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У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень 

вчених, присвячених актуальним проблемам приватного та публічного права. 

Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам 

закладів юридичної освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, 

співробітникам Державної служби зайнятості України, практикуючим 

юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, іншим особам, що 

цікавляться проблемами приватного та публічного права. 

 

 

 

Матеріали конференції оприлюднені у електронному вигляді на сервері 

відкритого електронного архіву (репозитарію) Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR (електронний 

архів): http://dspace.hnpu.edu.ua/ та на сайті юридичного факультету: 

http://www.hnpu-laws.in.ua/ у розділі «Наука». 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не завжди поділяє думку учасників. У 

збірнику максимально точно збережена орфографія і пунктуація, які були 

запропоновані учасниками. Повну відповідальність за достовірну інформацію 

несуть учасники та їх наукові керівники. 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 
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Роблячи висновок, можна сказати, що спадкування за законом може 

викликати більше спорів та проблем у розподілі спадкового майна, особливо, 

якщо спадкоємці знаходяться у неприязних між собою стосунках. Тому я 

вважаю невипадковим те, що сам законодавець визнав необхідним у першу 

чергу закріпити норми спадкування за заповітом у 85 главі ЦК України і вже 

потім, норми, що регулюють спадкування за законом у 86, тим самим надавши 

перевагу першому варіанту. Це обумовлено тим, що сам заповіт представляє 

безпосередню волю спадкодавця і зводить до мінімуму можливі суперечки між 

спадкоємцями у майбутньому, на відміну від спадкування за законом. 
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2. Нестерцова-Собакарь О.В. Спадкове право: навч. посібник. Дніпро : 

держ. ун-т внутр.справ, 2017. 164 с. 

3. Цивільний Кодекс України : закон України від 16.01.2003 р. – 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text (дата звернення:15.03.2021). 
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TAKEDOWN NOTICE ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО 

ПРАВА В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА 

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 

 

В умовах динамічного розвитку суспільних відносин, зокрема, 

поширенню використання об’єктів авторського права у цифровій формі без 

кінцевих матеріальних носіїв, а також завдяки потоковим сервісам та іншим 

технологіям все більшої актуальності набуває проблема забезпечення балансу 

прав та інтересів авторів і суспільства. У зв’язку з цим перед державою постає 

задача впровадження ефективних механізмів та інструментів захисту 

авторського та суміжних прав в мережі Інтернет. Значущість цього питання 

підвищується у період рекодифікації ЦК України, задачею якого є 

переформування приватного права України щодо стандартів міжнародного 

законодавства та стандартів уніфікованого приватного законодавства ЄС.  

Згідно з п. б ч. 1 ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права) до майнових прав авторів відноситься виключне право на дозвіл або 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/52738305
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text
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заборону використання твору іншими особами. Відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 15 

цього закону  виключне право автора на дозвіл чи заборону використання 

твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти подання 

творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть 

здійснити доступ до творів з будь-якого місця та в будь-який час на власний 

вибір.  Відповідно до п. 31 Постанови Пленуму  № 5 «Про застосування судами 

законодавства у справах про захист авторського та суміжних прав) розміщення 

творів у межі Інтернет без згоди автора є порушенням майнового права 

суб’єкта авторського права й дає підстави для його судового захисту. Але 

практика показує, що більшість авторів, стикаючись з такого роду 

порушеннями,  відмовляються від здійснення права на судовий захист 

порушеного права у зв’язку з відсутністю миттєвих та дієвих механізмів, що 

відповідали би стану інформаційного простору та «правилам» мережі Інтернет.  

У зв’язку з цим перед державою постає питання щодо пошуку більш 

оперативної міри щодо захисту порушенного авторського права, не 

пов’язаного з судовим захистом, але й таким, що його не виключає. Й такі міри 

оперативного впливу на порушника авторських прав в мережі Інтернет вже 

розроблені у світовій практиці.  

«Takedownnotice» (вимога про видалення контенту) є найпопулярнішим у 

світі механізмом боротьби з поширенням порушень авторських та суміжних 

прав у мережі Інтернет. У зв’язку з тим, що цей механізм передбачений і 

американським законом «Про авторське право в цифрову епоху» (Digital 

Millennium Copyright Act), ця процедура рекомендується Офісом торгового 

представництва США до нормативного закріплення як один з можливих 

заходів боротьби з поширенням порушення авторських та суміжних прав у 

мережі Інтернет.  

