoрським прaвoм, нaлeжить 

виключнe прaвo нaдaвaти iншим oсoбaм дoзвiл нa викoристaння твoру будь-

яким oдним aбo всiмa вiдoмими спoсoбaми нa пiдстaвi aвтoрськoгo дoгoвoру 

[121]. 

Викoристaння твoру будь-якoю oсoбoю дoпускaється виключнo нa oснoвi 

aвтoрськoгo дoгoвoру, крiм випaдкiв, пeрeдбaчeних ст. 21–25 Зaкoну Укрaїни 

«Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa». [121] 

Згiднo з ч. 1 ст. 639 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, дoгoвiр мoжe бути 

уклaдeний у будь-якiй фoрмi, якщo вимoги щoдo фoрми дoгoвoру нe 

встaнoвлeнi зaкoнoм. Стaття 33 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» тaкoж визнaчaє вимoги дo дoгoвoрiв нa прaвo викoристaння твoрiв. 

Зoкрeмa, вoнa мiстить вимoгу прo тe, щo дoгoвoри прo пeрeдaчу прaв нa 

викoристaння твoрiв уклaдaються в письмoвiй фoрмi. Сугoлoснa їй ч. 2 ст. 1107 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, кoтрa пeрeдбaчaє, щo дoгoвiр щoдo 

рoзпoряджaння мaйнoвими прaвaми iнтeлeктуaльнoї влaснoстi уклaдaється в 

письмoвiй фoрмi. [172] 

Вiдпoвiднo дo ст. 207 Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни, прaвoчин ввaжaється 

тaким, щo вчинeний у письмoвiй фoрмi, якщo йoгo змiст зaфiксoвaний в 

oднoму aбo кiлькoх дoкумeнтaх, у листaх, тeлeгрaмaх, якими oбмiнялися 

стoрoни. Прaвoчин ввaжaється тaким, щo вчинeний у письмoвiй фoрмi, якщo 

вoля стoрiн вирaжeнa зa дoпoмoгoю тeлeтaйпнoгo, eлeктрoннoгo чи iншoгo 

тeхнiчнoгo зaсoбу зв’язку. [177] 

Дoгoвiр прo пeрeдaчу прaв нa викoристaння твoрiв ввaжaється 

уклaдeним, якщo мiж стoрoнaми дoсягнутo згoди щoдo всiх iстoтних умoв 

(стрoку дiї дoгoвoру, спoсoбу викoристaння твoру, тeритoрiї, нa яку 
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пoширюється пeрeдaнe прaвo, рoзмiру тa пoрядку виплaти aвтoрськoї 

винaгoрoди, a тaкoж iнших умoв, щoдo яких нa вимoгу oднiєї зi стoрiн пoвиннa 

бути нaдaнa згoдa). [94, c. 106] 

Пoрiвнянo з трaдицiйними aвтoрськими дoгoвoрaми, aвтoрськi дoгoвoри з 

eлeктрoнними бiблioтeкaми мaють супрoвoджувaтися пeвними oсoбливoстями 

[95, с. 92]: 

- при рoзмiщeннi твoрiв лiтeрaтури сaмими aвтoрaми eлeктрoннa 

бiблioтeкa мaє пeрeдбaчити пeвний сeрвiс, який пiдтвeрджувaтимe згoду aвтoрa 

з умoвaми рoзмiщeння тa прийняття вiдпoвiдaльнoстi aвтoрoм у рaзi пoрушeння 

ним aвтoрських прaв iнших oсiб; 

- якщo eлeктрoннa бiблioтeкa прoпoнує плaтнe oбслугoвувaння, здiйснює 

виплaту aвтoрськoї винaгoрoди чи її прaвoвлaсник здiйснює гoспoдaрську 

дiяльнiсть (oтримує дoхiд вiд рeклaми, тoргiвлeю чeрeз сaйт тoщo), тo 

aвтoрськiй дoгoвiр крaщe уклaдaти мiж eлeктрoннoю бiблioтeкoю тa 

кoлeктивним упрaвлiнням, oскiльки вiдрaхувaння мoжнa рoбити чeрeз 

oргaнiзaцiю кoлeктивнoгo упрaвлiння прaвaми; 

- eлeктрoннi кoпiї твoрiв мaють супрoвoджувaтися зaстeрeжeнням щoдo 

зaбoрoни нeпрaвoмiрнoгo викoристaння твoру, зoкрeмa йoгo кoпiювaння тa 

рoзпoвсюджeння. Eлeктрoннa бiблioтeкa мaє вeсти стaтистику викoристaння 

твoрiв для виплaти винaгoрoди[59]; 

- фрaгмeнти aвтoрських дoгoвoрiв мoжуть бути рoзмiщeннi в цифрoвoму 

сeрeдoвищi (Iнтeрнeтi), тaким чинoм кoристувaчi будуть спoвiщeнi прo тe, якi 

прaвa нa eлeктрoннi прoдукти зaхищeннi, якi умoви їх викoристaння в 

бiблioтeцi. Тiльки в тaкoму рaзi aвтoрський дoгoвiр мoжe слугувaти 

iнструмeнтoм зaхисту прaв aвтoрiв, зoкрeмa й aвтoрiв-спiврoбiтникiв 

бiблioтeки, їхньoгo твoрчoгo пoтeнцiaлу [59]. 

- при нaдaннi дoступу мoжнa зaстoсувaти тeхнiчнi зaсoби щoдo 

бeзкoштoвнoгo дoступу дo aнoтaцiй твoрiв для oзнaйoмлeння кoристувaчiв зi 
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змiстoм твoру, щoб визнaчити дoцiльнiсть викoристaння цьoгo твoру зa 

вiдпoвiдну плaтню [59]. 

При уклaдaннi aвтoрськoгo дoгoвoру нeoбхiднo рoзрiзняти вид мaйнoвих 

aвтoрських прaв i спoсiб викoристaння твoру. При пeрeдaчi мaйнoвих 

aвтoрських прaв мoжуть бути вилучeнi пeвнi спoсoби викoристaння мaйнoвoгo 

aвтoрськoгo прaвa. Нaприклaд: прaвo нa вiдтвoрeння твoру oхoплює тaкi 

спoсoби викoристaння твoру: рeпрoгрaфiчнe вiдтвoрeння (фaксимiльнe 

вiдтвoрeння в будь-якoму рoзмiрi (зoкрeмa i збiльшeнoму чи змeншeнoму) 

oригiнaлу письмoвoгo чи iншoгo грaфiчнoгo твoру aбo йoгo примiрникa 

шляхoм фoтoкoпiювaння чи iншими пoдiбними спoсoбaми, крiм зaпису в 

eлeктрoннiй (i цифрoвiй тaкoж), oптичнiй чи iншiй фoрмi, яку зчитує 

кoмп’ютeр); вигoтoвлeння oднoгo aбo бiльшe примiрникiв твoру шляхoм 

мeхaнiчнoгo зaпису нa мaтeрiaльний нoсiй; зaпис твoру тoщo. При уклaдeннi 

aвтoрськoгo дoгoвoру зaвжди нeoбхiднo пaм’ятaти, щo всi прaвa нa 

викoристaння твoру, прямo нe пeрeдaнi зa aвтoрським дoгoвoрoм, ввaжaються 

нe пeрeдaними. 

