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ІНТЕРНЕТ
та
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
Абдуліна І. Захист прав в Інтернеті - 2017: позитиви та ризики / І. Абдуліна // Інтелектуальна
власність в Україні. - 2017. - №11. - С.4-10.
У квітні 2017 року набули чинності зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права",
відповідно до яких було закріплено процедуру припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. У законі визначено, хто вважається власником вебсайту, чиї дані обов'язково мають розміщуватися в службі WHOIS для того, щоб в подальшому можна було звертатися з претензією про факт неправомірного розміщення контенту.
Абдуліна І. Про механізми боротьби з порушеннями в Інтернет / І. Абдуліна // Інтелектуальна
власність.- 2015. - №2. - С.14-16.
Законодавство України з питань авторського права. механізми боротьби з порушеннями в Інтернет та законодавчі норми стосовно авторського права, що діють в інших країнах. Зарубіжний досвід боротьби з інтернет-піратством. Право на забуття в Інтернеті.
Андрощук Г. Захист фотографій, розміщених у соціальних мережах, на прикладі справи фотографа Морела / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в України. - 2017. - № 8. - С.25-31
Виставивши фото в Інтернет, ви розумієте, що її можуть побачити всі. Якщо йдеться про бізнес,
про якусь комерційну діяльність, звичайно, автор продукту повинен отримати за це гроші, чужу
працю потрібно поважати. Якщо хтось видає фотографію іншої людини за свою, так ніби він автор,
це жахливо, за таке потрібно карати, але якщо при цьому зазначено авторство, то не повинно бути
жодних проблем, адже ще більше людей дізнаються, що є така ось людина, яка зробила таке прекрасне фото...
Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект
/ Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017.- №6. - С.68-78. ; 2018.- №1. - С.
65-73.
У статті розглянуто економіко-правові аспекти стану та тенденцій розвитку технологій Інтернету
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речей (ІР), місця в ньому інтелектуальної власності. Показано роль держави у сприянні розвитку
ІР, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Проаналізовано патентний ландшафт ІР, виявлено
найбільш продуктивні компанії та винахідників ІР, показано динаміку патентування в середовищі
ІР, цінність патентів, проблеми патентного пошуку. Визначено проблеми охорони інтелектуальної
власності у сфері ІР, зокрема, авторських прав, винаходів, торгових марок, комерційної таємниці,
інформаційної безпеки. Розглянуто інтелектуальний потенціал і невикористані можливості України
в розвитку технологій ІР. Зроболено висновок, що у широкому застосуванні технологій ІР закладено значний потенціал підвищення ефективності економіки.
Андрощук Г. Порушення прав на торговельні марки в Інтернеті (змішування): аналіз доктрини
і правозастовчої практики ЄС / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. - 2015. - № 8. С.38-42.
У статті розглядаються порушення прав на торговельні марки в Інтернеті.
Арданов О. Щодо впровадження Європейських стандартів відповідальності за Інтернетпіратство / О. Арданов // Інтелектуальна власність в Україні. - 2017.- № 4. - С.34-43.
Багаторічні дискусії щодо необхідності внесення змін до українського законодавства з метою вдосконалення механізму захисту авторського права і суміжних прав від порушень у мережі Інтернет
мали наслідком прийняття на початку 2017 року змін до ряду законодавчих актів у сфері авторського права і суміжних прав, зафіксованих у Законі України "Про державну підтримку кінематографії в
Україні"
Афанасьєва К. Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережних комунікацій / Катерина.
Афанасьєва // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 11-13.
Стаття присвячена питанню авторства у глобальній мережі. Піднімається проблема зменшення
ролі автора матеріалу, що зумовлено низкою чинників. Розглянуті правові, текстологічні та соціальні причини цього явища.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vkp_2011_8_4%20(1).pdf
Афанасьєва (Горська) К. Поширення нелегаль ного медіаконтенту в Інтернеті: проблеми правового регулю вання / К. Афанасьєва (Горська) // Теорія і практика інтелектуальної власності. –
2014. - №6. - С.31-39.
Значне збільшення каналів отримання інформації та її хаотичне поширення призводять до ситуації,
коли неоднорідність інформаційних потоків ускладнює їх регулювання. Автор статті аналізує моделі
регулювання та оцінює їхню ефективність в умовах трансформації медіа. Ініціативи з регулювання
з боку мас-медіа продемонстрували добрі результати, про що свідчить позитивна динаміка боротьби з піратством і співввідношення легального та нелегального контенту в мережі. Проте власне
сектор ЗМІ все ще перебуває в пошуку ефективних моделей стримування поширення нелегального
контенту.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_6/6.pdf
Афян А. Обіг об’єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А Афян, Д.
Гадомський // Інтелектуальна власність . – 2014.- №6. - С.13-17.
Україна робить рух у бік становлення цивілізованого ринку обігу об’єктів інтелектуальної власності. Вдосконалення українського законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності.
Афян А. Щодо моніторингу стану захисту авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А. Афян // Інтелектуальна власність. – 2015.- №2. - С.4-8.
Законодавство в сфері захисту прав інтелектуальної власності та практика його застосування.
Критичний аналіз підстав до звіту Торговельного представництва США щодо України.
Бедарева Е.П. Интернет-бренд – наша реаль ность? / Е.П.Бедарева // Патенты и лицензии. –
2005.- №7. - С.36-38.
Основные элементы брэнда. Классификация брэндов в Интернете. Франчайзинг как один из простых, дешевых и доступных способов использования товарных знаков.
Бедарева Е.П. Экспертиза товарны х знаков и Интернет. / Е.П.Бедарева, Е.А.Данилина,
И.А.Носова // Патентный поверенный. – 2005.- №6 . - С.12-18.
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Условия возможности использования информации, полученной из Интернета, при экспертизе товарных знаков в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции 2002 г. и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Плюсы и минусы использования Интернета при делопроизводстве по заявке на товарный знак.
Беляев В. О. Российские патентны е базы данны х в Интернете. / В.О.Беляев, А.Д.Гвинепадзе //
Патенты и лицензии. – 1999.- № 6. - С.32 - 35.
О работе Роспатента по созданию БД патентных документов в России с возможностью доступа
через Интернет: состав БД и их наполнение; программное обеспечение; возможности поиска и
просмотра информации; рекомендуемая конфигурация средств пользователя и др.
Березняк Н.В. Інформаційні ресурси провідних інформаційних компаній світу. / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково - технічна інформація. – 2013.- №1. - С.3-10.
Досліджено напрями діяльності та інформаційні ресурси провідних інформаційних компаній світу:
інформаційного агенства LEXIS-NEXIS (близько 35 000 джерел, що містять понад 4млрд. документів із глибиною архіву більш як 30 років); інформаційної корпорації Франції-США Quested-Orbit
(близько 300 баз даних); інформаційної корпорації Dialog (понад 250 баз даних), інформаційного
агенства Data-Star (європейського лідера серед служб доступу до баз даних); інформаційної корпорації Dun and Bradstreet (найбільшої в світі американської інформаційної корпорації). Величезний
обсяг інформації, що охоплює ресурс, направлений на сприяння розвиткові інформаційних зв’язків
між суб’єктами інноваційної сфери на всіх етапах інноваційного процесу і забезпечення
взаємозв'язку між запитом і пропозицією виробленої інноваційної продукції, та містить в тому числі
новини, патенти, торговельні марки, інформацію щодо існуючих компаній, які здійснюють розробку
нових технологій або виробництво високотехнологічних товарів, прогнози стосовно ринків і технологій, аналітичні дослідження, тощо.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/NTI_2013_1_3%20(2).pdf
Благодір С. А. Охорона авторського і суміжних прав в інформаційній мережі Internet / С. А.