На відміну від американського регулювання, у законодавстві 

Європейського Союзу процедура noticeandtakedown не закріплена, хоча 

директива 2000/31/ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг» у ст. 

14 заохочує держав-членів передбачити процедури, що регулюють усунення 

можливості доступу чи відключення доступу до інформації.  

У класичному американському розумінні процедура noticeandtakedown 

передбачає звернення особи, яка вважає, що її авторські та/або суміжні права 

порушуються у мережі Інтернет, до постачальника послуг хостингу із заявою 

про наявне порушення. Законом встановлені чіткі вимоги до такої заяви, серед 

яких є твердження а) про власну добросовісність у намірі припинення 

порушення, б) про правдивість інформації у заяві та обізнаність з 

відповідальністю за лжесвідчення, а також твердження в) про те, що особа має 

право діяти від імені власника порушеного права. Якщо заява про порушення 

відповідає усім закріпленим законодавцем вимогам, постачальник послуг 

негайно видаляє або ж блокує доступ до заявленої інформації та одночасно 

повідомляє про отриману заяву користувача мережіІнтернет, який розмістив 

спірну інформацію. [1] 
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Користувач, який розмістив заблоковану інформацію, має право подати 

постачальнику послуг контр-повідомлення (counternotification). Серед інших 

обов’язкових елементів воно має містити твердження, що користувач 

добросовісно і будучи ознайомленим з відповідальністю за лжесвідчення 

вважає, що інформацію було заблоковано (видалено) в результаті помилки або 

неточної ідентифікації інформації. Крім того, він має надати інформацію про 

своє ім’я, адресу і номер телефону, а також згоду на отримання судової 

повістки. Якщо користувач користується своїм правом на контр-повідомлення, 

постачальник послуг обов’язково повідомляє про це правовласника, який 

подавав заяву про порушення. Правовласник має 10–14 днів для того, щоб 

надати докази свого звернення до суду протии  користувача, інакше 

постачальник послуг відновить оспорювану інформацію або доступ до неї. [2] 

Варто зазначити, що ані американська процедура, ані пропоновані 

українські аналоги не надають можливості притягнення порушника до 

юридичної відповідальності у позасудовому порядку. За своєю природою 

noticeandtakedown лише надає правовласнику можливість якнайшвидше 

припинити порушення своїх прав шляхом звернення до відповідної особи із 

заявою про порушення, тобто за суттю є мірою оперативного впливу на 

порушника авторського права.  Всі інші питання (відшкодування збитків, 

відшкодування моральної шкоди тощо) вирішуються у судовому порядку. Тож 

неправильно говорити, що noticeandtakedown замінює суд – у більшості 

випадків воно лише йому передує. 

Варто зазначити, що у 2016 році в Україні також булла втілена процедура 

припинення порушення у позасудовому порядку. Так, відповідно до ч. 1 ст. 52-

1 Закону України «Про авторські та суміжні права» при порушенні будь-якою 

особою авторського права, вчиненому з використанням мережі Інтернет, 

суб’єкт авторського права має право звернутися до власнику веб-сайту та (або) 

веб-сторінки, де розміщені або в іншій спосіб використана відповідна 

електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. Така 

новела в ЗУ «Про авторське право і суміжні права» булла прийнята у зв'язку з 

прийняттям ЗУ «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Таким 

чином було запропоновано варіації «takedownnotice», які дещо відрізняються 

від американського варіанту. 

У запровадженій вітчизняній процедурі відмінності від закріпленого у 

DMCA механізму полягають у наступному:  

1. Суб’єктом звернення може виступати суб’єкт авторського права та/або 

суміжних прав виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. 

Адвокат засвідчує достовірність поданої заяви про порушення, а також 

перевіряє наявність у заявника оспорюваних прав. Ця українська новація 

викликана бажанням зменшити кількість оманливих заяв про порушення та 

уникнути помилкового, безпідставного блокування/видалення інформації. 

