


З присутніх - 4 доктори юридичних наук, 1 доктор технічних наук, 6 

кандидатів юридичних наук та 1 кандидат технічних наук - фахівців за профілем 

поданої на розгляд дисертації. 

Порядок денний: 

Обговорення наукового дослідження Жогова В.С. на тему 

«Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі», поданого на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

щодо його рекомендації для розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій 

раді. 

Слухали: 

Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Жогова В.С. про результати 

виконаного дослідження на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення в 

Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» щодо його рекомендації для розгляду та захисту у 

разовій спеціалізованій вченій раді. 

Доповідач обґрунтував актуальність обраної теми, визначив мету, завдання, 

методологію та методику, охарактеризував об’єкт та предмет дослідження, виклав 

основні наукові положення та висновки, що виносяться на захист, вказав 

науково-практичну значимість роботи, зазначив впровадження результатів 

дослідження. 

Доповідачем зазначено, що захист об’єктів авторських і суміжних прав, що 

виражені у цифровій формі є важливою складовою демократичної організації влади. 

Україна перейшла до ринкової економіки порівняно нещодавно. За період, що 

минув не вироблено ефективно діючої концепції адміністративно-правового 

регулювання діяльності органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності 

з урахуванням реалій розвитку технологій. 

Проте, очевидно, що із підписанням та ратифікацією Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, наша країна взяла на себе зобов’язання запровадити європейську 

доктрину правового регулювання даної сфери. 

З метою імплементації вищезазначених зобов’язань Верховною Радою 

України було прийнято Закон України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні» від 23 березня 2017 року, яким були внесені зміни до Закону України «Про 

електронну комерцію» від 03 вересня 2015 року, запроваджено низку змін у порядку 

організації та діяльності державних органів правової охорони інтелектуальної 

власності, перерозподілено повноваження у даній сфері, ліквідовано Державну 

службу інтелектуальної власності України, створено так званий «IP-суду» та ін. 



Проте залишається проблема відсутності єдиного підходу в управлінні даною 

сферою. Схожі за своїми завданнями і правовим статусом організації, підвідомчі 

різним державним органам, мають різні повноваження в сфері захисту 

інтелектуальної власності, відповідно, сформованому правовому регулюванні 

кожен орган державної влади самостійно визначає функції відповідно повноважень, 

які регламентовані у них в положеннях. 

Проведений аналіз виявив суттєві недоліки в правовому регулюванні 

авторських та суміжних прав при розповсюдженні творів в цифровому вигляді в 

Україні. 

На сьогоднішній день в Україні не повністю сформувалося правове 

регулювання порядку надання послуг зв’язку та зберігання даних в комп’ютерних 

мережах. Незважаючи на те, що мережа Інтернет і інші телекомунікаційні мережі 

вже минули етап становлення та початкового розвитку, в Україні, попри значний 

прогрес у модернізації діючого законодавства у даній сфері, все ж спостерігаються 

проблеми. 

Доводиться констатувати відсутність належних заходів щодо контролю за 

діяльністю файлообмінних мереж та сервісів в Україні. 

З метою вдосконалення захисту інтелектуальної власності в Україні в рамках 

розвитку адміністративного законодавства в даній сфері вбачається за необхідне 

рекомендувати розробку та впровадження наступних заходів щодо вдосконалення 

чинного законодавства України: а) удосконалити процедуру звернення 

організаціями колективного управління до суду та (або) власника веб-сайту та (або) 

веб-сторінки від імені правовласників з метою захисту їхніх майнових прав 

відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників; б) внести зміни 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою зміни підходу до 

публічно-правового захисту авторських і суміжних прав; в) задля чіткості необхідно 

сформувати однаковий і консолідований перелік використовуваної юридичної 

термінології, що стосується сфери розповсюдженні творів в цифровому вигляді; г) 

удосконалити принцип розподілу правозахисних та право-регуляторних функцій 

між органами державної влади, відповідно до їх основних завдань. 

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою і логікою дослідження та 

складається з анотації державною та англійською мовами, вступу, трьох розділів, 

які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

По закінченню доповіді Жогову В.С. присутніми були поставлені такі 

запитання: 

Денисова А.В.: Які, на Ваш погляд, напрями діяльності державних органів зі 

зміцнення організаційних основ характерні для забезпечення захисту об’єктів 

авторських та суміжних прав, що виражені у цифровій формі? 