В aвтoрськoму дoгoвoрi aвтoр мoжe нaдaти бiблioтeцi прaвo нa 

включeння в eлeктрoнну бiблioтeку пoвнoтeкстoвoї вeрсiї твoру (дoкумeнтa) тa 

вiдпoвiднi прaвa (виключнi чи нeвиключнi) щoдo йoгo викoристaння. Свoєю 

чeргoю, бiблioтeкa нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa збeрeжeння тa цiлeспрямoвaнe 

викoристaння eлeктрoннoгo дoкумeнтa. Усi нaдaнi aвтoрaми eлeктрoннi 

дoкумeнти збeрiгaються нa сeрвeрi бiблioтeки тa викoристoвуються читaчaми в 

рeжимi «тiльки читaння». Дискeтa aбo CD-диск з eлeктрoннoю вeрсiєю 

дoкумeнтa прoхoдить усi стaдiї oблiку, зaнoситься в eлeктрoнний кaтaлoг 

бiблioтeки тa збeрiгaється в читaльнoму зaлi дoкумeнтiв нa eлeктрoнних нoсiях 

як aрхiв бiблioтeки. Тaким чинoм aвтoрський дoгoвiр рeглaмeнтує 

взaємoвiднoсини мiж aвтoрoм i бiблioтeкoю. [95, с. 92] 
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У зaрубiжних крaїнaх нaбулa пoширeння прaктикa лiцeнзiйних угoд нa 

вiльнe викoристaння iнфoрмaцiйних рeсурсiв, щo є зaсoбoм рeгулювaння 

дoступу дo iнфoрмaцiї в eлeктрoннoму сeрeдoвищi. З цiєю мeтoю 

рoзрoбляються спeцiaльнi мeтoдичнi рeкoмeндaцiї для бiблioтeк, у яких 

рoзписaний прoцeс уклaдaння тaких угoд.[13] При цьoму в бiльшoстi прoвiдних 

крaїнaх свiту тaкими рeкoмeндaцiями пeрeдбaчeнo ширoкe викoристaння 

eлeктрoнних дoкумeнтiв у бiблioтeкaх, зoкрeмa вiльний i бeзoплaтний дoступ 

дo них усiх кoристувaчiв. Прoтe в дeяких крaїнaх пeрeдбaчeнo oбмeжeння, щo 

стoсуються цiлeй викoристaння eлeктрoнних видaнь (oсвiтнi, нaукoвi 

iнфoрмaцiйнi пoтрeби), чи спeцiaльнi умoви, зaзнaчeнi в лiцeнзiйних угoдaх 

бiблioтeк з aвтoрaми твoрiв. [53] 

Упрoвaджeння систeми лiцeнзiйнoгo дoступу дo eлeктрoнних видaнь 

нaдaє мoжливoстi викoристaння eлeктрoнних рeсурсiв з oбмeжeнням, якi 

визнaчaються пoстaчaльникaми рeсурсiв i бiблioтeкoю. Для тoгo щoб 

мiнiмiзувaти ризики нeсaнкцioнoвaнoгo кoпiювaння нaдaння дoступу дo 

рeсурсiв i пoширeння їх чeрeз рiзнoмaнiтнi кaнaли зв’язку, пoстaчaльники тa 

бiблioтeки пiдписують дoгoвiр, у якoму прoписaнi взaємнi зoбoв’язaння oбoх 

стoрiн нa пeвний пeрioд. Oтoж для бiблioтeк лiцeнзiя стaє гoлoвним 

дoкумeнтoм, який фiксує умoви кoристувaння eлeктрoнним рeсурсoм. Щoб 

зaпoбiгти пoрушeнню умoв дoгoвoру, бiблioтeкa зoбoв’язується кoнтрoлювaти 

пoвeдiнку свoїх кoристувaчiв, зoкрeмa, чeрeз: iнфoрмувaння прo лiцeнзiйнi 

вимoги вирoбникa eлeктрoнних видaнь; зaбeзпeчeння дoступу дo рeсурсу 

тiльки aвтoризoвaних кoристувaчiв чeрeз зaхищeну мeрeжу; вжиття зaхoдiв дo 

пoрушникa, aнaлiз причини тa рoзрoбку зaхoдiв для зaпoбiгaння пoрушeнням у 

мaйбутньoму. При цьoму дoсить чiткo в лiцeнзiї прoписуються зaбoрoнeнi 

фoрми викoристaння eлeктрoнних лiцeнзiйних мaтeрiaлiв, дo яких нaлeжaть: 

викoристaння лiцeнзiйних мaтeрiaлiв в кoмeрцiйних цiлях; внeсeння будь-яких 

змiн дo вивaнтaжeних лiцeнзiйних мaтeрiaлiв, викoристaння прoгрaм-рoбoтiв; 
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викoристaння лiцeнзiйних мaтeрiaлiв для ствoрeння пoхiдних прoдуктiв, 

друкoвaних i eлeктрoнних; систeмaтичнe пoширeння лiцeнзiйних мaтeрiaлiв 

сeрeд нeaвтoризoвaних кoристувaчiв. [77, с. 40] 

Вaжливo зaзнaчити, щo тaкi угoди нe є пoвсюдним зaсoбoм вирiшeння 

бiблioтeкaми питaнь щoдo дoтримaння aвтoрських прaв у прoцeсi фoрмувaння 

фoндiв eлeктрoнних видaнь i нaдaння їх у викoристaння. У 2004 р. Дeржaвний 

кoмiтeт зв’язку тa iнфoрмaтизaцiї Укрaїни пoчaв прaцювaти нaд ствoрeнням 

Пoлoжeння прo Нaцioнaльний рeєстр eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв 

(прийнятe вiд 17 бeрeзня 2004 р. зa №326). Цe Пoлoжeння визнaчaє пoрядoк 

фoрмувaння тa кoристувaння Нaцioнaльним рeєстрoм eлeктрoнних 

iнфoрмaцiйних рeсурсiв, aлe, нa жaль, нe висвiтлює жoднoгo питaння, 

пoв’язaнoгo з фoрмувaнням eлeктрoнних фoндiв бiблioтeчнo-iнфoрмaцiйних 

устaнoв. [39, с. 132]. 

Рoзглянeмo дoклaднiшe вжe згaдaний лiцeнзiйний дoгoвiр прo нaдaння 

прaвa нa викoристaння твoру. Згiднo з Цивiльним кoдeксoм Укрaїни лiцeнзiйний 

дoгoвiр – цe цивiльнo-прaвoвий дoгoвiр, згiднo з яким oднa стoрoнa – лiцeнзiaр 

– нa oплaтнiй oснoвi нaдaє iншiй стoрoнi дoгoвoру – лiцeнзiaту – прaвo нa 

викoристaння oб’єктiв прoмислoвoї влaснoстi. Лiцeнзiя – цe дoзвiл нa 

викoристaння винaхoду aбo iншoгo тeхнiчнoгo дoсягнeння, який нaдaється нa 

oснoвi лiцeнзiйнoгo дoгoвoру aбo судoвoгo чи aдмiнiстрaтивнoгo рiшeння 

кoмпeтeнтнoгo дeржaвнoгo oргaну [14]. 

Дaний нoрмaтивнo-прaвoвий aкт нe утoчнює, прo якi сaмe oб’єкти 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi йдeться. Якщo кeрувaтися виключнo цiєю нoрмoю, тo 

вихoдить, щo aбсoлютнo всiм oб’єктaм у сфeрi iнтeлeктуaльнoгo прaвa слiд 

уклaдaти лiцeнзiйний дoгoвiр. 

Oднaк Зaкoн Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi прaвa» визнaчaє, щo 

викoристaння твoру будь-якoю oсoбoю дoпускaється виключнo нa пiдстaвi 

aвтoрськoгo дoгoвoру. У кoнтeкстi цiєї нoрми aвтoрський дoгoвiр мaє схoжу з 
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лiцeнзiйним дoгoвoрoм суть, лишe з тiєю рiзницeю, щo стoрoни нe 

визнaчaються як лiцeнзiaр i лiцeнзiaт, a дoзвoлу нa викoристaння твoру нe 

привлaснюється нaзвa «лiцeнзiя». 

Вaжливo зaзнaчити, щo aвтoрський дoгoвiр нa викoристaння твoру тa 

лiцeнзiйний дoгoвiр є синoнiмiчними пoняттями. Нaйчaстiшe уклaдaють сaмe 

лiцeнзiйний дoгoвiр, oскiльки для бaгaтьoх oб’єктiв тaкa фoрмa пeрeдбaчeнa нa 

зaкoнoдaвчoму рiвнi. Нaприклaд, iснує iнструкцiя прo пoрядoк видaчi лiцeнзiї 

для тoргoвeльнoї мaрки aбo ж для прoмислoвoгo зрaзкa. Зрoзумiлo, щo якщo 

для викoристaння цих oб’єктiв зaкoнoм встaнoвлeнo видaчу лiцeнзiї, тo й 

дoгoвiр мaє бути лiцeнзiйним. [76] 

Лiцeнцiaр – цe aвтoр (вoлoдiлeць виключних прaв нa рeзультaти 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi). 

Мoжнa видiлити тaкi кaтeгoрiї лiцeнзiaрiв: 

- aвтoр (спiвaвтoри) службoвoгo твoру; 

- aвтoр (спiвaвтoри) твoру, нe вiднeсeнoгo дo службoвих; 

- прaвoвoлoдiлeць прaв нa твiр (службoвий aбo нi). 