Благодір // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С.
128-131.
Однією з найбільш суттєвих ознак останнього десятиріччя є стрімкий розвиток Інтернету. З кожним
роком все більша кількість як компаній, так і окремих користувачів переконувалась у зручності
практично миттєвої передачі пошти, новин та іншої інформації на будь-які відстані незалежно від
кордонів та територіальної юрисдикції. Разом з тим, збільшення використання Інтернету та
розвиток інформаційних технологій трансформували ринок творів та інших об’єктів, що
охороняються авторським правом. Можливості їх “збуту” авторами та іншими правоволодільцями і
“придбання” користувачами непропорційно зросли. Водночас з’явилися невідомі раніше загрози
правопорушень і комерційного піратства, що пов’язано з визначною ознакою та основою мережі
Інтернет -можливістю користувача мережі вільно шукати, отримувати, розповсюджувати інформацію, а також миттєвістю і загальнодоступністю копіювання та відсутністю матеріальних затрат на
копіювання. Це поставило низку проблем охорони та захисту авторського права, що потребують
нових правових механізмів регулювання. Протягом двох десятиліть Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) проводила наради і дослідження, у яких розглядався вплив нових технологій на авторське право і суміжні права, що стало підставою для розроблення рекомендацій і типових положень для наступної підготовки національних законів.
Режим доступу:
file:///C:/Users/ptn/Downloads/Unzap_2002_2_42%20(1).pdf
Бойченко А. Авторське право в українському сегменті Інтернету / А. Бойченко // Інтелектуальна
власність. – 2012.- №8. - С.10-14.
Авторское право в украинском сегменте Интернета. Опыт охраны авторских прав в Интернете в
России, Новой Зеландии, Франции, США, Индии. Проблемы охраны авторских прав в Интернете в
Украине.
Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті / А. Бойченко // Інтелектуальна власність. – 2012.- №5. - С.31-37.
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Практика разрешения споров в области авторского права и смежных прав в Российской Федерации. Три этапа решения судов. Цитаты из судебных актов. Последние тенденции. Доказательства, которые предоставляют истцы и суды. Судебные прецеденты за 2000-2010 гг.
Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті / А. Бойченко // Інтелектуальна власність. – 2012.- №6. - С.38-44.
Защита авторского права и смежных прав в Интернете. Судебная практика разрешения споров в
области авторского права в Украине. Примеры споров с привлечением к ответственности провайдеров и операторов. Стратегия защиты авторского права в Интернете в Украине.
Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті / А. Бойченко // Інтелектуальна власність . – 2012.- №7. - С.37- 41.
Защита авторского права и смежных прав в Интернете. Комментарий к статьям законодательства
Украины. Доказательства, которые представляет истец в суд.
Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю.Гандзюк
, М.Сосновський // Інтелектуальна власність. – 2014.- №8. - С.6-11.
Аналіз положень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України
щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет" як з точки зору дієвості, обгрунтованості та практичної доцільності окремих його положень, так і з точки зору всієї сукупності
об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, так званого цифрового контенту, на
захист яких він спрямований.
Брумштейн Ю. Дополнительны е материалы к публикациям: роль интернет-сайтов и e-mail /
Ю. Брумштейн // Интеллектуальная Собственность. Авторское Право. – 2012.- №4. - С.25-32.
С позиций авторского права исследованы возможности сайтов в Интернете и электронной почты
как средства информационного дополнения научных работ, опубликованных в печатном виде.
Эти возможности подробно проанализированы с позиций авторов, редакций, потенциальных читателей. Показаны преимущества и недостатки использования сайтов и электронной почты по
сравнению с приложением к печатным изданиям лазерных дисков. Рассмотрены особенности
информационной поддержки депонированных научных работ.
Буров О.Ю. Захист інтелектуальної власності в інформаційному суспіль стві / О. Ю. Буров, С.
А. Петренко // Питання Інтелектуальної Власності : Збірник наукових праць. - Вип.4. - 2006. - С.193199.
„Розмитість” визначення ОІВ у відношенні до складових інформаційних технологій. Людський чинник в інформаційному просторі. В процесі взаємодії в інформаційному середовищі „розмивається”
існування об’єкту інтелектуальної власності через те, що його використання втрачає чіткість (матеріальність), в той же час даючи можливість безперервного створення нових об’єктів, які можна
кваліфікувати, в свою чергу, як об’єкти інтелектуальної власності (маніпулювання інформацією та
ідеями у вигляді інформації і є метою діяльності людини в середовищі, до того ж слід додати виникнення та наповнення баз даних, а також створення колективних творів в on-line режимі). Це породжує проблеми авторства (власності) на результат такої діяльності, які виникають внаслідок як
ідентифікації людини в інформаційному просторі, так і ідентифікації діяльності як такої.В інформаційному середовищі відбувається зміна статусу та форми об’єкту інтелектуальної власності,
ускладнюються його формальні ознаки, що викликає необхідність відповідних змін в законодавстві.
Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/zbornik/zbornik_4.pdf
Буров О.Ю. Інтелект та інтелектуальна власність в епоху глобальних інформаційних мереж /
О. Ю. Буров, Д. С. Бурова // Питання Інтелектуальної Власності: Збірник наукових праць. - Вип.3. 2005. - С.172-179.
В суспільстві, побудованому на знаннях та інформації.освіта набуває особливого значення. Зростає роль нових ідей, їх реалізація у вигляді інформації, яка стає все доступнішою для більшості
оточующих (щонайменше, у порівнянні з матеріальним виробництвом), а також у вигляді знань,
джерелами і носіями яких є люди-творці. Захист даних, їх цілісність необхідно гармонізувати з засадами вільного доступу до них, тому що новим викликом для науки і практики є забезпечення
відкритого доступу до даних, які відображають загальні факти природи чи суспільного розвитку.
Відповідно почали створюватися та поширюватися нові юридичні, протекціоністські механізми ко-
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мерціалізації досліджень, фінансованих державами, захисту авторського права в галузі цифрової
інформації, технологічного контролю за доступом до цифрових даних на випадок контрактних обмежень та інше.
Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/zbornik/zbornik_3.pdf
Вакуленко О. В. Періоди та технологічні передумови розвитку веб-дизайну / О. В. Вакуленко //
Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - Вип. 36. - С.139-149.
Актуальність даної роботи полягає в дослідженні різноманітних підходів у визначенні етапів розвитку сучасного веб-дизайну, і необхідності дослідження факторів, що вплинули на формування нових
трендів у веб-дизайні, з аналізом змін їх художніх і комунікативних засобів. Мета роботи дослідити
зародження веб-дизайну, формування періодів поступового розвитку сайтів, і вивчення собливостей дизайну та їхні характерні риси, що притаманні даним періодам. Основою даного дослідження
стали джерела, в яких було проаналізовано зміни й тенденції у веб-дизайні протягом його еволюції.