Відповідь: Серед напрямів діяльності державних органів зі зміцнення 

організаційних основ забезпечення захисту у зазначеній сфері можна виділити: 

 правозахисний (зміцнення системи правоохоронних органів з метою 

надійного захисту прав та законних інтересів суб’єктів, які функціонують у даній 

сфері та ефективної протидії правопорушенням); 

 галузево-уповноважуючий (чітке регулювання нормами законодавства 

повноважень державних органів, шляхом усунення дублювання їх функцій); 

 превентивний (інформування населення щодо належного ставлення до 

законодавства з метою підвищення рівня їх правової свідомості, а також їх 

залучення до активної співпраці щодо протидії правопорушенням у даній сфері). 

На наш погляд, серед вищезазначених напрямків зі зміцнення організаційних 

основ забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі особливе місце займає галузево-уповноважуючий напрямок. В 

свою ж чергу, галузево-уповноважуюча структура підрозділу – це сукупність різних 

видів та напрямів діяльності, що обумовлені метою його створення та ключовими 

завданнями, які на нього покладені, а також сукупність повноважень 

комплектуючих його підрозділів та функціональних обов’язків працівників, які там 

працюють. 

Мельнікова О.О. В чому, на Вашу думку, полягає суть правовідносин у сфері 

забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі та яка роль органів державної влади у їх регулюванні? 

Відповідь: 

Правовідносинами у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі є бажані для людини, суспільства та 

держави відносини, які виникають в процесі забезпечення відповідними суб’єктами 

умов правомірного створення, розповсюдження, використання, зберігання та 

використання об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Дані правовідносини, як правило, регулюються диспозитивними нормами 

цивільного права, тому участь в них органів державної влади, які наділені владними 

повноваженнями мінімальна. Проте, їх роль в суспільних відносинах такого роду не 

просто не виключається, а навпаки досить актуальна, бо норми, які належать до 

приватного права не здатні повністю регламентувати дану сферу. 

Діяльність органів державної влади здійснюється на підставі чинного 

законодавства, шляхом механізму адміністративно-правового регулювання, до 

якого входять адміністративно-правові норми. За їх допомогою, з одного боку, 

регулюється поведінка суб’єктів адміністративного права, охороняються права 

фізичних та юридичних осіб, встановлений в державі правопорядок, з іншого, 

виникають адміністративні правовідносини, в яких реалізовується статус суб’єктів.  



Рудой К.М.: Що Ви розумієте під поняттям «забезпечення захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі 

адміністративно-правовими засобами»? 

Відповідь: Під поняттям «забезпечення захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі адміністративно-правовими 

засобами» нами розуміється сукупність правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, що складаються в сфері захисту захищених законом авторських і 

суміжних прав на об’єкти, створені, збережені та поширені в глобальному 

інформаційному середовищі із застосуванням сучасних цифрових методів фіксації, 

обробки та передачі інформації та діяльності уповноважених державних органів 

шляхом реалізації заходів, спрямованих на профілактику реальної загрози 

порушень, визнання або відновлення авторських прав і захист інтересів їх 

правовласників при їх порушенні або оскаржені. 

Ісмайлов К.Ю.: В чому, на Вашу думку, полягає особливість захисту об’єктів 

авторських та суміжних прав саме в «цифровій» формі? 

Відповідь: Правові норми, що регулюють обіг інформації, можуть бути 

використані для захисту авторських і суміжних прав додатково до тих механізмів 

захисту, які передбачені авторським правом, тобто інформаційне та адміністративне 

право мають своїм предметом й ті суспільні відносини, які пов’язані з 

використанням об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі. Таким чином, спостерігається наявність кількох галузей права, що мають 

предметом свого регулювання одні й ті ж сутності. 

Визнання інформації як об’єкта права та принципова можливість віднесення 

до неї об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі з метою 

правового регулювання, на нашу думку, визначили новий вектор розвитку права 

інтелектуальної власності. 

Розгляд різних за видом та сутністю результатів інтелектуальної діяльності на 

єдиному, більш високому і абстрактному рівні як інформації дозволяє в значній мірі 

посилити правовий захист інтересів їх законних власників, оскільки це може 

здійснюватися не тільки нормами права, що регулюють сферу інтелектуальної 

власності, а й положеннями інформаційного та адміністративного права. 

Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового керівника - 

Форос Ганни Володимирівни, кандидата юридичних наук, доцента. 

У висновку зазначено про тематику опублікованих статей та апробацію 

результатів дослідження, а також дані про впровадження науково обґрунтованих 

пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України у частині 

забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі. 



У процесі роботи над дисертаційним дослідженням Жогов В.С. проявив 

ініціативність, сумлінність, наполегливість, вміння відстоювати свою позицію. 

Працювати над роботою він почав ще задовго до затвердження теми. 

Структурна побудова дисертації та її зміст свідчать про комплексний підхід 

щодо вирішення поставлених завдань дослідження. Обґрунтованість наукових 

положень щодо вирішуваних автором завдань забезпечується завдяки детальному 

опрацюванню найбільш проблемних питань, ґрунтовному дослідженню 

теоретичних та практичних аспектів, що надає можливість отримати цілісну уяву 

щодо адміністративно-правового забезпечення в Україні захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Зосереджено увагу на тому, що В.С. Жоговим проведено комплексне 

доктринальне дослідження відповідних адміністративно-правових проблем, що дало 

змогу сформувати правовий інструментарій для надання конкретних пропозицій до 

національного законодавства в частині вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі. 

Відзначено здійснену авторську класифікацію специфічних особливостей 

творів і об’єктів суміжних прав, що виражені в цифровій формі.  

У висновку науковий керівник зазначив, що дисертація Жогова В.С. є 

завершеною та самостійною роботою, яка претендує на високу оцінку і може бути 

рекомендована до захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Доктор юридичних наук, професор Ярмакі Х.П. відзначив, проблема 

забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі належить до вкрай важливих для української дійсності. У дослідженні 

здобувачем на високому рівні проаналізовано особливості забезпечення 

адміністративно-правового та інформаційно-правового регулювання даної 

проблеми, що підтверджує високий рівень актуальності дослідження. Здобувачем 

порушуються питання і визначаються механізми підвищення ефективності 

діяльності органів державної влади, які мають у своїх повноваженнях регулювання 

вищезазначених відносин. Це Жогов В.С. доволі переконливо доводить у своїх 

публікаціях, пов’язаних з темою дослідження. 

Позитивним є те, що дисертант під час дослідження використав досвід 

провідних країн світу, та на основі якого запропонував актуальні шляхи 

вдосконалення в Україні забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, 

що виражені у цифровій формі. 

Проте, в роботі є ряд дискусійних моментів. У дисертації автор зазначив, що 

необхідним є підготовка та прийняття внутрішнього відомчого документу для 



Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, який би регулював проведення позапланових перевірок суб’єктів 

ринку телекомунікацій на предмет можливих порушень чинного законодавства у 

сфері охорони авторських і суміжних прав на підставі письмового звернення. 

Наявність лише пропозиції щодо підготовки та прийняття вказаного документу є 

недостатнім аргументом його доцільності. Підготований проект підтвердив би таку 

доцільність в частині регулювання забезпечення захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Загалом, висловлені зауваження не впливають на позитивну оцінку 

дисертації. Вона є завершеним, актуальним, самостійним та аргументованим 

дослідженням. Положення і висновки дисертації належним чином висвітлені у 

публікаціях автора та апробовані під час її участі у конференціях та у ході 

навчального процесу. На підставі вищенаведеного вважає, що дисертація               

Жогова В.С. на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні 

захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі» 

відповідає вимогам, які ставляться до дисертації та може бути рекомендована до 

разової спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду і захисту на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

Кандидат юридичних наук, доцент Заєць О.М. відмітив високий фаховий 

рівень дисертаційного дослідження Жогова В.С., виконаного на актуальну тему, 

істотне теоретичне і прикладне наукове обґрунтування висновків і пропозицій. 

Дисертація містить всі необхідні для такого дослідження компоненти – 

критичний аналіз досягнень попередніх дослідників цієї та суміжних проблем, 

увагу до зарубіжного досвіду, належну апробацію результатів дослідження. Об’єм 

опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що дисертант провів дослідження 

обраної теми на належному рівні, що дало змогу сформулювати самостійні та 

оригінальні висновки і пропозиції, які виносяться на захист. 