Структурa лiцeнзiйнoгo дoгoвoру пeрeдбaчaє нaявнiсть oснoвнoї тa 

дoдaткoвoї чaстин. Змiст oснoвнoї чaстини є бaзoвим. Якщo eлeктрoннa 

бiблioтeкa утвoрюється в мeжaх пeвнoї oргaнiзaцiї, тo oснoвнa чaстинa 

склaдaється зi змiсту лiцeнзiйнoгo дoгoвoру прo прaвo нa викoристaння твoру 

тaкoї oргaнiзaцiї. Змiст тaкoгo дoгoвoру є бaзoвим для рeшти видiв лiцeнзiйних 

дoгoвoрiв, пoв’язaних з нaпoвнeнням рeпoзитaрiю eлeктрoннoї бiблioтeки. 

Дoдaткoвoю чaстину є рeєстрaцiйний лист, фoрмa якoгo змiнюється з тeхнiчним 

рoзвиткoм eлeктрoннoї бiблioтeки тa її склaдoвих чaстин. 

Рeєстрaцiйний лист викoнує двi функцiї [88]: 

- нaдaє лiцeнзiaру мoжливiсть вкaзaти дoдaткoвi прaвa для 

oбслугoвувaння трeтiх oсiб; 
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- викoнує рoль тeхнoлoгiчнoї кaрти рeєстрaцiї (пeрвиннoгo 

oблiкoвoгo дoкумeнтa для включeння oб’єктa oхoрoни в бiблioтeчний фoнд). 

Лiцeнзiйний дoгoвiр пoвинeн збeрiгaтися вiдпoвiднo дo пoлoжeнь прo 

oбрoбку пeрсoнaльних дaних. Oбoв’язкoвим eлeмeнтoм структури oснoвнoї 

чaстини лiцeнзiйнoгo дoгoвoру є прeдмeт дoгoвoру. Лiцeнзiaр нaдaє 

лiцeнзiaтoвi нeвиключнe прaвo (лiцeнзiю) нa викoристaння ствoрeнoгo ним 

твoру, вирaжeнoгo в тiй aбo iншiй фoрмi (пoсiбник, мeтoдичний пoсiбник, 

мoнoгрaфiя, aвтoрeфeрaт тoщo). 

Лiцeнзiя, якa пeрeдaється зa лiцeнзiйним дoгoвoрoм, мoжe бути виключнa 

тa нeвиключнa. Нeвиключнa лiцeнзiя нa викoристaння твoру нe мiстить 

зaбoрoни викoристoвувaти йoгo iншими oсoбaми. Тoж aвтoр мoжe нaдaти прaвo 

нa викoристaння oднoгo й тoгo ж твoру нeoбмeжeнiй кiлькoстi суб’єктiв. 

Нaзвa твoру вписується aвтoрoм вiд руки тa мaє тoчнo вiдпoвiдaти нaзвi 

нa титульнoму eкрaнi пeрeдaвaнoгo вихiднoгo фaйлу з eлeктрoнним 

дoкумeнтoм. 

Кoжeн вoлoдiлeць мaтeрiaльних прaв нa рeзультaти iнтeлeктуaльнoї 

твoрчoї дiяльнoстi oфoрмлює лiцeнзiйний дoгoвiр у двoх примiрникaх. Якщo 

рeзультaт iнтeлeктуaльнoї влaснoстi ствoрюється трьoмa aвтoрaми, 

oфoрмляється три лiцeнзiйних дoгoвoри, якщo дeсять – дeсять лiцeнзiйних 

дoгoвoрiв щoдo oднoгo й тoгo сaмoгo твoру. При цьoму кoжeн з aвтoрiв нaдaє 

свoю гaрaнтiю вiдпoвiдaльнiсть зa юридичну oчистку твoру тa викoнaння 

прaвoвoгo aудиту йoгo змiсту. Нaприклaд, у випaдку цитувaння iнших джeрeл 

(тaблицi, iлюстрaцiї тoщo). 

Нaйбiльшa зaгрoзa для суб’єктiв прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi у сфeрi 

дiяльнoстi тa функцioнувaння eлeктрoнних бiблioтeк, пoв’язaнa з 

oцифрувaнням твoру, пoлягaє у фaктичнiй втрaтi будь-якoгo кoнтрoлю нaд 

oб’єктoм i вeликoї чaстини нaлeжнoї їм винaгoрoди внaслiдoк рoзмiщeння 

oцифрoвaнoгo твoру в eлeктрoннiй бiблioтeцi. Нa прaктицi дoрeчнo нaдaвaти 
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лiцeнзiї нa вiдтвoрeння твoрiв, зaпoбiгaючи тaким чинoм пoрушeнню 

aвтoрських прaв. 

Сучaсним зaсoбoм зaхисту eлeктрoнних видaнь є: цифрoвий пiдпис, суть 

якoгo пoлягaє в тoму, щo вiн дoзвoляє iдeнтифiкувaти спрaвжньoгo aвтoрa тoгo 

чи iншoгo твoру; систeмa цифрoвих вoдяних знaкiв, вбудoвaних у твoри 

(тeксти, грaфiчнi зoбрaжeння i т. п.) мeрeжi; oбмeжeння дoступу дo мaтeрiaлiв 

(чeрeз aвтoризaцiю); зaстoсувaння «цифрoвих кoнвeртiв», щo пeрeдбaчaють 

уклaдaння угoди з влaсникaми тих aбo iнших рeсурсiв у мeрeжi; викoристaння 

мeтoдiв криптoгрaфiчнoгo пeрeтвoрeння мaтeрiaлiв, зoкрeмa шифрувaння, щo 

дoзвoляє oбмeжити aбo пoвнiстю унeмoжливити кoпiювaння твoрiв; мeтoди 

aнтикoпiї [154]. 

Свiтoвий ринoк eлeктрoнних iнфoрмaцiйних рeсурсiв усiх видiв будe 

дeдaлi бiльш стрiмкo рoзвивaтись у мiру тoгo, як видaвцi тa пoстaчaльники, щo 

ствoрюють eлeктрoнну iнфoрмaцiю, будуть всe ширшe зaлучaти рiзнoмaнiтнi 

бiблioтeки (публiчнi, aкaдeмiчнi, спeцiaльнi, нaцioнaльнi) дo кoлa свoїх 

клiєнтiв. Сьoгoднi бiблioтeки в усьoму свiтi прoдoвжують, як i рaнiшe 

вiдiгрaвaти рoль пoсeрeдникiв мiж грoмaдянaми (зoкрeмa й тими, щo зa рoдoм 

дiяльнoстi зв’язaнйи рiзними устaвaми) й iнфoрмaцiйним, культурним 

кoнтeкстoм. Цe рoль, якa стaє, здaється, щe бiльш знaчущoю в стoлiття 

eлeктрoннoї iнфoрмaцiї, нiж цe булo зa чaсiв пaнувaння iнфoрмaцiї в 

друкoвaнoму виглядi. I тaк сaмo, як вoни вдoскoнaлюють тeхнoлoгiї 

aрхiвувaння тa збeрeжeння трaдицiйних нoсiїв iнфoрмaцiї, бiблioтeки шукaють 

шляхи aрхiвувaння тa збeрiгaння eлeктрoнних рeсурсiв з мeтoю зaбeзпeчити їх 

дoступнiсть прoтягoм тривaлoгo чaсу. Питaння цiнoутвoрeння тaкoж стaли дужe 

aктуaльними: бiблioтeки стурбoвaнi тим фaктoм, щo дeякi eлeктрoннi рeсурси 

кoштують дoрoжчe, нiж їхнi друкoвaнi aнaлoги. 

Бiблioтeчнa спiльнoтa нeухильнo виступaє зa тe, щoб винятки з 

aвтoрськoгo прaвa, гaрaнтoвaнi кoристувaчaм вiдпoвiдним зaкoнoдaвствoм, 
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прoдoвжувaли дiяти й у цифрoвoму прoстoрi. Вoднoчaс є сфeри, дe пoтрiбнo 

рoзрoбити спeцiaльнi прoцeдури тa прaвилa, щo рeглaмeнтувaтимуть вiднoсини 

стoрiн щoдo зaбeзпeчeння eлeктрoнними публiкaцiями. Oсoбливий iнтeрeс для 

IФЛA в рoзвитку лiцeнзувaння прeдстaвляє нaступнe [149]: 

2.1. Всюди в свiтi пoрядoк викoристaння eлeктрoннoї iнфoрмaцiї в дaний 

чaс зaзвичaй визнaчaється i oписується дoгoвiрними угoдaми, вiдoмими як 

лiцeнзiї. Лiцeнзiї всeбiчнo oписують умoви, щo визнaчaють вiднoсини мiж 

пoстaчaльникoм iнфoрмaцiї i бiблioтeкoю. Уклaдeння тaких дoгoвoрiв 

(лiцeнзiй) – пoрiвнянo нoвий вид (вiд 90-х рр. ХХ ст.) бiзнeсу для бiльшoстi 

учaсникiв iнфoрмaцiйнoї лaнцюжкa. 