Проведено аналіз змін, що відбувалися з веб-сайтами з точки зору композиційного рішення, кольорової гами, типу верстки, використання шрифтів та розміщення інформаційних блоків на вебсторінках. У дослідженні було виявлено, що різні періоди розвитку веб-дизайну мали певні характерні для них риси та вплив змін у графічному дизайні й технологічних передумов їх виникнення. У
кожному з етапів розвитку веб-дизайну простежуються чіткі трендові тенденції, які дотичні зі змінами також і в графічному дизайні, що притаманні дослідженому проміжку часу.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Vknukim_myst_2017_36_15%20(1).pdf
Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / О. Васильєв,
В. Чьоч // Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 3. - С.71-74; № 6. - С.71-75.
У статті виявлено особливості параметричного пошуку у базах даних науково-технічних документів
та патентних документів, який дозвляє точніше проводити патентні дослідження, розширити області автоматизації роботи патентних спеціалістів та патентних повірених.
Веременко А. Нові бази, нові можливості / А. Веременко // Інтелектуальна власність в Україні. 2016.- № 6. - С.22-24 .
Автор розглядає і порівнює можливості загальнодоступних патентних баз і підсумовує, що для проведення якісного патентного пошуку необхідно використовувати декілька баз. Розглянуто загальнодоступні в Інтернет патентні бази Espacenet -- Google Patents -- Patent Information Services for
Experts -- Google Scholar .
Возможности правовой охраны веб-сайтов в Интернете. // Патентная информация сегодня. –
2003.- №4. - С. 8-11.
Клиент и разработчик сайта как возможные обладатели авторских прав на базы данных (БД),
представленных в форме сетевого сайта. Право sui generis. Правовая оценка ссылочных технологий. Творческое содержание дизайна веб-сайта.
Воронков В.І. Інтернет-портал державної системи НТІ України. / В. І. Воронков, В. М. Куранда, А.
В. Круглий // Науково- технічна інформація. – 2009.- №4. - С.58-63.
У роботі висвітлено проблеми в галузі формування і використання національних інформаційних
ресурсів. Проведено аналіз стану web-ресурсу державної системи НТІ. Визначено вимоги до програмно-технічного забезпечення єдиного для державної системи НТІ інформаціного інтернетпорталу. Наведено порядок підключення до інтернет-порталу.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/NTI_2009_4_14%20(1).pdf
Воронков В.І. Розроблення концепції доступу до баз даних та електронних інформаційних
ресурсів УкрІНТЕІ через Інтернет. / В. І. Воронков, В. М. Куранда, А. В. Круглий // Науково- технічна інформація. – 2010.- №3. - С.29-35.
У роботі висвітлено проблеми визначення необхідного варіанта рішення щодо створення механізмів організації доступу для зовнішніх користувачів до баз даних системи НТІ.Проведено аналіз основних сценаріїв, за якими може здійснюватись WWW-доступ до існуючих баз даних. Запропоновано Концепцію доступу до баз даних та електронно-інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ через Інтернет.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/NTI_2010_3_9%20(1).pdf
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Глотов С.А. Проблемы ответственности за действия, нарушаю щие авторское право / С. А.
Глотов // Патенты и лицензии. – 2008.- №3. - С.31-38.
Ответственность за нарушение авторских прав в сети Интернет. Отсутствие контроля над использованием Интернета. Наличие в Интернете файлообменных сетей, позволяющих делать несанкционированные копии. Обзор двух судебных решений США, касающихся знаменитых файлообменных сетей Напстер и Грокстер. Общие сведения об объекте спора - файлообменной сети.
Формирование прецедентной базы.
Гончарук Ю. Чергова " спроба держави" врегулю вати механізм забезпечення доказів у мережі
Інтернет / Ю. Гончарук // Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 5. - С.72-75 .
Аннотация: Присвячено масовому застосуванню мережі Інтернет для отримання різного роду послуг, яке не завжди несе позитивні моменти, але й створює можлиість поширення недостовірної
інформації, порушення авторського права, шахрайства, порушення прав осіб тощо.
Гончарук Ю. Щодо законопроектів про протидію порушенням авторсь кого і суміжних прав в
Інтернет / Ю. Гончарук // Інтелектуальна власність в Україні. - 2015. - № 7. - С.67-70.
В статье сравнивается украинская и американская модели законопроекта о противодействии нарушениям авторских и смежных прав в Интернете.
Горнісевич А. Бороть бі з піратством в Інтернеті — верховенство права / А. Горнісевич // Інтелектуальна власність . – 2013.- №6. - С.4-8.
Борьба с пиратством в Интернете - верховенство права. Анализ проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно охраны авторского права и
смежных прав в сети Интернет". Опыт законотворчества в Российской Федерации.
Григоренко А. Збирання доказової бази при порушенні права інтелектуальної власності в мережі Інтернет / А. Григоренко // Інтелектуальна власність. – 2012.- №7. - С.10-12.
Сбор доказательной базы при нарушении права интеллектуальной собственности в сети Интернет. Основные виды доказательств и их определения в соответствии с законодательствор Украины. Способы сбора доказательств.
Гуцол Г. Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов’язкового
примірника, авторського права / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 10. - С.48-49.
15.10.2010 р. у рамках проведення ІІ Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного
суспільства" в Книжковій палаті України відбулося засідання "круглого столу" "Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права". Теми,
обговорювані на засіданні, відповідали його назві: нові, нетрадиційні шляхи формування фонду
електронної бібліотеки, дотримання авторського права під час використання електронних копій
друкованих видань у бібліо-теках, доставляння обов’язкового примірника електронних видань (як
локальних, так і мережних), взаємовідносини між видавництвами та бібліотеками з усіх цих питань.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vkp_2010_10_14%20(2).pdf
Дроб'язко В. Актуаль ні проблеми авторського права і суміжних прав в цифровому середовищі / В. Дроб'язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010.- №5. - С.66-81.
Автор исследует объем охраны авторского права в цифровой среде, ответственность провайдеров Интернет услуг, права исполнителей и организаций цифрового вещания, охрану баз данных,
деятельность файлообменных систем.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2010_5/drobjazko.pdf
Дроб’язко В.С. Деякі аспекти охорони назв доменів в Інтернеті / В. С. Дроб’язко // Питання Інтелектуальної Власності: Збірник наукових праць. - 2005. - Вип.2. - С.40-48.
Однією з проблем, над дослідженням якої працює Всесвітня організація інтелектуальної власності
(ВОІВ), є проблема забезпечення правової охорони назв доменів в Інтернеті. ВОІВ здійснила дослідження зазначеної проблеми у питаннях, що стосувалися порушень, зловживань, введення в
оману або недобросовісної реєстрації доменівяк назв:міжнародних непатентованих лікарських
препаратів (INNs); фірмових найменувань; особистих імен; повних і скорочених назв міжнародних
міжурядових організацій (МУО); зазначень походження, а також географічних зазначень і назв
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країн.
Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/zbornik/zbornik_8.pdf
Дроб’язко В. С. Інтернет-договори Всесвітної організації інтелектуальної власності // Питання
інтелектуальної власності. Збірник наукових праць.- 2010. Вип.8.- С.74 - 84.
Охорона авторського права і суміжних прав охоплює широку сферу людської творчості. Більша частина творчого змісту, яка живить електронну комерцію, є предметом такої охорони. Вступ до цифрового авторського права мовлення. Цифрові технології забезпечують передачу і використання
всього охоронного матеріалу в цифровій формі через інтерактивні мережі. Процес «оцифрування»
дозволяє перевести такий матеріал у бінарну форму, яка може передаватися по Інтернету і потім
повторно розповсюджуватись, копіюватись і зберігатись в точній цифровій формі. Обсяг прав. Здійснення прав і управління правами. Договір ВОІВ про авторське право (ДАП) і Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ).Статус Інтернет договорів ВОІВ.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PuAvbowV0ddewae6cjZc5QputME5cZXT/view
Еннан Р. Використання творів в Інтернеті у інформаційному суспільстві / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. – 2013.- №5. - С.15-20.