Архітектоніка роботи загалом логічна, має завершений характер та 

зорієнтована на розкриття теми дослідження. У роботі проаналізовано стан 

наукової розробленості проблем розвитку та становлення наукових поглядів щодо 

феномену «забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені 

у цифровій формі», розкрито особливості правовідносин у даній сфері, 

обґрунтовано шляхи підвищення ефективності правового регулювання даної сфери, 

запропоновано пропозиції щодо напрямів вдосконалення адміністративно-правових 

засад у зазначеній сфері. 

Проте робота не позбавлена і окремих недоліків. Автору необхідно було б 

детальніше дослідити практику судових рішень інших держав щодо забезпечення 

захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 



Незважаючи на окремі зауваження дисертація Жогова В.С. на тему 

«Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі» може бути 

рекомендована до разової спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду і 

захисту на здобуття ступеня доктора філософії з відповідної спеціальності. 

В обговоренні дисертаційного дослідження взяли участь: 

Доктор юридичних наук, професор Корнієнко М.В. відзначив, що для 

дослідження обрана актуальна тема, яка має велике теоретичне і практичне 

значення в умовах розбудови демократичної, соціальної та правової держави в 

Україні. 

Автор вдало дослідив сучасні способи забезпечення захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, як в Україні, так у світі. 

Враховуючи це, дослідження Жогова В.С. проведено на актуальну тему, яка 

має істотне значення для розвитку, як вітчизняної науки адміністративного та 

інформаційного права так і подальшого процесу державотворення в Україні. 

Подібна проблема залишається стабільно актуальною і саме тому потребує 

постійного, всебічного і комплексного дослідження. 

Враховуючи вищевикладене дисертація Жогова В.С. на тему 

«Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі» відповідає вимогам, 

які пред’являються до дисертації, та може бути рекомендована до разової 

спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду і захисту на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

Кандидат юридичних наук, доцент Горбаньов І.М. у своєму виступі 

підтримав попередніх доповідачів, акцентував увагу на глибокому змісті 

авторських визначень і висновків. Відзначив, що дисертаційне дослідження є 

теоретично і практично значущим. Підкреслив, що у процесі доповіді головних 

положень дисертаційного дослідження, а також під час відповідей на запитання 

Жогов В.С. продемонстрував знання нормативних та доктринальних джерел, на 

підставі яких була підготовлена дисертаційна робота, вміння їх узагальнювати, 

аналізувати, формулювати власні висновки. 

В підсумку, дисертація Жогова В.С. на тему «Адміністративно-правові засади 

забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі» відповідає вимогам, які ставляться до дисертації, та може бути 

рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 

081 «Право». 

  



ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації на тему: «Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні 

захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі» 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Сучасна цивілізація 

характеризується інформаційним етапом свого розвитку. Інформаційне суспільство, 

яке прийшло на зміну постіндустріальному, є новою фазою в історичному 

становленні цивілізації, яка характеризується зростанням ролі комунікацій, 

інформаційних продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті держави. 

Для нього є характерним істотне зростання ролі інформації та знань у житті 

суспільства, як продуктів виробництва. Характерною рисою інформаційного 

суспільства є виникнення глобального інформаційного простору, який забезпечує 

ефективну взаємодію громадян, надає доступ до світових інформаційних ресурсів, а 

також служить для задоволення потреб в продуктах та послугах, що носять 

нематеріальний характер. 

Процеси інформатизації, що відбуваються в сучасному суспільстві, 

вимагають розвитку правових інститутів інтелектуальної власності авторського 

права та легальних механізмів їх захисту. Активно розвивається феномен 

інформатизації, який поставив ряд принципово нових завдань та питань перед 

суспільством та державою в цілому, які вимагають свого вирішення на 

теоретичному рівні, в тому числі в науці адміністративного права. 

До них, зокрема, належать питання правового регулювання функціонування 

файлообмінних мереж, визначення повноважень та юридичної відповідальності 

операторів мереж цифрового зв’язку та їх абонентів, проблеми правової 

кваліфікації використання інформаційних об’єктів в автоматизованих процесах 

збору та обробки інформації, проблеми кваліфікації правопорушень в сфері 

інтелектуальної власності, скоєних із застосуванням цифрових засобів. 

Актуальними є теоретичні питання розвитку авторських правовідносин в 

сучасному інформаційному суспільстві, які ставлять завдання розробки правових 

способів захисту прав та законних інтересів авторів, виконавців та правовласників, 

а також користувачів створюваних творів, збереження культурної спадщини 

України та забезпечення доступу до неї. 

