
Тема 7-8  
ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ У ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 
 

Заняття 1 
1. Охорона авторських і суміжних прав у цифровому середовищі: основні 

засади та правове регулювання: 
- міжнародні акти; 
- національне законодавство. 
2. Особливості розповсюдження та використання об’єктів авторського і 

суміжних прав у цифровому середовищі. 
3.Технічні засоби захисту авторських і суміжних прав. 
4. Роль та функції організацій колективного управління в охороні 

майнових авторських і суміжних прав. 
5. Роль та функції постачальників Інтернет-послуг в охороні майнових 

авторських і суміжних прав. 
 
Завдання 1 
Проаналізуйте особливості застосування ст. 21 – 25 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» у разі вільного використання об’єктів 
авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. 

 
Завдання 2 
Охарактеризуйте способи використання об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги у 
цифровому середовищі. Ознайомтесь з Рекомендаціями для 
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги щодо публічного 
використання об’єктів авторського права і суміжних прав.   

Визначте, у яких випадках між телерадіоорганізаціями, провайдерами 
програмної послуги та споживачами Інтернет-послуг виникають договірні і 
недоговірні відносини. 

 
Завдання 3  
Проаналізуйте способи використання об’єктів авторського і суміжних прав 

у цифровому середовищі. Ознайомтесь з Рекомендаціями ДСІВ для Інтернет-
провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та 
інших веб-сервісів щодо правомірного використання об’єктів авторського та 
суміжних прав у мережі Інтернет. 

 
 
 



Заняття 2 
6. Види порушень авторських і суміжних прав у мережі Інтернет. 
7. Способи захисту авторських і суміжних прав у мережі Інтернет: загальні 

та спеціальні. 
8. Порядок захисту авторських і суміжних прав у мережі Інтернет. 
9. Використання майнових авторських і суміжних прав на підставі вільних 

публічних ліцензій: поняття, ознаки та характеристика вільних публічних 
ліцензій. 

10. Окремі види вільних публічних ліцензій: 
- Ліцензії організацій колективного управління.  
- Ліцензії Creative Commons.  
- GNU General Public License.  
 
Завдання 4 
Проаналізуйте особливості позасудового захисту авторських та суміжних 

прав, що порушені у цифровому середовищі. Ознайомтеся з ст. 52-1 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права». 

 
Завдання 5 
Визначте, чи є порушником авторських, суміжних прав власник веб-сайту, 

власник веб-сторінки у разі  неправомірного використання об’єктів авторського 
права чи суміжних прав у мережі Інтернет. Проаналізуйте визначення понять 
власник веб-сайту власник веб-сторінки, власник облікового запису, що 
наведені у ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 
Завдання 6 
Охарактеризуйте такі порушення авторських та суміжних прав як 

камкординг, кардшейрінг. Проаналізуйте визначення цих понять, що наведені у 
ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Яка відповідальність передбачена за ці порушення чинним законодавством 
України (цивільна, кримінальна, адміністративна тощо)? 

 
Завдання 7 
Порівняйте види ліцензій Creative Commons щодо обсягу прав, що 

надаються користувачеві. Яка правова природа цих ліцензій? 
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