Использование произведений в Интернете в информационном обществе. Охрана авторского права и смежных прав в Интернете.
Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим / Р. Еннан //
Інтелектуальна власність в Україні. - 2015. - № 12. - С.12-19.
У статті виявлено особливості поняття, ознак, сутності та правового режиму Інтернет сайтів та
блогів.
Еннан Р. Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин в мережі Інтернет / Р. Еннан
// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013.- №3. - С.10-19.
В статье исследованы вопросы правового статуса субъектов, правового режима объектов (содержание отношений) в сети Интернет, произведена классификация отношений в сети Интернет,
дано определение их специфики, характерных признаков и природы. Проанализированы вопросы
определения юрисдикции в сети Интернет и формирования Интернет-права, а также специфических черт и признаков всемирной сети Интернет.
Режим доступу: ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2013_3/2.pdf
Еннан Р. Правова охорона муль тимедійних творів / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. –
2013.- №11. - С.20-26.
Правовая охрана мультимедийних произведений. Охрана авторского права и смежных прав в Интернете. Понятие термина "мультимедийное произведение". Опыт охраны в США и ЕС. Особенности охраны мультимедийных произведений в комментариях специалисов РФ.
Режим доступу:
Еннан Р. Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019.- №3. - С.123-133.
У статті розглянуто сутність і правову природу «віртуальної власності» в умовах формування
кіберпростору. Нові види соціальної взаємодії, доступні завдяки мережі Інтернет, породили віртуальні світи, що мають розвинену економічну підсистему. Віртуальні об’єкти, які існують у цих
світах, нерідко мають чималу економічну цінність і можуть отримуватися за реальні гроші, що
визначає доцільність їх охорони за допомогою права. Проте варто визнати, що за сучасною тенденцією до дематеріалізації та віртуалізації майна відносини, які виникають у віртуальних світах,
усе складніше інтерпретувати мовою, успадкованою від римського права. Видається необхідним
залучити кіберпростір до сфери поточного правового регулювання, не протиставляючи реальний і
віртуальний світи, а розуміючи, що вони існують спільно, і те, що відбувається в одному, може мати серйозні наслідки в іншому. Багато експертів погоджуються, що рано чи пізно суди, а слідом за
ними й законодавці будуть змушені визнати реальність «віртуальної» власності.
Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2019/3_2019/14.pdf
Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у соціальних мережах у контексті віртуалізації
суспільного життя / Р. Еннан // Інтелектуальна власність в Україні. - 2018. - № 9. - С.23-32.
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Варто зазначити, що у випадку порушення авторських прав у мережі Інтернет, найбільш проблемним питанням є визначення сторони, яка має нести відповідальність за відповідне правопорушення. На думку багатьох науковців, цивільну відповідальність можна застосувати до осіб, які
доводили до загального відома публіки твори, що охороняються авторським правом, чи відтворювали його без дозволу авторів.
соціальна мережа -- соціальні мережі - робочий інструмент -- електронна соціальна мережа -освітні/наукові/академічні соціальні мережі -- професійні соціальні мережі -- захист прав у мережі
Інтернет -- охорона зображень у мережі Інтернет -- типова сторінка у соціальних мережах
Еннан Р. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності у мережі Інтернет / Р. Еннан // Інтелектуальна власність. – 2011.- №10. - С.42-50.
Широке використання Інтернету породжує значні правові проблеми, що стосуються зокрема, таких
важливих питань, як: інформаційна безпека; права та свобода в галузі інформації; доступ до інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та отримання інформаційних послуг,
використання доменних імен, тощо.
Еннан Р. Є. Інтелектуаль на власність у сфері електронної комерції.- Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 07 грудня 2017 р. / за ред. А. С. Штефан.; НДІ ін- телектуальної власності НАПрН
України. — К. : Інтерсервіс, 2018. — С.12-16.
Перебуваючи у постійній адаптації, інтелектуальна власність сьогодні мігрувала до Інтернету і
зазнала змін для того, щоб відповідати он-лайн середовищу. Інтелектуальна власність зайняла
важливе місце у цифровому середовищі, оскільки все більшою мірою активи підприємств відображаються в інтелектуальній власності. Міграцію інтелектуальної власності в електронну комерцію можна розглядати щодо кожного різновиду прав. У сфері авторського права велика кількість
літературних творів, фільмів, творів мистецтва і значна кількість комп’ютерних програм вже перенесена в цифрове середовище. Програмне забезпечення, яке охороняється як об’єкт права інтелектуальної власності законодавством з авторського права або патентним законодавством, лежить в основі функціонування всіх цифрових технологій. Текстові твори, такі як книги і газети, ідеально підходять для переведення в цифровий вид і для використання в електронній комерції. В
галузі мистецтва, народних промислів і прикладних мистецтв безліч музеїв і галерей перетворили
свої колекції в цифрову форму і зробили їх доступними для перегляду в Інтернеті за плату чи безкоштовно. Є також художники, що використовують саме цифрові технології для створення творів
мистецтва безпосередньо для цифрових мереж. Інтелектуальна власність через систему торговельних марок (товарних знаків) також сприяє ідентифікації товарів і послуг і найбільш важливим
є надати інформацію про свої продукти безкоштовно і в такий спосіб установити свою присутність
на ринку.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SVWHZ3sD7BcqNfncqOeCzOPEeKukyCGc/view
Ешич А.С. Защита прав на товарны й знак в Интернете / А.С.Ешич // Патенты и лицензии . –
2003.- №11. - С.8-11.
Анализ изменений, внесенных в ст. 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", их влияние на правоприменительную практику, а также особенности нарушений и защиты прав на товарный знак в сети Интернет. Способы использования товарного знака в Интернете. Ответственность за незаконное
использование товарного знака согласно п. 1 ст. 46 Закона о товарных знаках.
Жуков А. Правовая база предотвращения конфликтов между средствами индивидуализации
предпринимательства в Интернете. / А.Жуков // Интеллектуальная Собственность. Авторское
Право. – 2009.- № 4. - С.31-38.
Вопросы выявления и предотвращения конфликтных ситуаций между средствами индивидуализации предпринимательства (товарные знаки и доменные имена) в Интернете. Факторы интенсификации конфликтных отношений. Согласование правовой базы с жизненным циклом средств
индивидуализации. Главные ориентиры усовершенствования правовой базы. Рекомендация применения общих и специальных мер правового регулирования, административно-политических
мер противодействия выявленным правонарушениям при столкновении товарных знаков и доменных имен в Интернете.
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Жуков А.С. Информационное обеспечение индивидуализации предприниматель ства в Интернете / А.С.Жуков // Патентная информация сегодня. – 2007.- №1 . - С.14-21.
Вопросы управления собственным активом средств индивидуализации предпринимательства в
Интернете за рубежом и в России. Зарубежные системы поиска товарных знаков, системы поиска
доменных имен. Системы мониторинга средств индивидуализации.
Жуков А.С. Управление корпоративними средствами индивидуализации предпринимательства в Интернет / А.С.Жуков // Патентная информация сегодня. – 2008.- №1. - С.25-29.