Доводиться констатувати, що правове регулювання в даній сфері суспільних 

відносин ще не отримало того рівня, який дозволяє забезпечити належний захист 

інтелектуальної власності при сучасному інформаційному обміні, а розвиток 

технологій випереджає зміну поведінкових установок. Має місце незаконне 

використання об’єктів авторського права та суміжних прав, що виражені в цифровій 



формі, не забезпечуються вимоги правової регламентації міжнародного та 

національного рівнів на предмет захисту авторських та суміжних прав. 

Цифрова природа інформаційних об’єктів, що захищаються правовими 

нормами законодавства про інтелектуальну власність, істотно змінила парадигму 

авторського права. Об’єкти авторського права стали розглядатися як інформація, 

що наділена певним статусом та бере участь в глобальному інформаційному обміні. 

Це поставило перед правовою наукою проблеми пошуку форм та методів 

удосконалення правових механізмів захисту авторських прав з урахуванням якісно 

нових умов, обумовлених появою глобальних цифрових систем зв’язку. 

Застарілість виробленого в теорії та практиці понятійного апарату створює 

складності в правовому регулюванні, правозастосуванні та призводить до правових 

колізій. Дані проблеми носять міжгалузевий характер, оскільки зачіпають сфери як 

адміністративного, так й інформаційного та цивільного права, а також ряд різних 

технічних наук. 

Сучасні інформаційні відносини характеризуються своєю універсальністю та 

глобальністю в силу транскордонності та екстериторіальності існуючих засобів 

телекомунікацій. Це обумовлює теоретичну і практичну значимість дослідження 

способів, форм та методів захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що 

виражені в цифровій формі. Інтеграція України у світову систему інформаційних 

відносин зумовила необхідність врахування досвіду їх міжнародно-правового 

регулювання та проведення порівняльно-правового аналізу форм, методів і способів 

їх захисту зарубіжними країнами та в Україні. 

Вивчення специфіки використання та поширення об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені в цифровій формі, та вироблення оптимальних 

правових механізмів їх захисту актуалізує представлене дослідження та надає йому 

теоретичне значення та практичну спрямованість. 

Ступінь наукової розробленості теми дослідження. Питання захисту прав 

авторів і правовласників суміжних прав досить докладно досліджувалися 

українськими та зарубіжними вченими. 

Серед загальнотеоретичних робіт необхідно виділити суттєвий внесок таких 

вчених: Г. Андрощук, П. Андрушко, Д. Бахрах, А. Берлач, О. Заєць, М. Марченко, 

Д. Никифорчук, Ю. Старилов, Є. Суханов, А. Сухарева та ін. 

Публічно-правові аспекти захисту авторських прав були досліджені 

наступними вченими: О. Бандурка, П. Берзін, М. Братасюк, В. Ісаєнко,                          

К. Ісмайлов, І. Килясханов, В. Ларичева, Ю. Трунцевский та ін. 

Окремі аспекти авторських і пов’язаних з ними інформаційних правовідносин 

досліджувалися наступними вченими: В. Авер’янов, Д. Акопян, П. Барановський,  

Є. Гаврилов, В. Грохольський, В. Гулкевич, О. Данилова, А. Єляков, В. Калягін,      



О. Миколенко, А. Мішушин, В. Наумов, А. Незнамов, А. Теренін, Р. Томма, Н. 

Чепурнова, Х. Ярмакі та ін. 

Правові аспекти захисту авторських прав в інформаційному та 

адміністративному праві були відображені в роботах таких вчених, як: І. Бачило,    

А. Денисова, Н. Дмитрик, Д. Калаянов, A. Кисляківський, І. Копилов, П. Кузнєцов, 

В. Лопатін, А. Мінбалеєва, А. Морозов, В. Наумов, С. Ніколаюк, Т. Полякової,         

М. Саакян, Л. Сакулина, Ю. Саранчук, Є. Семизорова, Д. Сорокін та ін. 