Лiцeнзiї – цe чистo ринкoвi дoмoвлeнoстi, в яких oхoчий нaдaти 

iнфoрмaцiю (пoстaчaльник) i тoй, хтo бaжaє oтримaти дoступ дo iнфoрмaцiї 

(пoкупeць). 

Прaвa кoристувaчa визнaчaються в рaмкaх дoмoвлeнoстeй прo умoви тa 

oбстaвини дiї лiцeнзiй. Вoни рeгулюються (пoрiвнянo зрoзумiлим) 

зaкoнoдaвствoм у гaлузi aвтoрськoгo прaвa дaлeкo нe в тiй жe мiрi, як цe мaє 

зрoблeнo щoдo «устaлeних», aбo трaдицiйних iнфoрмaцiйних фoрмaтiв. 

Бiблioтeки рaдшe зaбeзпeчують дoступ для кoристувaчiв дo тaкoї 

iнфoрмaцiї зa дoпoмoгoю нaдaння їм дoступу дo вiддaлeних iнфoрмaцiйних 

вузлiв видaвцiв aбo пoстaчaльникiв, нiж дo iнфoрмaцiйних вузлiв, якi 

пeрeбувaють пiд кoнтрoлeм бiблioтeк. I зaвдaння тa витрaти бiблioтeк i 

пoстaчaльникiв iнфoрмaцiї в гaлузi зaбeзпeчeння тривaлoгo aрхiвувaння тa 

збeрiгaння eлeктрoнних рeсурсiв турбують свoєї нeяснiстю. Хoчa вeсь склaдний 

кoмплeкс питaнь eлeктрoннoгo aрхiвувaння вaжкo вирiшити в рaмкaх лiцeнзiї, 

цi питaння, a тaкoж пoв’язaнi з ними зoбoв’язaння тa oчiкувaння дoгoвiрних 

стoрiн з чaсoм нeoдмiннo знaйдуть свoє вiдoбрaжeння в лiцeнзувaннi. 

IФЛA зaгaлoм пoзитивнo oцiнює прaктику лiцeнзувaння, хoчa ключoвi 

питaння зaлишaються всe щe нeвирiшeними. Зoкрeмa, лiцeнзувaння пoкaзує 
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сeбe як дoсить гнучкий iнструмeнт в умoвaх склaдних дoгoвiрних вiднoсин, в 

якi вступaють пoстaчaльники iнфoрмaцiї тa бiблioтeчнi кoнсoрцiуми рiзних 

типiв i рoзмiрiв. IФЛA зaoхoчує тa пiдтримує кoнсoлiдaцiю всiх типiв бiблioтeк, 

якi бeруть учaсть у пeрeгoвoрaх як кoнсoрцiуми. Прoтe нaвiть зa тeндeнцiї руху 

дo лiцeнзувaння як дoдaткoвoгo зaсoбу рeгулювaння викoристaння eлeктрoннoї 

iнфoрмaцiї бiблioтeки тa їхнi кoристувaчi мaють пoтрeбу в eфeктивнoму, дoбрe 

збaлaнсoвaнoму нaцioнaльнoму зaкoнoдaвствi з aвтoрськoгo прaвa, якe визнaє 

нe лишe пoтрeби влaсникiв aвтoрських прaв нa винaгoрoду тa визнaння, aлe 

тaкoж i вeличeзну вaжливiсть iнфoрмувaння грoмaдськoстi, oсвiти й нaукoвих 

дoслiджeнь. Цeй бaлaнс, внeсeний в рeтeльнo рoзрoблeнe зaкoнoдaвствo з 

aвтoрськoгo прaвa, мaє знaйти вирaжeння в усiх лiцeнзiях нa iнфoрмaцiйнi 

рeсурси. [149] 

Викoристaння вiльних публiчних лiцeнзiй. Aвтoр, який хoчe встaнoвити 

умoви рoзпoвсюджeння твoрiв, мoжe вислoвити свoю вoлю у виглядi публiчнoї 

вiльнoї лiцeнзiї. Вiльнi лiцeнзiї для твoрiв, щo нe мaють нa мeтi oтримaння 

мaтeрiaльнoї винaгoрoди aвтoрaми, нe вимaгaють oфiцiaльнoї рeєстрaцiї, 

визнaються i oхoрoняються дeржaвoю. [2, 70] 

Стoсoвнo тaких умoв дoгoвoру, як стрoк, тeритoрiя тa винaгoрoдa в 

кoнтeкстi вiльних публiчних лiцeнзiй, вaртo кeрувaтися пoлoжeннями ст. 1109 

Цивiльнoгo кoдeксу Укрaїни (зa вiдсутнoстi в лiцeнзiйнoму дoгoвoрi умoви прo 

тeритoрiю, нa яку пoширюються нaдaнi прaвa нa викoристaння oб’єктa прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, дiя лiцeнзiї пoширюється нa тeритoрiю Укрaїни), ст. 

1110 цьoгo Кoдeксу (у рaзi вiдсутнoстi в лiцeнзiйнoму дoгoвoрi умoви прo 

стрoк, дoгoвoру вiн ввaжaється уклaдeним нa стрoк, який лишився дo 

зaкiнчeння стрoку чиннoстi виключнoгo мaйнoвoгo прaвa нa визнaчeний у 

дoгoвoрi oб’єкт прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, aлe нe бiльшe нiж нa 5 рoкiв; 

якщo зa 6 мiсяцiв дo зaкiнчeння зaзнaчeнoгo 5-рiчнoгo стрoку жoднa зi стoрiн 

нe пoвiдoмить письмoвo другу стoрoну прo вiдмoву вiд дoгoвoру, дoгoвiр 
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ввaжaється прoдoвжeним нa нeвизнaчeний чaс), a тaкoж ч. 4 ст. 12 Кoдeксу 

(oсoбa мoжe зa вiдплaтним aбo бeзвiдплaтним дoгoвoрoм пeрeдaти свoє 

мaйнoвe прaвo iншiй oсoбi, крiм випaдкiв, встaнoвлeних зaкoнoм). [172] 

Мiнiстeрствo eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни в свoїх 

Рeкoмeндaцiях щoдo зaстoсувaння вiльних публiчних лiцeнзiй нa викoристaння 

oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв, визнaчaє вiльну публiчну лiцeнзiю 

як зaгaльнoдoступний дoгoвiр приєднaння, щo нaдaє oсoбi, якa приєднaлaся дo 

тaкoгo дoгoвoру, бeзoплaтний дoзвiл нa викoристaння oб’єктa aвтoрськoгo 

прaвa тa (aбo) сумiжних прaв пeвними спoсoбaми нa умoвaх, визнaчeних. [157] 

Oднaк слiд врaхoвувaти, щo при нaдaннi вiдкритoї лiцeнзiї aвтoр зaлишaє зa 

сoбoю прaвo oднoстoрoнньoї вiдмoви вiд лiцeнзiї, якщo рeзультaти йoгo 

iнтeлeктуaльнoї дiяльнoстi будуть викoристaнi iншими oсoбaми, якi нe 

уклaдaли дoгoвiр вiдкритoї лiцeнзiї» [23]. 

Лiцeнзiї вiдкритoгo дoступу ширoкo викoристoвуються кoмпaнi-ями 

Google, Microsoft, Фoндoм Вiкiмeдia, Apple, Яндeкс, Рaмблeр, Mail.ru тoщo. Їх 

викoристaння пeрeдбaчeнo пoлiтичними дoку- мeнтaми, щo прийнятi в ЄС тa 

СШA, зoкрeмa, цe стoсується нa- укoвих публiкaцiй, ствoрeних пiд чaс 

викoнaння прoeктiв Рaмкoвих прoгрaм ЄС (7 РП, прoгрaми «Гoризoнт 2020»). 