Вопросы управления активами средств индивидуализации предпринимательства с учетом специфики их использования в Интернете в современных российских и зарубежных компаниях. Отбор и регистрация новых средств индивидуализации. Обеспечение охраны средств индивидуализации. Ведение базы данных о средствах индивидуализации.
Зазимко С. Особливості проведення фіксації веб-ресурсів при проведенні експертиз у сфері
інтелектуаль ної власності.- Cудова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика: науково-практичний збірн.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України — Випуск 4. — К. : Інтерсервіс, 2017. — С.37 - 38.
Під час проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності важливим завданням є фіксація вмісту веб-ресурсів. Зважаючи на те, що експерт проводячи дослідження у сфері інтелектуальної власності не має права самостійно збирати інформацію або звертатись до мережі Інтернет, постає необхідність фіксації веб-сторінок/ресурсів, що містять таку інформацію. Основною задачею дослідження вмісту веб-ресурсів є встановлення фактичних даних (показників), щодо інформації, яка
розміщена на таких ресурсах, а саме даних у текстовому, графічному та інших мультимедійних форматах.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1nKlFofdSNGwfb79btZZ1kqar0XqmkvJs/view
Зарубинский Г.М. Патентны е исследования и Интернет / Г.М.Зарубинский // Патенты и лицензии.
– 2000. - № 9. - С.37 - 41.
О проведении патентно-информационных исследований с помощью Интернета в Институте высокомолекулярных соединений Российской Академия наук
Зеров К. Гіперпосилання в системі регулю вання та захисту авторських прав на твори, що
розміщені в мережі Інтернет / К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. №4. - С.26–35.
Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію.
Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об’єктами авторського права, з доменними іменами.
Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання твору, на який гіперпосилання адресує.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_4/4.pdf
Зеров К. Проблеми ідентифікації особи-порушника авторського права на твори, розміщені в
Інтернеті : (англ. мовою) / К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016.- №3. - С.
30–40.
У публікації розглянуто проблеми ідентифікації особи — порушника авторських прав на твори,
розміщені в мережі Інтернет. Автор класифікує таку ідентифікацію на види залежно від особливостей протиправної поведінки особи на: 1) ідентифікацію особи-власника веб-сайту; 2) ідентифікацію особи-користувача веб-сайту, що розмістив твір; 3) ідентифікацію особи-користувача Р2Рмережі; кожна з яких має свої особливості. Проаналізовано, що процес ідентифікації особи, що
вчинила пряме порушення авторських прав (користувача веб-сайту, що розмістив твір, та користувача Р2Р-мережі), поділяється на три стадії: 1) визначення і збирання IP-адрес; 2 ) знаходження відповідності IP-адреси визначеним абонентам (користувачам) окремих інтернет посередників;
3) інформування чи направлення претензій особам щодо порушення ними авторських прав та
можливості подання (чи безпосередньо подання) проти них позовів. Автором зроблено висновок,
що для ідентифікації особи-порушника (а не місця, дескоєно порушення) авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет-виключно використання ІР-адреси недостатньо, тому необхідно
використовувати додаткові докази в сукупності для встановлення причинново-наслідкового зв’язку
між особою-абонентом (кінцевим користувачем), якому делеговано певну ІР-адресу, та порушенням авторського права.
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Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/11/Zerov-316.pdf
Зеров К. О. Правовий режим творів, розміщених в мережі Інтернет: з практики Європейського Суду. - Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.- 2018.- Вип.15.- С.109-126.
Однією зі сфер правовідносин в умовах інформаційного суспільства, є правовідносини щодо охорони авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. При визначенні правового режиму
таких творів доцільно детально розглянути правомочності (способи їх використання) при їх розміщенні в Інтернеті. Вважається, що при деякому спрощенні можна виділити три етапи використання
твору в мережі Інтернет: запис твору на сервер (правомочність відтворення твору), сповіщення
твору в Інтернеті (правомочність подання твору до загального відома публіки), поява на пристрої
виведення інформації користувача (правомочність відтворення твору). Автор в цілому погоджується з такою тезою, але лише у випадках коли доступ для кінцевого користувача є інтерактивним.
Якщо така інтерактивність відсутня (live-трансляції), то сповіщення твору в Інтернеті (другий етап
використання) необхідно кваліфікувати як публічне сповіщення твору згідно чинного українського
законодавства. Згідно ж європейського підходу (який має бути імплементований в Україні), подання своїх творів до загального відома публіки є різновидом саме публічного сповіщення. Розглянуто основні справи, що розглядались Європейським Судом Справедливості, щодо охорони авторських прав на розміщені в мережі Інтернет твори. Проте процес формування прецедентної судової
практики з цього питання, на думку автора, є незавершеним і продовжить формуватися новими
запитами до Суду ЄС з метою остаточної кваліфікації останніх «білих плям».
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1G1jMYXPFDI3CsTINAFXks0Byl8Mj-x_Z/view
Зубков Д. А. Проблемы защиты объ ектов авторского права и смежны х прав в Интернете в
контексте украинского законодательства / Д. А. Зубков // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 201-205. Проведен анализ тенденции и конкретных инцидентов нарушений авторского права, а также незаконного использования материалов, защищенных законом. Рассмотрены случаи нарушения эксклюзивных прав, которые были предоставлены субъекту авторского права или смежных прав. Выделены определенные виды профилактических мероприятий, нацеленных на сокращение случаев
нарушений авторских и смежных прав. Согласно результатам проведенного исследования в рамках обсуждаемого вопроса сделаны соответствующие выводы касательно методики решения проблем защиты авторских и смежных прав в сети Интернет в контексте украинского законодательства. Среди прочих способов защиты выделены и изучены следующие профилактические меры:
гражданское и уголовное законодательство, различные международные договоры и соглашения,
защита цифровых версий средств массовой информации от посягательств злоумышленников и
несанкционированного копирования, а также роль DRM-систем в процессе борьбы с пиратством в
сети Интернет. На основании результатов исследования были предложены возможные пути усовершенствования средств электронной защиты авторских и смежных прав в Интернете. Выделены
слабые стороны имеющихся технических методов защиты, а также рассмотрены альтернативные
варианты решения проблемы по аналогии с уже существующими зарубежными профилактическими методиками. Определен наиболее перспективный с точки зрения эффективности метод защиты
объектов авторского и смежного права. Выдвинуты аргументы в пользу организационного метода,
а также необходимости повышения правового уровня культуры граждан. Раскрыта суть этого метода, которая заключается в популяризации уважительного отношения к объектам авторского и
смежного права в сети Интернет.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/VPDTU_ek_2016_31(1)__29%20(1).pdf
Іванова В. Щодо достовірності доказів порушення прав інтелектуальної власності в мережі
Інтернет / В. Іванова, С. Чікін // Інтелектуальна власність. – 2009. - №12. - С.48-50.
Относительно достоверности доказательств нарушения прав интеллектуальной собственности в
сети Интернет. Необходимость фиксации фактов нарушения. Рекомендации специалиста касательно фиксации доказательной базы нарушения прав. Комментарий к судебному законодательству Украины.
Іванова М. Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів
бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 5. - С.25 - 28.
На підставі аналізу міжнародних правових актів, законів низки країн обґрунтовано потребу внесення змін до національного законодавства, що регулює відносини авторського права.
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Ключові слова: авторське право, електронні інформаційні ресурси, цифрові бібліотечні фонди,
соціальні комунікації, інформаційне суспільство.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vkp_2016_5_8%20(1).pdf
Інтернет, бізнес, цифри, факти // Інтелектуальна власність в Україні. - 2015. - № 6. - С.67- 69.