У сфері інформаційного права слід виділити наступні роботи, близькі до теми 

цього дослідження: в роботах В. Балитнікова, І. Зайцевої, О. Радутного,                       

О. Святоцького, М. Федотова, Г. Форос вивчені загальні принципи 

адміністративно-правового регулювання і адміністративної відповідальності в 

галузі масової інформації та захисту авторських і суміжних прав, в роботі                    

О. Дворянкіна досліджені організаційно-правові основи інформаційної безпеки в 

області авторського права і суміжних прав. У дослідженні Р. Гиляревського 

викладені концепції вдосконалення правового регулювання поширення інформації 

в мережі Інтернет і освітлена специфіка роботи даної мережі. Роботи М. Маношкіна 

та Є. Михайленка висвітлюють питання забезпечення інформаційної безпеки і 

регулювання відносин між учасниками інформаційного обміну в мережі Інтернет. 

Особливо варто виділити роботу Р. Будника, в якій було досліджено багато 

важливих інформаційно-правових аспектів захисту авторських прав у відкритих 

інформаційних системах. 

В процесі проведення дослідження також були проаналізовані праці й інших 

дослідників, присвячені проблемам захисту авторських прав на об’єкти, що 

виражені в цифровій формі: В. Andersen, D. Ben-Atar, Е. Chambers, J. Feather,             

М. Frenz, F. Oberholzer-Gee, D. McCullagh, N. Myers, L. Lessig, J. Lowenstein,               

L. Patterson, W. Pfaller, R. Stallman, J. Tehranian та ін. 

У той же час, слід зазначити, що роботи даних авторів присвячені, або 

загальнотеоретичним питанням захисту авторських прав, або детальному вивченню 

вузького кола питань правової регламентації захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені в цифровій формі, що зумовило необхідність 

проведення комплексного порівняльно-правового дослідження сучасних способів 

захисту творів та об’єктів суміжних прав, що виражені в цифровій формі. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, що на 

основі досягнень юридичної науки, аналізу вітчизняного й зарубіжного 

законодавства та практики його застосування, обґрунтувати 

адміністративно-правові способи захисту об’єктів авторських та суміжних прав, що 

виражені в цифровій формі та виробити пропозиції щодо удосконалення 

національного законодавства у зазначеній сфері. 



Відповідно до мети дисертаційного дослідження поставлено наступні 

завдання: 

 вивчити становлення та розвиток феномену захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі; 

 охарактеризувати стан правового забезпечення захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені в цифровій формі 

адміністративно-правовим засобами; 

 дослідити міжнародний досвід адміністративних процедур захисту 

об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі; 

 розкрити сутність механізму адміністративно-правового регулювання 

забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі та особливостей правовідносин у даній сфері; 

 визначити роль та місце адміністративно-правових норм серед інших 

інструментів правової регламентації функціонування системи суб’єктів у сфері 

забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі; 

 проаналізувати адміністративно-правову відповідальність за порушення у 

сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі; 

 узагальнити шляхи підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

державної влади у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, 

що виражені у цифровій формі; 

 обґрунтувати напрями удосконалення державної політики у сфері 

забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі; 

 розробити пропозиції щодо удосконалення адміністративного 

законодавства у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, 

що виражені у цифровій формі. 

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що складаються при захисті 

об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Предмет дослідження - адміністративно-правові засади забезпечення в 

Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій 

формі. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційного дослідження було 

застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. 

Діалектичний метод дослідження дозволив дослідити теоретичні аспекти 

поняття категорії «забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що 

виражені у цифровій формі» в сучасній юридичній науці з багатьох сторін, оскільки 



неприпустимий односторонній підхід до цього явища, необхідно врахування 

позитивних та негативних моментів при розгляді кожної з сторін (підрозділи 1.1, 

1.2). За допомогою функціонального методу було вивчено статус суб’єктів, які 

функціонують у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, 

що виражені у цифровій формі з точки зору їх соціального призначення, ролі, 

функцій, зв’язків між ними (підрозділи 2.2, 3.2). Системний метод застосовувався 

при аналізі особливостей авторських правовідносин у сфері захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, як особливих 

соціальних систем, що взаємодіють одна з одною та з іншими елементами 

інформаційно-телекомунікаційної системи та виявленні їх недоліків (підрозділи 2.1, 

3.1). 