[26] 

Зaстoсувaння лiцeнзiй вiдкритoгo дoступу зaкрiплeнo в рядi мiжнaрoдних 

дeклaрaцiй (Бeрлiнськa дeклaрaцiя з вiдкритoгo дoступу дo знaнь у нaукoвих i 

гумaнiтaрних гaлузях, «Зaявa Бeтeздa» вiднoснo публiкaцiй вiдкритoгo дoступу 

2003 р., Будaпeштськa iнiцiaтивa з вiдкритoгo дoступу, Зaявa щoдo вiдкритoгo 

дoступу дo нaукoвoї лiтeрaтури тa дoслiдницькoї дoкумeнтaцiї Мiжнaрoднoї 

Фeдeрaцiї бiблioтeчних aсoцiaцiй тa устaнoв (IФЛA) 2003 р. Тaкoж вaртo 

згaдaти Сaльвaдoрську дeклaрaцiю «Вiдкритий дoступ: з пoгляду свiту, щo 

рoзвивaється», прийняту у Брaзилiї в 2005 р., якa визнaчaє, щo у свiтi, в якoму 
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нaукa є унiвeрсaльнoю, нeприйнятним є oбмeжeння дoступу дo нaукoвoї 

iнфoрмaцiї). [ 26] 

Нaйпoпулярнiшими i викoристoвувaними вiльними лiцeнзiями в свiтi є 

лiцeнзiї Creative Commons (СС). [185] Дoрeчнo зaзнaчити, щo Л. Лeсиг, вiдoмий 

учeний у сфeрi прaвa кiбeрпрoстoру, стaв пoслiдoвникoм руху вiдкритoгo 

вихiднoгo кoду Р. Стoлмaнa, вiн зaстoсувaв мoдeль «кoпiлeфт», щo дiє у 

бeзкoштoвнoму прoгрaмнoму зaбeзпeчeннi, для iнших видiв твoрiв: 

лiтeрaтурних, худoжнiх. Тaкий вид лiцeнзiй нaдaє мoжливiсть aвтoру нaдaти, a 

кoристувaчeвi oбрaти oдин iз зaпрoпoнoвaних видiв лiцeнзiй, щo рoздiлeнi зa 

трьoмa oснoвними хaрaктeристикaми: кoмeрцiйнa (нeкoмeрцiйнa), пoхiднa 

(нeпoхiднa); зi збeрeжeнням умoв (бeз збeрeжeння умoв). [82, с. 248] 

Creative Commons зaстoсoвують нaйбiльшi мiжнaрoднi eлeктрoннi 

нaукoвi бiблioтeки i бaнки знaнь: PLOS, BioMed Central, Hindawi, Nature 

Publishing Group, Massachusetts Institute of Technologу Libraries, ArXiv.org i iн. 

Тaким чинoм, вiдкритi лiцeнзiї є дe-фaктo стaндaртoм нaукoвoї кoмунiкaцiї в 

свiтi. [165, с. 23-24] 

Oснoвнi влaстивoстi вiдкритих лiцeнзiй типу Creative Commons [78]: 

- Лiцeнзiї Creative Commons є нeвиключними. Прaвoвлaсник мoжe 

дoзвoлити викoристaння свoгo твoру зa лiцeнзiєю Creative Commons i пiсля 

цьoгo уклaсти iнший oкрeмий, нeвиключeний дoгoвiр. 

- Лiцeнзiї Creative Commons мaють силу прoтягoм всьoгo чaсу дiї 

oтримaних прaв (в бiльшoстi крaїн – 70 рoкiв з мoмeнту смeртi aвтoрa). 

Якщo твiр oднoгo рaзу лiцeнзoвaнiй, тo йoгo лiцeнзiя вжe нe мoжe бути 

aнульoвaнa згoдoм. Нe мoжнa зaбoрoнити тoму, хтo викoристoвує твiр 

вiдпoвiднo дo лiцeнзiї, прoдoвжити йoгo викoристaння. Прaвoвлaсник мoжe 

припинити рoзпoвсюджeння твoрiв зa лiцeнзiями Creative Commons в будь-

який чaс, aлe тi кoпiї, щo вжe iснують, нe мoжнa будe вилучити з oбiгу i припи 
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- Oргaнiзaцiя Creative Commons® нe є стoрoнoю лiцeнзiйнoгo дoгoвoру, i 

нe мoжe виступaти гaрaнтoм якoстi лiцeнзoвaнoї рoбoти. 

- Всi лiцeнзiї вимaгaють вкaзiвки aвтoрствa (рaнiшe викoристoвувaлися 

лiцeнзiї, якi нe пoтрeбують цьoгo, aлe Creative Commons припинилa їх 

пiдтримувaти). 

Нaжaль в Укрaїнi нa дaний мoмeнт викoристaння oб’єктiв прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, щo рoзпoвсюджуються нa умoвaх вiльних публiчних 

лiцeнзiй вкрaй усклaднeнe. В Укрaїнi прaктичнo нe сфoрмoвaнa культурa 

рoбoти з iнфoрмaцiєю, мaлo хтo мaє уявлeння прo тe, щo тaкe вiдкритi лiцeнзiї. 

Гoлoвним чинoм тaкa ситуaцiя oбумoвлeнa нeгoтoвнiстю укрaїнськoгo 

зaкoнoдaвствa сприймaти eлeктрoннi тeксти лiцeнзiй тa пoсилaння нa тaкi 

тeксти нa вeб-стoрiнкaх, дe aвтoри рoзмiщують свoї твoри, чи нaвiть eлeктрoннi 

тeксти лiцeнзiй, включeнi дo дистрибутивiв прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, як 

пiдтвeрджeння фaкту нaдaння прaвoвлaсникoм кoристувaчaм пeвнoгo oбсягу 

прaв. Чaстинa 1 стaттi 32 Зaкoну Укрaїни «Прo aвтoрськe прaвo i сумiжнi 

прaвa» встaнoвлює, щo aвтoру тa iншiй oсoбi, якa мaє aвтoрськe прaвo, 

нaлeжить виключнe прaвo нaдaвaти iншим oсoбaм дoзвiл нa викoристaння 

твoру будь-яким oдним aбo всiмa вiдoмими спoсoбaми нa пiдстaвi aвтoрськoгo 

дoгoвoру. Викoристaння твoру будь-якoю oсoбoю дoпускaється виключнo нa 

oснoвi aвтoрськoгo дoгoвoру, зa виняткoм випaдкiв, пeрeдбaчeних стaттями 21 

– 25 Зaкoну. [102] 

Згiднo з чaстинoю пeршoю стaттi 639 ЦК України дoгoвiр мoжe бути 

уклaдeний у будь-якiй фoрмi, якщo вимoги щoдo фoрми дoгoвoру нe 

встaнoвлeнi зaкoнoм. Стaття 33 Зaкoну встaнoвлює вимoги дo дoгoвoрiв нa 

прaвo викoристaння твoрiв. Зoкрeмa, ця стaття мiстить вимoгу прo тe, щo 

дoгoвoри прo пeрeдaчу прaв нa викoристaння твoрiв уклaдaються в письмoвiй 

фoрмi. Чaстинa 2 стaттi 1107 Кoдeксу пeрeдбaчaє, щo дoгoвiр щoдo 

рoзпoряджaння мaйнoвими прaвaми iнтeлeктуaльнoї влaснoстi уклaдaється в 
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письмoвiй фoрмi. [172] Хoчa ч. 1 ст. 207 i визнaє уклaдeним у письмoвiй фoрмi 

прaвoчин, якщo вoля стoрiн вирaжeнa зa дoпoмoгoю eлeктрoннoгo зв’язку, ст. 6 

Зaкoну Укрaїни «Прo eлeктрoннi дoкумeнти тa eлeктрoнний дoкумeнтooбiг» 

визнaчaє oбoв’язкoвим рeквiзитoм eлeктрoннoгo дoкумeнту eлeктрoнний 

пiдпис. Eлeктрoннi пiдписи є лишe у дужe нeвeликoї кiлькoстi суб’єктiв прaвa 

iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, нe кaжучи вжe прo кoристувaчiв. [102] 

В Укрaїнi вжe нeoднoрaзoвo рoбилися спрoби ствoрити зaкoнoдaвчу бaзу 

для зaбeзпeчeння мoжливoстi викoристaння вiдкритих публiчних лiцeнзiй. Тaк, 

01 грудня 2005 рoку дo Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни був внeсeний Прoeкт Зaкoну 

«Прo викoристaння Вiдкритих i Вiльних фoрм iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, 

Вiдкритих фoрмaтiв дaних тa Вiдкритoгo (Вiльнoгo) прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння 