2. Заява про порушення подається власнику веб-сайту і лише у деяких 

випадках – постачальнику послуг. Сааме власник веб-сайту є особою, яка несе 
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відповідальність за розміщену інформацію, її блокування чи видалення або 

невчинення жодних дій.  

3. Інформація, на захист якої спрямована ця процедура, обмежена 

аудіовізуальними та музичними творами, комп’ютерними програмами, 

відеограмами, фонограмами, передачами (програмами) організацій мовлення. 

За ідеєю авторів законопроекту це спрямовано на уникнення можливості 

повного блокування засобів масової інформації.  

4. Штраф за наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

порушення авторського права та/або суміжних прав, вчинені з використанням 

мережі Інтернет, може сягати 34 тис. грн. В американській версії процедури 

також передбачена відповідальність за «викривлення фактів», тобто подання 

недостовірної інформації у повідомленнях, але вона полягає у компенсації 

постраждалій стороні усіх збитків і витрат, яких та зазнала внаслідок подання 

іншою стороною неправдивого повідомлення/ контр-повідомлення, що 

виглядає більш розумно й доцільно.  

5. Строк для вчинення дій постачальником послуг з моменту отримання 

заяви про порушення становить 48 годин, а якщо у веб-сторінки інший 

власник, ніж у веб-сайту, він продовжується. За американським варіантом 

чіткого строку немає, лише вказано, що постачальник послуг діє негайно.  

6. Обов’язок постачальника послуг повідомляти користувача, який 

розмістив інформацію у мережі Інтернет, про її блокування чи видалення не 

передбачений. Як не передбачена й можливість особи, котра розмістила 

відповідну інформацію, виправдати таке розміщення або ж відновити 

інформацію. Сааме власник веб-сайту може звертатися до постачальника 

послуг з вимогою про відновлення інформації чи доступу до неї у випадку, 

якщо постачальник послуг відреагував на заяву про порушення. Постачальник 

послуг відновлює інформацію на 10-й робочий день, якщо заявник не надає 

підтвердження звернення до суду. 

Незважаючи на оптимальність процедури «takedownnotice», деякі 

дослідники дотримуються думки, що надмірно агресивні вимоги щодо 

авторських прав згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху 

негативно впливають на різні сферис успільних відносин. Так, цікавим є досвід 

впливу на політичні матеріали в Інтернет. Під час політичних кампаній у США 

кандидати Джон Маккейн та Сара Пейлін написали відкритий лист до Google 

після серії вилучень їх відео в 2008 році через претензії щодо авторських прав. 

Вони зазначили, що термін у 10 днів є критичним для політичної агітації, а такі 

кроки позбавили громадськість можливості вільно та легко переглядати та 

обговорювати найпопулярніші політичні відео цього дня. Нічого не змінилося 

через 5 років, коли кандидат у президенти США Барак Обама зіткнувся із 

аналогічною ситуацією. Після повідомлень про видалення музичного видавця 

BMG You Tube заблокував передвиборчеві відео Мітта Ромні (до нього 

увійшли кадри президента Обами, який співає Ела Гріна "Залишимося разом"). 

Дослідники також вказують, що на практиці зміст матеріалів може бути 
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вилучений із загального доступу, принаймні протягом 10 днів після 

одноразового звернення, в якому заявник не повинен доводити свої авторські 

права на відповідний твір або аргументувати, чому це використання не можна 

вважати справедливим. [3] 

Таким чином, зазначена процедура має своїх опонентів і в США, але 

подання вимоги про видалення контенту є дійсно універсальним міжнародно-

правовим інструментом оперативного захисту авторського права та суміжних 

прав у мережі Інтернет. Даний механізм є вже дещо поширеним і серед 

українських суб’єктів авторського права. Однак, як ми бачимо, на сьогодні 

існує багато проблем та недоліків у його функціонуванні, тому вважається 

доцільним посилити процесс адаптації законодавства в сфері захисту 

авторських прав від порушень з використанням мережі Інтернет до 

законодавства ЄС та США, взявши курс на посилення відповідальності 

інтернет-платформ з обміну інформацією за публічне надання контенту, який 

порушує авторські права, завантаженого їх користувачами.  
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