При дослідженні існуючих моделей захисту об’єктів авторських і суміжних 

прав, що виражені у цифровій формі та спільних і відмінних рис їх організації в 

різних країнах використовувався порівняльний метод, оскільки в сучасних умовах 

реформування державно-правової практики в даній сфері не можливо оминути це 

питання. При цьому зарубіжний досвід оцінювався з врахуванням особливостей 

національної правової системи, вітчизняної історії самоврядних інституцій, 

специфіки національного менталітету, соціально-економічних і політичних умов, 

що склалися в України тощо (підрозділи 1.3, 2.3). Використання методу 

моделювання сприяло пошуку оптимальних варіантів підвищення ефективності 

суб’єктів державної влади у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі в Україні та розробці «Про внесення 

змін до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», «Про внесення 

змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та «Про внесення 

змін до Закону України «Про телекомунікації» (підрозділ 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що запропонована 

дисертація є самостійною завершеною роботою, яка присвячена дослідженню 

сучасних правових способів захисту об’єктів авторських та суміжних прав, що 

виражені в цифровій формі. 

Відмінною характеристикою дослідження є його міждисциплінарний 

характер. Досліджувані проблеми правового захисту цифрових результатів 

інтелектуальної діяльності проаналізовані та розкриті в контексті інформаційного, 

адміністративного та інших галузей права, а також з використанням наук 

інформатики та інформаційної безпеки. 

Виявлено правові наслідки та можливості правової регламентації 

застосування різних засобів захисту авторських і суміжних прав. Результати 

дослідження представляють собою сукупність теоретичних та методологічних 



положень, науково-практичних рекомендацій, спрямованих на запобігання 

незаконному використанню об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені в 

цифровій формі, правовими способами, а також організаційно-технічними та 

іншими засобами, в міру, необхідної для їх юридичної кваліфікації та вирішення 

правових колізій при їх реалізації. 

На підставі проведеного порівняльного аналізу автором виявлено та розкрито 

правову природу суспільних відносин, що виникають у зв’язку зі створенням та 

використанням об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені в цифровій 

формі, вироблений понятійний апарат, визначено правові засади забезпечення 

інформаційного обміну, представлена оригінальна класифікація способів захисту 

авторських прав. 

У дослідженні виділяється особлива роль організацій-постачальників 

цифрових послуг зв’язку як медіаторів, що створюють інформаційно-технічне 

середовище для обміну об’єктами авторських прав в цифровій формі. Автором на 

підставі вивченого зарубіжного досвіду виділені і класифіковані основні принципи 

правового регулювання діяльності даних суб’єктів авторських і інформаційних 

відносин. 

У результаті виконаного дослідження сформулювано такі концептуальні 

положення, що вирізняються науковою новизною і мають важливе теоретичне та 

практичне значення: 

вперше: 

 визначено поняття «забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних 

прав, що виражені у цифровій формі адміністративно-правовими засобами», під 

яким запропоновано розуміти сукупність правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, що складаються в сфері захисту авторських і суміжних прав на об’єкти 

створені, збережені та поширені в глобальному інформаційному середовищі із 

застосуванням сучасних цифрових методів фіксації, обробки та передачі інформації 

та діяльності уповноважених державних органів з реалізації заходів, спрямованих 

на профілактику реальної загрози порушень, визнання або відновлення авторських 

прав і захист інтересів їх правовласників при їх порушенні або оскаржені; 

 визначено поняття «комп’ютерної (цифрової) інтелектуальної власності», 

під яким пропонується розуміти результати інтелектуальної діяльності, твори 

літератури, мистецтва і науки, книги, відеопрограми, звукозаписи, програмне 

забезпечення для цифрових пристроїв і баз даних, які розроблені, виконані та 

впроваджені з використанням комп’ютерної техніки та реалізовані на пристроях 

зберігання інформації; 

 запропоновано внесення змін до чинних нормативно-правових актів 

України, що встановлюють можливість розкриття персональних даних про 



учасників інформаційного обміну (фізичних осіб, які здійснюють незаконне 

розповсюдження об’єктів авторських і суміжних прав); 

 обґрунтовано доцільність приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства Закону України «Про телекомунікації» шляхом вдосконалення 

понятійного апарату та внесення змін щодо відповідальності операторів та 

провайдерів телекомунікацій; 

 запропоновано задля підвищення ефективності 

адміністративно-правового захисту об’єктів авторських та суміжних прав внести 

зміни до статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

встановши як кваліфікуючу ознаку – фінансування умисного порушення прав на 

об’єкт права інтелектуальної власності, що захищається законом та посилити 

відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за такі дії. 