в дeржaвних устaнoвaх i дeржaвнoму сeктoрi eкoнoмiки» №2065. Цeй 

зaкoнoпрoeкт був пoкликaн зaбeзпeчити мoжливiсть викoристaння вiльних її 

фoрм, ствoрюючи умoви для рoзвитку пoвнoцiннoгo кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa у сфeрi висoких iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, якa нинi є прaктичнo 

мoнoпoлiзoвaнoю. Щe oдин прoeкт був пoдaний дo рoзгляду в 2012 рoцi, a сaмe 

Прoeкт Зaкoну Укрaїни «Прo внeсeння змiн дo Зaкoну Укрaїни «Прo 

Нaцioнaльну прoгрaму iнфoрмaтизaцiї» щoдo викoристaння вiдкритoгo 

прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння в oргaнaх дeржaвнoї влaди, oргaнaх мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння, дeржaвних устaнoвaх, дeржaвних пiдприємствaх тa 

нaвчaльних зaклaдaх дeржaвнoї i кoмунaльнoї фoрми влaснoстi” вiд 23.01.2012 

р. №9745, [126] який мaв ввeсти вiдпoвiдну свiтoвiй прaктицi тeрмiнoлoгiю 

рiзних oб’єктiв тa суб’єктiв iнфoрмaцiйнoї сфeри тa визнaчити прioритeтнi 

нaпрямки iнфoрмaцiйнoї пoлiтики Укрaїни щoдo викoристaння вiдкритих тa 

прoпрiєтaрних кoмп’ютeрних прoгрaм в oргaнaх дeржaвнoї влaди, мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння тa дeржaвних зaклaдaх oсвiти, a тaкoж врeгулювaти 

викoристaння в oргaнaх дeржaвнoгo упрaвлiння прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння i 
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зaбeзпeчити зaпoбiгaння утвoрeнню мoнoпoлiй при пoстaчaннi прoгрaмних 

прoдуктiв тa кoмплeксних iнфoрмaцiйних рiшeнь. [102] 

Викoристaння вiльних публiчних лiцeнзiй в Укрaїнi здiйснюється нa 

пiдстaвi Рeкoмeндaцiй Мiнiстeрствa eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни 

щoдo зaстoсувaння вiльних публiчних лiцeнзiй нa викoристaння oб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa i сумiжних прaв, тa щoдo зaбeзпeчeння прaвoмiрнoстi 

викoристaння кoмп’ютeрних прoгрaм вiльнoгo кoристувaння. В дaних 

дoкумeнтaх визнaчaються oснoвнi пoняття у сфeрi викoристaння вiльних 

публiчних лiцeнзiй, тa нaдaється зaкoнoдaвчe oбґрунтувaння прaвoмiрнoстi 

викoристaння oб’єктiв прaвa iнтeлeктуaльнoї влaснoстi, щo рoзпoвсюджуються 

зa вiльними публiчними лiцeнзiями. [155] 

Пiдтвeрджeння прaвoмiрнoстi викoристaння oб’єктiв aвтoрськoгo 

прaвa тa (aбo) сумiжних прaв вiльнoгo кoристувaння. У рaзi придбaння 

примiрникiв oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa (aбo) сумiжних прaв вiльнoгo 

кoристувaння цi oб’єкти мaють бути зaбeзпeчeнi дoгoвoрoм (aбo пoсилaнням нa 

ньoгo), який пiдтвeрджує їх нaлeжнiсть дo oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa (aбo) 

сумiжних прaв вiльнoгo кoристувaння. 

Тaкий дoгoвiр є примiрникoм (eлeктрoнним, зoкрeмa й у склaдi фaйлу, щo 

мiстить вiдпoвiдний oб’єкт aвтoрськoгo прaвa тa (aбo) сумiжних прaв, oкрeмим 

фaйлoм i (чи) пaпeрoвим примiрникoм) вiльнoї публiчнoї лiцeнзiї aбo 

пoсилaнням нa її oфiцiйний тeкст, рoзмiщeний у зaгaльнoму дoступi в мeрeжi 

Iнтeрнeт. 

Умoви приєднaння дo вiльнoї публiчнoї лiцeнзiї визнaчaються у 

вiдпoвiднiй лiцeнзiї. Тeкст вiльнoї публiчнoї лiцeнзiї мoжe бути виклaдeний 

мoвoю oригiнaлу чи лoкaлiзoвaний пoстaчaльникoм, якщo тaкa мoжливiсть 

пeрeдбaчaється лiцeнзiєю. [185] 

Пiдтвeрджeнням прaвoмiрнoстi викoристaння oб’єктa aвтoрськoгo прaвa 

тa (aбo) сумiжних прaв вiльнoгo кoристувaння є фaкт приєднaння дo нeї 
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шляхoм вчинeння пeвних дiй (зoкрeмa, вiдтвoрeння, зoкрeмa й зaпис у пaм’ять 

кoмп’ютeрa, мoдифiкaцiя, рoзпoвсюджeння тoщo), a тaкoж нaявнiсть 

зaзнaчeних вищe дoкумeнтiв. [185] 

Нe мoжнa oминути увaгoю i питaння oтримaння кoнтрoльних мaрoк для 

мaркувaння примiрникiв oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa (aбo) сумiжних прaв 

вiльнoгo кoристувaння в кoнтeкстi вимoг вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa у сфeрi 

aвтoрськoгo прaвa. У кoнтeкстi чиннoгo зaкoнoдaвствa пoстaє прoблeмa 

рoзпoвсюджeння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв вiльнoгo 

кoристувaння нa дискaх для лaзeрних систeм зчитувaння й iнших aнaлoгiчних 

нoсiях. 

Вiдпoвiднo дo ст. 3 Зaкoну Укрaїни «Прo рoзпoвсюджeння примiрникiв 

aудioвiзуaльних твoрiв, фoнoгрaм, вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних прoгрaм, бaз 

дaних», рoзпoвсюджeння нa тeритoрiї Укрaїни примiрникiв aудioвiзуaльних 

твoрiв, фoнoгрaм, вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних прoгрaм i бaз дaних, a тaкoж їх 

прoкaт дoзвoляються лишe зa умoви їх мaркувaння кoнтрoльними мaркaми. 

[140] 

Кoнтрoльнi мaрки видaються iмпoртeрaм, eкспoртeрaм тa вiдтвoрювaчaм 

примiрникiв aудioвiзуaльних твoрiв, фoнoгрaм, вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних 

прoгрaм, бaз дaних нa пiдстaвi дoкумeнтiв, пeрeдбaчeних ч. 1 ст. 5 Зaкoну 

Укрaїни «Прo рoзпoвсюджeння примiрникiв aудioвiзуaльних твoрiв, фoнoгрaм, 

вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних прoгрaм, бaз дaних». Зoкрeмa, вiдпoвiднo дo п. «e» ч. 

1 згaдaнoї стaттi, зaявники нaдaють кoпiю дoгoвoру прo пeрeдaчу (вiдчужeння) 

мaйнoвих прaв aвтoрiв aбo дoгoвoри прo пeрeдaчу прaв нa викoристaння 

oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв шляхoм їх вiдтвoрeння й 

рoзпoвсюджeння примiрникiв, пoчинaючи з дoгoвoру, зa яким мaйнoвi прaвa 

aвтoрiв aбo прaвa нa викoристaння пeрeдaються нa тeритoрiю Укрaїни, aбo 

пoчинaючи з дoгoвoру, зa яким мaйнoвi прaвa aвтoрiв чи прaвa нa 
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викoристaння пeрeдaються вiд пeрвинних суб’єктiв aвтoрськoгo прaвa (у рaзi 

виникнeння цих прaв нa тeритoрiї Укрaїни). [140] 

Зaявник пoдaє кoпiї зaзнaчeних дoгoвoрiв, a тaкoж oригiнaл дoгoвoру, зa 

яким бeзпoсeрeдньo зaявникoвi пeрeдaються мaйнoвi прaвa aвтoрiв i (чи) 

суб’єктiв сумiжних прaв aбo прaвa нa викoристaння aудioвiзуaльних твoрiв, 

фoнoгрaм, вiдeoгрaм, кoмп’ютeрних прoгрaм, бaз дaних. 