Розглядається питання впливу інтернету на сучасний бізнес, а також вирішення проблеми кібератаки. Також, вивчається ринок інтернет-компаній, які все частіше співпрацюють з компаніями мобільного зв'язку.
Калятин В.О. Закон об авторском праве: использование произведений в Интернете / В. О.
Калятин // Патенты и лицензии. – 2004.- №12. - С.3-10.
Решают ли существующие или только создают новые проблемы поправки, касающиеся использования произведений в Интернете, внесенные в закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
Режим доступу: http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/12d_04.html
Капіца Ю. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав в Інтернеті / Ю.
Капіца, О. Рассомахіна, К. Шахбазян // Інтелектуальна власність. – 2012. - №4. - С.12-24.
Боротьба з порушеннями авторського права у мережі Інтернет. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет вУкраїні та зарубіжних країнах (Канада, ЄС,
Великобританія, ФРН, Франція, США).Розкриття інформаціі про користувачів та законодавство
про захист персональних даних.
Каргаполов Ю. Центр компетенции презентует новы е механизмы защиты прав в сети Интернет / Ю. Каргаполов // Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 6. - С.38-44.
Посвящена круглому столу на тему: "Новые механизмы защиты прав в сети Интернет", во время
которого была презентована новая система фиксации и исследования содержания веб-страниц в
сети Интернет "WEB-FIX", а также направления деятельности Центра компетенции Консорциума
"Украинский центр поддержки номеров и адресов".
Кирий Л.Л. Интернет и товарны е знаки . / Л.Л.Кирий // Патенты и лицензии. – 2000.- №11. - С.
25-29.
Возникновение новых проблем, связанных с охраной прав на интеллектуальную собственность,
обусловленных проникновением коммерции в Интернет.
Кирий Л.Л. Охрана интеллектуальной собственности в национальны х доменах Интернет /
Л.Л.Кирий // Патенты и лицензии . – 2001.- №7. - С.33 - 40.
20.02.2001 г. в Женеве проведена конференция ВОИС "Проблемы интеллектуальной собственности, касающиеся национальных доменов верхнего уровня". На конференции обсуждались следующие вопросы: роль национальных доменов в мировой экономике, практика регистрации и перспективы их развития, наболевшие проблемы владельцев прав интеллектуальной собственности
в Интернете, роль ВОИС в разработке мер по предотвращению и разрешению конфликтов в отношении интеллектуальной собственности в Интернете. Разработаны Рекомендации ВОИС,
включающие необходимые стандарты по охране интеллектуальной собственности в национальных доменах.
Кирилюк А. В. Змiст та обсяг авторських прав в мережi Iнтернет / А. В. Кирилюк // Вісник
Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. - № 7. - С.
127-134.
Стаття присвячена розгляду питань визначення обсягу авторських прав в мережі Iнтернет. Проаналізовано судження науковців щодо визначення немайнових прав щодо розміщених в Iнтернеті
творів. Досліджено класифікації майнових та немайнових прав, які пов’язані із створенням та використанням творів літератури, науки та мистецтва. Досліджено міжнародні та національні нормативно-правові акти стосовно визначення змісту авторських прав в мережі Iнтернет. Розглянуто
основні авторські права, які надаються суб’єктами інформаційних відносин щодо творів розміщених в мережі Iнтернет. Окреслено проблемні питання, пов’язані з дотриманням не тільки майнових, але й немайнових прав автора на твори розміщені в Iнтернеті.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vprc_2016_7_17%20(1).pdf
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Кірін Р. С., Хоменко В. Л., Сорока О. О. Масові відкриті онлайн-курси з інтелектуальній власності на провідних платформах. - Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної
власності IІ Всеукраїнська науково-практична конференція (24 травня 2019 року.) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. - Київ: ФО - П Кравченко Я.О. - 2019. - С.107 – 112.
Сучасна освіта кардинально змінилась протягом останнього часу. Процес навчання з кожним роком все дальше виходить від класу і переміщується до студента додому. Навіть найстаріші і найконсервативніші університету світу не запираються у своїх стінах і несуть знання створюючи свої
дистанційні онлайн-курси. Інтелектуальна власність як навчальна дисципліна дуже вдало підходить для дистанційного навчання, оскільки не передбачає лабораторних занять або розв’язання
складних технічних проблем.Тому вона відносно широко представлена на платформах онлайннавчання. Мета роботи — проаналізувати спектр масових відкритих онлайн-курсів з інтелектуальної власності, на яких видається сертифікат про їх закінчення.
Режим доступу:https://drive.google.com/file/d/1GxImXPNmI3eUlzh5an22DZUtvx3oziUV/view
Козьяков Д. Масова інформація в мережі Інтернет: правові аспекти / Д. Козьяков // Вісник
Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 1. - С. 120-124.
Найбільше результати сучасного прогресу в розвитку комунікаційних технологій проявляються в
сфері побудови й використання інформаційного простору мережі Інтернет. Оскільки саме поняття
ЗМІ має неоднозначне трактування в законодавстві та спеціальній літературі, на думку автора,
найбільш адекватним правовій природі вбачається визначення Інтернет-засобу масової інформації
як результат інтелектуальної діяльності, що має назву засобу індивідуалізації й електронний вигляд періодичного друкованого видання, радіо-, теле-, відеопрограми, кінохронікальної програми
або іншу форму періодичного поширення масової інформації. Окрему увагу необхідно приділити
особливостям правового регулювання діяльності Інтернет-видань, під якими слід розуміти будьякий сайт засобу масової інформації або інших суб’єктів, що поширює мережею Інтернет новини
та/або будь-які інші інформаційні дані. У зв’язку із зазначеним вище питання щодо визначення статусу Інтернет-видань слід врегулювати на законодавчому рівні.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Vnapu_2010_1_22%20(1).pdf
Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід
для України / Л. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Юридичні науки. - 2011. - Вип. 86. - С.13-16.
Обґрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до
законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/VKNU_Yur_2011_86_6%20(1).pdf
Королев Д.Ю. Процессуальны й статус UDRP в России: возможности и парадоксы / Д. Ю. Королев, В. Б. Наумов // Патенты и лицензии. – 2003.- №4. - С.2-8.
Доменные имена представляют собой важный объект, служащий для индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет. Общеизвестно, что по российскому законодательству и
законодательству большинства стран мира индивидуализация деятельности лиц, товаров и услуг
осуществляется с помощью фирменных наименований и товарных знаков (знаков обслуживания).
Эти две системы средств индивидуализации часто вступают в противоречие, что приводит к спорам и судебным разбирательствам, в которых участвуют правообладатели фирменных наименований, товарных знаков и владельцы доменов
Кравец Л. Возможности использования патентно-ассоциированны х источников информации
в Интернете / Л.Кравец // Интеллектуальная Собственность. Промышленная Собственность. –
2001.- №5. - С.52-58.
Повышение роли патентно-ассоциированных публикаций в информационном обеспечении системы охраны интеллектуальной собственности. Технические и правовые проблемы, связанные с
поиском и использованием почерпнутых в Интернете сведений.
Кравец Л. Возможности свободного доступа к патентны м базам данны х в Интернете /
Л.Кравец // Интеллектуальная Собственность. Промышленная Собственность. – 2001.- №4. - С.2835.
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Состав, надежность и качество предлагаемых Интернетом открытых патентно-информационных
источников и поисковых систем. Поисковые возможности баз данных Российской Федерации,
ЕПВ, США, ВОИС.