удосконалено: 

 наукові підходи до визначення комплексного, міжгалузевого, правового 

інституту захисту авторських прав на об’єкти, що виражені в цифровій формі, в 

адміністативному та інформаційному праві; 

 підходи щодо однозначного використання терміну «цифровий» в 

дефініціях нормативно-правових актів. Термін «електронний» пропонується 

використовувати тільки в стійких словосполученнях, а також для вказівки на 

можливість обробки інформації електронними пристроями та не застосовувати для 

визначення інформаційного статусу об’єктів авторських і інших прав. 

дістали подальший розвиток: 

 аналіз історичного досвіду забезпечення захисту об’єктів авторських і 

суміжних прав, що виражені у цифровій формі; 

 сутнісні характеристики реалізації правового захисту авторських і 

суміжних прав на цифрові об’єкти: 

а) оператор зв’язку повинен володіти правовим імунітетом, обмежуючим його 

відповідальність за передачу та зберігання інформації третіх осіб, а також за 

результати діяльності здійснюваних ним автоматизованих процесів управління 

інформаційними мережами та процесами надання послуг зв’язку. Відповідальність 

інших учасників інформаційного обміну за незаконне розміщення матеріалів, що 

захищаються авторським правом, в інформаційному просторі настає незалежно від 

наявності умислу за умови, що вони мали можливість запобігти поширенню 

подібної інформації, і це поширення не було результатом навмисних дій третіх осіб; 

б) для захисту законних інтересів авторів та правовласників доступ до 

інформації може бути безумовно або умовно обмежений. Безумовне обмеження 

доступу до інформації здійснюється технічними засобами, які фільтрують та 

повністю блокують передачу і зв’язок певної інформації. Умовне обмеження може 



здійснюватися юридичними заходами, які передбачають відповідальність за 

несанкціонований доступ до інформації. 

 наукові підходи щодо вивчення наявності спеціальної правосуб’єктності 

операторів зв’язку та особливості їх правового статусу у відносинах, що 

складаються з приводу створення, поширення і захисту об’єктів авторських прав. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та обґрунтовані у дисертаційному досліджені висновки та 

рекомендації можуть бути використані та вже використовуються у: 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження 

теоретичних проблем захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі, а також особливостей застосування юридичної відповідальності за 

правопорушення у даній сфері (aкт впpoвaджeння в наукову дiяльнicть Одеського 

державного університету внутрішніх справ вiд 23.10.2020 p.); 

 правотворчості – для вдосконалення чинного законодавства, зокрема 

для внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

інших законодавчих і підзаконних актів України, призначених регулювати 

відносини у сфері захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі; 

 правозастосовній діяльності ‒ для підвищення ефективності 

застосування суб’єктами державної влади норм чинного законодавства, що 

регламентують сферу захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі (aкт впpoвaджeння peзультaтiв диcepтaцiйнoгo дocлiджeння в 

пpaктичну дiяльнicть ГУНП у Вінницькій області вiд 12.10.2020 p.); 

 навчальному процесі – при підготовці розділів підручників і навчальних 

посібників із таких дисциплін, як «Адміністративна діяльність Національної поліції 

України», «Організація і тактика превентивної діяльності Національної поліції 

України», «Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції 

України», «Інформаційне право», «Актуальні питання інформаційного права», 

«Право інтелектуальної власності», при викладанні вказаних дисциплін, а також для 

підвищення рівня правової освіти населення (aкт впpoвaджeння peзультaтiв 

диcepтaцiйнoгo дocлiджeння в ocвiтнiй пpoцec Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 22.10.2020). 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано на кафедрі 

кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету 

внутрішніх справ, на засіданнях якої обговорювалися основні положення роботи, 

схвалено нею і рекомендовано до захисту. 

Окремі результати дослідження оприлюднені в доповідях на 

науково-практичних заходах, а саме: на міжнародній науково-практичній 



конференції «Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для 

випускників» (м. Могилів Подільський, Вінницької обл.), під час круглого столу 

«Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс в контекті реформаційних 

процесів в Україні» (м. Одеса), на міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права 

України» (м. Одеса), на всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» (м. Одеса), на 

міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпро). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано в 

5 друкованих працях, з яких ‒ 3 статті в українських наукових фахових виданнях, 2 

статті – у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 
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