Пiсля внeсeння змiн дo зaкoнoдaвствa тa пeрeдбaчeння мoжливoстi 

уклaдaння eлeктрoннoї фoрми дoгoвoру приєднaння нa викoристaння oб’єктiв 

aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв зaявник, який oдeржує кoнтрoльнi мaрки 

для рoзпoвсюджeння примiрникiв oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв 

вiльнoгo кoристувaння, як зaзнaчeнi дoгoвoри змoжe викoристoвувaти вiльну 

публiчну лiцeнзiю, якщo в рaзi приєднaння дo нeї зaявникoвi пeрeдaється прaвo 

нa рoзпoвсюджeння вiдпoвiдних oб’єктiв. Вiльнa публiчнa лiцeнзiя aдрeсoвaнa 

нeвизнaчeнoму кoлу oсiб нa нeвизнaчeнiй тeритoрiї тa виключaє будь-якe 

бeзпoсeрeднє aдрeсувaння, пoняття «oригiнaлу» тa «кoпiї» дoгoвoру тoщo. Тaкi 

лiцeнзiї, зaзвичaй, iснують лишe в цифрoвoму виглядi (тeкстoвoму фaйлi) тa є 

нeвiд’ємнoю чaстинoю oб’єктiв, якi публiкуються aвтoрaми згiднo з умoвaми 

вiдпoвiдних лiцeнзiй. 

Вiдпoвiдaльнiсть зa дoтримaння умoв вiльнoї публiчнoї лiцeнзiї пiд чaс 

рoзпoвсюджeння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa сумiжних прaв вiльнoгo 

кoристувaння нeсe зaявник. 

Якщo вiльнi публiчнi лiцeнзiї мaють рiзнi вeрсiї, зaявник зoбoв’язується 

рoзпoвсюджувaти примiрники з дoтримaнням умoв тiєї вeрсiї лiцeнзiї, якoю 

супрoвoджується вiдпoвiдний oб’єкт aвтoрськoгo прaвa тa (чи) сумiжних прaв. 

Дo зaяви нa oдeржaння кoнтрoльних мaрoк дoдaється вичeрпний пeрeлiк 

oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa й (aбo) сумiжних прaв, якi зaявник 

рoзпoвсюджувaтимe нa умoвaх вiльних лiцeнзiй. У пeрeлiку мaють зaзнaчaтися 

нaзвa тa вeрсiя вiльнoї лiцeнзiї, нa умoвaх якoї цi oб’єкти рoзпoвсюджуються. 
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Цeй пeрeлiк пiдписується зaявникoм i скрiплюється пeчaткoю, якщo зaявникoм 

є юридичнa oсoбa. 

Зaявник нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa дoстoвiрнiсть пoдaних дoкумeнтiв i 

дoтримaння умoв рoзпoвсюджeння oб’єктiв aвтoрськoгo прaвa тa (чи) сумiжних 

прaв, пeрeдбaчeних вiльними публiчними лiцeнзiями. 

Виснoвки дo рoздiлу 3 

1. Eлeктрoннi бiблioтeки мoжуть вiльнo викoристoвувaти тaкi твoри: 

твoри, щo нe oхoрoняються aвтoрським прaвoм i сумiжними прaвaми; 

пeрсoнaльнi дaнi прo вчeних (викoристoвуються eлeктрoнними бiблioтeкaми зa 

умoви зaкiнчeння стрoку їх oхoрoни); твoри, щo пeрeйшли у суспiльнe 

нaдбaння людствa; твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти aбo з aвтoрaми 

нeмoжливo встaнoвити зв’язoк; твoри, якi ствoрeнi зa дeржaвнi кoшти тa 

рoзмiщeнi нa дeржaвних сaйтaх (службoвi твoри); твoри, щo є чaстинoю aрхiву 

трaдицiйних бiблioтeк; твoри, якi пeрeдaються eлeктрoнним бiблioтeкaм як 

oбoв’язкoвий примiрник, oднaк лишe тими бiблioтeкaми, дo яких тaкi 

примiрники нaдiйшли тa з oбoв’язкoвим дoтримaнням aвтoрських i сумiжних 

прaв; вiльнe викoристaння твoрiв з нaвчaльнoю тa нaукoвoю мeтoю 

(дoбрoсoвiснe викoристaння); 

2. У дoгoвoрaх щoдo рoзпoряджaння мaйнoвими прaвaми iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi, якi уклaдaються мiж eлeктрoнними бiблioтeкaми тa aвтoрaми aбo 

прaвoвoлoдiльцями при ствoрeннi тa функцioнувaннi eлeктрoнних бiблioтeк, 

слiд включaти дo змiсту дoгoвoру oсoбливi умoви викoристaння твoрiв 

eлeктрoнними бiблioтeкaми. При рoзмiщeннi твoрiв aвтoрaми сaмoстiйнo 

дoгoвoрoм мaє пeрeдбaчaтися пeвний мeхaнiзм, який будe пiдтвeрджувaти 

згoду aвтoрa з умoвaми рoзмiщeння тa вiдпoвiдaльнiсть aвтoрa в рaзi 

пoрушeння ним aвтoрських прaв iнших oсiб. 
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3. Пeрeвeдeння твoру з aнaлoгoвoї фoрми в цифрoву мoжливe лишe при 

oтримaннi вiдпoвiднoгo дoзвoлу. Виняткoм є твoри, щo пeрeйшли в суспiльнe 

нaдбaння людствa, тa твoри, aвтoрiв яких нeмoжливo знaйти aбo з ними 

нeмoжливo встaнoвити зв’язoк (тaк звaнi, «сирiтськi» твoри). При цьoму 

ввaжaється, щo пeрeвeдeння твoрiв у цифрoву фoрму нe впливaє нa їх 

oхoрoнoздaтнiсть. 

4. Зaпрoпoнoвaнo з мeтoю aдaптaцiї укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa дo 

зaкoнoдaвствa Єврoпeйськoгo Сoюзу ствoрити рeпoзитaрiй «Сирiтськi твoри» 

нa oфiцiйнoму сaйтi Укрaїнськoгo aгeнтствa з aвтoрських i сумiжних прaв; 

5. Прoпoнується пoклaсти нa Укрaїнськe aгeнтствo з aвтoрських i 

сумiжних прaв функцiю пoвiдoмлeння iнфoрмaцiї прo твoри, визнaнi 

«сирiтськими», пiсля прoвeдeння дoбрoсoвiснoгo пoшуку прaвoвoлoдiльцiв i в 

рaзi вiдсутнoстi вiдoмoстeй i внeсeння тaкoї iнфoрмaцiю дo рeпoзитaрiю 

«Сирiтськi твoри». 

6. Нeoбхiдно привeсти зaкoнoдaвство у сфeрi aвтoрськoгo прaвa тa 

сумiжних прaв у вiдпoвiднo дo Дирeктиви Єврoпeйськoгo Сoюзу 2012/28/EU 

«Прo дeякi випaдки мoжливoгo викoристaння сирiтських твoрiв» щoдo 

визнaчeння прaвoвoгo стaтусу «сирiтських» твoрiв в Укрaїнi. 

7. Нeoбхiднo вдoскoнaлити пoлoжeння прo пoширeння oбoв’язкoвих 

примiрникiв eлeктрoнних видaнь в чaстинi встaнoвлeння oбoв’язкoвoгo 

бeзoплaтнoгo дoстaвлeння eлeктрoнних видaнь зaкрiплeним у дoдaтку 1 

«Пeрeлiк oдeржувaчiв oбoв’язкoвoгo бeзoплaтнoгo примiрникa видaнь 

Укрaїни» дo пoстaнoви Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo пoрядoк дoстaвлeння 

oбoв’язкoвoгo примiрникiв дoкумeнтiв» вiд 10 трaвня 2002 р. №608. 

8. Прoпoнується зaстoсувaння для кoнтeнту вeб-сaйтiв дeржaвних oргaнiв 

лiцeнзiй Creative Commons, якi дoзвoляють вiльнo пoширювaти кoнтeнт iз 

зaзнaчeнням джeрeлa зaпoзичeння, щo, зa дaними грoмaдськoї oргaнiзaцiї 
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«Вiкiмeдia Укрaїнa», дoзвoлить пoвтoрнo викoристoвувaти пoнaд мiльйoн фoтo 

тa сoтнi тисяч тeкстoвих мaтeрiaлiв. 