Кравец Л. Г. Информационная поддержка управления средствами индивидуализации предприниматель ства в Интернете / Л.Г.Кравец // Патентная информация сегодня. – 2008.- №3. - С.
19-22.
Вопросы управления средствами индивидуализации предпринимательства с учетом специфики
их использования в Интернете. Информационные потребности управленческих функций в российских и европейских компаниях. Средства информационной поддержки службы управления.
Вопросы предотвращения коллизий товарных знаков с доменными именами. Характеристики
службы управления.
Кравец Л. Г. Информационно-правовое обеспечение индивидуализации предпринимательства в Интернете / Л. Г. Кравец // Патентная информация сегодня. – 2012.- №1. - С.18-25.
Анализ регулирования отношений в сфере индивидуализации предпринимательской деятельности вИнтернете с позиций права интеллектуальной собственности и информационного права.
Наличие потенциальных или реальных информационно-правовых конфликтов, затрагивающих
практически все основные общественные отношения, сопровождающие процессы индивидуализации предпринимательства в Интернете. Рекомендуемые меры воздействия для выявления и
предотвращения конфликтов в сфере индивидуализации предпринимательства в Интернете.
Кравец Л.Г. Методы и средства поиска информации о конкурентах в Интернете / Л.Г.Кравец //
Патентная информация сегодня. – 2006. - №1. - С.12-15.
Специфика поиска и обнаружения информации о конкурентах в Интернете за рубежом. Анализ и
отбор нужной патентной информации в компаниях и фирмах. Этапы процедуры патентного поиска. Деятельность зарубежных коммерческих информационных служб.
Кравец Л.Г. Столкновение средств индивидуализации предпринимательства в поисковы х
системах Интернета / Л.Г.Кравец // Патентная информация сегодня. – 2007.- №3. - С.14-16.
Проблемы правовой охраны товарных знаков за рубежом, вызванные стремительным развитием
информационных технологий и средств телекоммуникации. Вопросы охраны прав владельцев
товарных знаков при столкновении в Интернете с доменными именами, предназначенными для
индивидуализации информационных ресурсов и обеспечения обмена информацией в Интернете.
Разновидности таких столкновений и примеры судебных решений по правонарушениям в отношении зарубежных товарных знаков.
Круглий стіл " Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб порушень у мережі Інтернет" // Інтелектуальна власність в Україні. - 2018. - № 3. - С.66-68.
Аннотация: На базі Київського апеляційного господарського суду за участі Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" 16 березня 2018 року було проведено круглий стіл на тему:
"Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет". Серед основних питань, що цікавили присутніх, були питання про формування доказів щодо розміщення контенту в мережі (зокрема, в режимі зворотнього часу), розкриття персональних даних (зокрема, для
встановлення власників веб-сайтів), застосування блокчейн-технологій, захисту прав у мережі.
Культенко А. К урегулированию вопросов правовой определенности провайдеров интернет-услуг / А. Культенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015.- №5. - С.33-45.
У цій статті розглянуті проблеми застосування законодавства у спорах про по-рушення прав інтелектуальної власності, що вчиняються з використанням системи Інтернет. Проаналізовано рішення у справах розглянутих судами Франції про утиск авторських прав, поданих проти компанії
Google. Встановлено характерні особливості інтерпретації закону в цих справах. Роз’яснена необхідність схвалення доктрини «спрямованої діяльності», пов’язаної з авторським правом при використанні системи Інтернет. Запропоновано врегулювати колізію законодавства вибором найбільш
тіснопо в’язаних норм закону, щоб визначити наслідки порушення автор-ського права та позадоговірних зобов’язань, для сторін конфлікту.
Режим доступу:http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_5/6.pdf
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Липатова И. И. Поиск российских патентны х документов в базах данны х, доступны х через
Интернет / И. И. Липатова // Патентный поверенный. – 2010.- №4. - С.9-17.
Разработка и предложение методики проведения поиска российских патентов-аналогов, который
приходится проводить патентному поверенному Российской Федерации. Особенности поиска патента-аналога с использованием библиографических данных документов. Предмет поиска. Анализ особенностей поисковых систем ФГУ ФИПС и ЕАПВ. Поисковые индексы, параметры или поля, которые могут быть полезны.
Режим доступу:https://www.eapo.org/pdf/home/publications/2010-180.pdf
Лисенко Л. Бази даних щодо об’єктів промислової власності, доступних через Інтернет / Л.
Лисенко // Інтелектуальна власність. – 2013.- №8. - С19-28.
Одним з найважливіших інструментів пошуку патентної інформаціі на сьогодні є електронні ресурси, що надаються в мережі інтернет більшістю провідних патентних відомств та міжнародних організацій з охорони промислової власності. Характеристика більшості національних баз даних
та інформаційно-довідкових систем, розглянуто їх особливості.
Лисенко М. Захист прав інтелектуаль ної власності в мережі Інтернет / М. Лисенко // Інтелектуальна власність. – 2014. - №12. - С.9-13.
Досліджено проблеми захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Проблема необхідності регулювання питань захисту в мережі Інтернет, як найбільш віжливого елемента сучасного суспільства.Широке використання Інтернету у сфері інтелектуальної власності породжує як нові
можливості, так і низку проблем щодо ефективного захисту і охорони прав інтелектуальної власності.
Лисенко О. Обговорення законопроекту про Інтернет / О. Лисенко // Інтелектуальна власність в
Україні. - 2015. - № 11. - С.66-68 .
Матеріали прес-конференції "Свобода слова в Інтернеті — під загрозою боротьби з піратством".
Лисенко О. Про управління Інтернетом: безпека і атака / О. Лисенко // Інтелектуальна власність в Україні. - 2015. - №12. - С.63-65.
Стаття присвячена 5 конференції UAdom, у якій взяли участь реєстратори доменних імен, представники інтернет-проектів і творці контенту, телекомунікаційні оператори, адміністратори публічних доменів. Обговорювалися найактуальніші проблеми управління Інтернетом.
Лукьянчикова Е. Информационны е посредники: вина и ответственность при нарушении интеллектуальны х прав в сети Интернет / Е. Лукьянчикова // Интеллектуальная Собственность.
Авторское Право. – 2012. - №6. - С.59-68.
В настоящее время проблема защиты интеллектуальных прав в сети Интернет особо актуальна.
Однако неясно, кто должен нести ответственность за незаконное распространение результатов
интеллектуальной деятельности в сети Интернет, должна ли учитываться при этом вина нарушителя. Автор статьи анализирует судебную практику, освещает взгляды, сложившиеся в теории
гражданского права, проект изменений части четвертой ГК РФ и излагает свою позицию.
Мазурок Д. І. Наукові дослідження із застосуванням Wiki-технологій (авторсько-правовий аспект) / Д. І. Мазурок // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008.- №4. - С.3-9.
Автор розкриває поняття Wiki-технології, особливості таких проектів, а також питання їх юридичного оформлення.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2008_4/1.PDF
Мамчур Л. Розміщення твору в мережі Інтернет як спосіб його використання / Л. Мамчур //
Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011.- №3. - С.34-40.
Анализ проблем существующих в сети Интернет, которые связаны с использованием объектов
интеллектуальной собственности.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Tpiv_2011_3_6.pdf
Мацкевич О. Веб-сайт: визначення поняття та можливості правової охорони з позиції авторського права / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017.- №6.- С.3238.