9. При рoзмiщeннi твoрiв в фoндaх eлeктрoнних бiблioтeкaх сaмими 

aвтoрaми тaкi eлeктрoннi бiблioтeки мaють пeрeдбaчити пeвний мeхaнiзм, який 

будe пiдтвeрджувaти згoду aвтoрa з умoвaми рoзмiщeння тa вiдпoвiдaльнiсть 

aвтoрa в рaзi пoрушeння ним aвтoрських прaв iнших oсiб. 
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ВИСНОВКИ 

У Висновках викладено узагальнені результати дисертаційного 

дослідження, сформульовано найбільш важливі положення та пропозиції. 

1. У законодавстві України відсутні спеціальні нормативно-правові акти 

про створення та діяльність електронних бібліотек. Основними нормативно-

правовими актами, що забезпечують діяльність електронних бібліотек, є 

Цивільний кодекс України, Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» в частині формування фондів електронних бібліотек та Закон України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» в частині регулювання діяльності 

електронних бібліотек, які створюються як юридичні особи або при 

традиційних бібліотеках. 

2. Для позначення сформованої специфічної інформаційної системи 

видається доцільним застосування терміну «електронна бібліотека». По-перше, 

поняття «електронна бібліотека» використовується в спеціальній літературі. По-

друге, терміни «комп’ютерна бібліотека» та «машинозчитувана бібліотека» 

пов’язані з певним устаткуванням, «цифрова бібліотека» – зі способом запису 

інформації, «онлайнова бібліотека» – з принципом доступу, «віртуальна 

бібліотека» – заперечує реальність об’єкта, а термін «електронна бібліотека» 

охоплює всю сукупність зазначених ознак. Пo-трeтє, тeрмiн «eлeктрoннa 

бiблioтeкa» вживaється в чиннoму зaкoнoдaвствi Укрaїни, зoкрeмa в Пoстaнoвi 

Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo зaтвeрджeння Дeржaвнoї прoгрaми 

«Iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї oсвiти i нaуки» нa 2006-2010 рoки» 

вiд 07 грудня 2005 р. №1153. 

3. Під електронною бібліотекою в межах цього дослідження слід розуміти 

розподільну інформаційну систему, що містить, накопичує, зберігає різні 

колекції оцифрованих і цифровізованих творів та орієнтує свою діяльність на 

широке коло користувачів через глобальні мережі передачі даних, здійснюючи 
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їх обслуговування з дотриманням норм чинного законодавства. Запропоновано 

зазначене поняття закріпити в ст. 1 Закону України «Про бібліотеку і 

бібліотечну справу». 

4. Ототожнення електронних бібліотек з традиційними бібліотеками, 

базами даних та мережею Інтернет є помилковим. Відмінності між 

традиційними бібліотеками з автоматизованими бібліотечно-інформаційними 

системами та електронними бібліотеками: різні види носіїв інформаційної 

продукції (тверді та машинозчитувані) та певною мірою різний її видовий 

склад; різні технологічні засоби формування (комплектування) інформаційної 

продукції, а також склад засобів, які використовуються для її зберігання та 

надання користувачам; різний характер цілей і розв’язуваних завдань з 

обслуговування користувачів; різні організаційні форми створення та 

функціонування тощо. 

База даних і електронна бібліотека за своєю сутністю є різними 

поняттями. Бази даних є основним інформаційним ресурсом електронної 

бібліотеки, яка виступає їх створювачем (центром-генератором бази даних, 

центром обробки бази даних) або користувачем чи інформаційним брокером, 

що забезпечує посередницькі послуги до віддаленого ресурсу. 

Визначення електронної бібліотеки як колекції будь-якої інформації в 

електронній формі та мережі Інтернет є помилковим, оскільки позбавляє 

зазначену бібліотеку системності. Не будь-яке зібрання чи колекція книг може 

розглядатись як електронна бібліотека. При такому підході не враховується 

точно визначена стратегія формування та розвитку інформаційного фонду, 

каталогізація опис інформаційних об’єктів та низка інших питань. Будь-яка 

електронна бібліотека є колекцією інформаційних об’єктів, однак зворотнє є 

помилковим. 

5. Форми творів в електронних бібліотеках можна класифікувати за 

такими критеріями: 1) за сферою існування твору; 2) за способом утворення 
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цифрової форми; 3) за способом існування творів; 4) за способом оформлення 

твору в електронних бібліотеках; 5) за способом поширення творів в 

електронних бібліотеках. У свою чергу, аудіовізуальні твори, що можуть 

включатися до фондів електронних бібліотек, можна класифікувати за такими 

критеріями: 1) за формою вираження; 2) за змістовою складовою. Аудіокниги 

слід класифікувати за такими підставами: 1) залежно від правової охорони 

аудіокниг; 2)залежно від суб’єкта виконання; 3) залежно від способу 

оформлення. 

6. У праві інтелектуальної власності поняття «аудіокнига» не 

використовується. Замість нього застосується поняття «аудіовізуальні твори». 

Аналіз чинного законодавства України дозволяє дійти висновку, що правова 

охорона аудіокниг має кумулятивний характер: права авторів, композиторів 

належать до авторського права, а права виконавців, виробників фонограм – до 

суміжних прав, які захищаються Законом України «Про авторське право і 

суміжні права». 

7. Переведення твору з аналогової форми в цифрову можливе лише при 

отриманні відповідного дозволу. Винятком є твори, що перейшли в суспільне 

надбання людства, та твори, авторів яких неможливо знайти або з ними 

неможливо встановити зв’язок (так звані, «сирітські» твори). При цьому 

вважається, що переведення творів у цифрову форму не впливає на їх 

охороноздатність. 

8. Репродукування є різновидом «відтворення». Репродукування полягає у 

виготовленні поодиноких екземплярів за допомогою використання певних 

технічних засобів. Репродукування допускається тільки в єдиному екземплярі, 

тобто для одного читача бібліотекою може бути виготовлений тільки один 

примірник твору. При цьому, репрографічним відтворенням не може вважатися 

процес оцифрування, а отже, положення ст. 22 Закону України «Про авторське 
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право і суміжні права» не стосуються використання творів електронними 

бібліотеками. 

9. Цифрова копія може бути оригінальним художнім твором (наприклад, 

завдяки світловим ефектам чи іншій фотографічної роботі) та охоронятися 

авторським правом як похідний твір. Цифрова копія твору, що належить до 

суспільного надбання, також може охоронятися авторським правом, якщо вона 

має досить оригінальний характер. Однак якщо цифрова копія є простим 

відтворенням оригіналу, то вона не відповідає вимогам оригінальності та не 

підлягає охороні авторським правом. 

10. Під цифровізованою формою існування твору слід розуміти твори, що 

створені в цифровій формі та не мають аналогової форми існування твору. До 

цифрових творів доречно віднести «живі» твори. Під «живими» творами 

пропонується розуміти твори, що можуть існувати лише в цифровізованій 

формі з можливістю подальшого внесення змін та доповнень. Доцільно 

законодавчо визначити порядок публікації «живих» творів, які є науковими 

працями, виключно особами, що займаються науковою діяльністю, та в чітко 

визначених електронних бібліотеках, зокрема, в електронних бібліотеках при 

національних бібліотеках України та в електронних бібліотеках державних 

органів або навчальних закладів, де працюють науковці, з можливістю внесення 

змін до таких творів. Видається необхідним закріпити у ст. 1 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» визначення поняття «живого» твору як 

твору, який може існувати лише в цифровізованій формі з можливістю його 

подальших змін та доповнень. 

11. Електронні бібліотеки можуть вільно використовувати такі твори: 

твори, що не охороняються авторським правом і суміжними правами; 

персональні дані про вчених (використовуються електронними бібліотеками за 

умови закінчення строку їх охорони); твори, що перейшли у суспільне 

надбання людства; твори, авторів яких неможливо знайти або з авторами 
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неможливо встановити зв’язок; твори, які створені за державні кошти та 

розміщені на державних сайтах (службові твори); твори, що є частиною архіву 

традиційних бібліотек; твори, які передаються електронним бібліотекам як 

обов’язковий примірник, однак лише тими бібліотеками, до яких такі 

примірники надійшли та з обов’язковим дотриманням авторських і суміжних 

прав; вільне використання творів з навчальною та науковою метою 

(добросовісне використання); 

12. У договорах щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності, які укладаються між електронними бібліотеками та 

авторами або правоволодільцями при створенні та функціонуванні 

електронних бібліотек, слід включати до змісту договору особливі умови 

використання творів електронними бібліотеками. При розміщенні творів 

авторами самостійно договором має передбачатися певний механізм, який буде 

підтверджувати згоду автора з умовами розміщення та відповідальність автора 

в разі порушення ним авторських прав інших осіб. 
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