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Стаття присвячена аналізу визначень поняття веб-сайт, є спробою узагальнення наявних у законодавстві та доктрині підходів до визначення правової природи веб-сайту. Аналізуються можливості охорони веб-сайту як об’єкта авторського права. Додатково наводяться приклади судових
справ щодо веб-сайту та його контенту.
Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/6_2017/5.pdf
Мацкевич О. Загальні підходи до визначення ю ридичної відповідаль ності провайдерів за
порушення авторських і суміжних праву мережі Інтернет / О. Мацкевич // Теорія і практика
інтелектуальної власності. – 2012.- №1. - С.54-62.
Анализ отечественного и зарубежного законодательства, судебной и договорной практики в отношении установления ответственности провайдеров за нарушения в сфере авторских и смежных прав.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Tpiv_2012_1_8.pdf
Мацкевич О. О. Класифікація суб’єктів авторського та суміжних прав, що складаю ть контент
сучасних цифрових ЗМІ. - Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.- 2018.Вип.15.- С.135-145.
Веб-сайти складаються з багатьох різних матеріалів, які за своєю природою можуть бути як
об’єктами права інтелектуальної власності, так і не містити творчої складової. Але водночас вони
складають контент веб-сайту. Мета роботи полягає у тому, щоб, на прикладі особливостей масмедійної продукції, класифікувати об’єкти авторських та суміжних прав як складових контенту вебсайту. Об’єкти авторських і суміжних прав, що використовуються Інтернет-ЗМІ можна поділити на:
текстові, візуальні, аудіоматеріали, комбіновані. Запропонований законодавцем простий перелік
об’єктів авторського права не достатньо відображає характерні риси матеріалів, які складають контент веб-сайтів. Запропонована автором класифікація об’єктів авторського права та суміжних прав
може розглядатися як універсальна, оскільки охоплює всі об’єкти авторського права та суміжних
прав, що використовуються в цифровому середовищі, а також може бути використана для класифікації об’єктів авторських і суміжних прав загалом.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1G1jMYXPFDI3CsTINAFXks0Byl8Mj-x_Z/view
Мацкевич О. Правовий статус Інтернет-ЗМІ / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної
власності. – 2011.- №1. - С.28-36.
Статья дает анализ условий, при которых сайт может быть средством массовой информации. Автор отмечает, что Интернет-СМИ имеют отличия от привычных каждому средств массовой информации, которые отражаются не только в подаче материала, но в самих принципах работы с
информацией. Особое внимание в работе уделено установлению критериев для отнесения сайтов к сетевым СМИ. Автором статьи проводится научный анализ вопросов нарушения авторского
права в Интернет-СМИ.
Режим доступу: ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2011_1/5.PDF
Мацкевич О. Співвідношення комерційного найменування та доменного імені / О. Мацкевич
// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014.- №3. - С.45-33.
Здійснено порівняльний аналіз комерційного найменування з доменним іменем, сформульовані
пропозиції щодо покращення правової охорони комерційних найменувань, а також їх захисту від
незаконного використання в доменних іменах.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Tpiv_2014_3_6.pdf
Мацкевич О. Укладення договорів інтернет-засобами масової інформаціі у сфері авторського
права / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013.- №2. - С.55-61.
Автор анализирует общие особенности заключения договоров между Интернет-СМИ и авторами,
работающими дистанционно и не являющимися штатными работниками, а также формы таких
договоров.
Режим доступу: ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2013_2/8.pdf
Мельников В. М. Нарушение прав на интеллектуальную собственность в Интернете /
В.М.Мельников // Патенты и лицензии. - 2001.- № 2. - С.51-53.
Пресечение нарушений прав владельцев товарных знаков и фирменных наименований от их пиратского использования в Интернете в качестве наименований доменов [США, Великобритания,
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Индия].
Михайленко О.О., Томчук А. С. Авторське право в Internet: проблеми та перспективи законодавчого регулю вання.- Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць.
Серія Юридичні науки.- 2005.- №1.- С.119-127.
У статті висвітлюються проблеми застосування сучасного законодавства, що постають у зв’язку з
розміщенням та іншим використанням літературних творів у мережі Internet. Аналізуються чинні
нормативно-правові акти в аспекті можливості їх застосування в таких випадках. Досліджуються
наявні сьогодні концепції регламентації віртуальних авторських відносин.
Режим доступу:
http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1012
Михайлюта С. Л. Ефективні технології " просування" сайтa в мережі " Інтернет" / С. Л. Михайлюта, Л. Р. Добруцька // Вісник Університету банківської справи. - 2015. - № 3. - С. 126–132.
Проаналізовано поведінку відвідувачів сайтів. Виділено основні способи, якими відвідувачі потрапляють на сайт. Досліджено «чорні», «сірі» та «білі» методи просування сайта, виділено їхні переваги і недоліки. Визначено високоефективні технології «просування» сайта в мережі «Інтернет» і
поєднання таких технологій, які дозволяють досягти найкращого результату. Мета брендового банера у збільшенні індексу популярності і впізнання торгової марки рекламодавця серед користувачів Інтернету .
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/VUbsNbU_2015_3_21%20(1).pdf
Молчанова А. А. Интернет-сайты патентны х ведомств как инструмент патентной политики /
А.А.Молчанова, М.А.Якименко // Патенты и лицензии. – 2005. - № 7. - С.51-55 ; Патенты и лицензии. – 2005. - № 8. - С.44-48.
Анализ интернет-сайтов патентных ведомств США и Канады. Содержание сайтов.Анализ содержания сайтов патентных ведомств Франции и Австралии, проведенный специалистами Роспатента. Программные документы и концепции развития, размещенные на сайтах, способствуют проведению национальной политики в сфере интеллектуальной собственности.
Монастирецький М.Г. Доступні через мережу Інтернет бази даних та інформаційно-довідкові
системи закладу експертизи / М.Г.Монастирецький // Винахідник І Раціоналізатор. – 2008.- №2. С.34-38.
Режим доступу: http://vir.uan.ua/archives/2008/2008-2s.pdf
Мусієнко П. Авторські права як об'єкти відносин, пов'язаних з Інтернетом / П. Мусієнко // Інтелектуальна власність. – 2009.- №10. - С.8-10.
Значение Интернета в истории человечества и основные черты нового вида Интернетотношений. Анализ вопросов защиты авторского права в Интернете в украинском законодательстве.Разработка новых, адаптированных к сетевым реалиям правовых средств защиты отношений, формирующихся в Интернет-пространстве.
Мухопад В. И. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике России / В. И. Мухопад // Патенты и лицензии. - 2018. - №1. - С.2-8.
Цифровую экономику следует рассматривать не как отдельную отрасль традиционной реальной
экономики, а как сложившийся на рубеже XX–XXI вв. уклад жизни, основанный на использовании
цифровых технологий в социально-экономической сфере. Автор раскрывает исторический характер и неизбежность цифровой экономики, позволившей решить проблему доступа в режиме онлайн к огромному объему научно-технических знаний и разработок, созданных в результате научно-технической революции. В статье рассмотрены актуальные вопросы использования интеллектуальной собственности в рамках утвержденной правительством в августе 2017 г. Программы
развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года.
Наумов В. Б. Защита прав на интеллектуальную собственность в Интернете / В.Б.Наумов //
Патенты и лицензии. – 2001.- № 4. - С.20-26.
Споры, возникающие из-за нарушения авторских прав, прав на товарные знаки и фирменные
наименования в сети Интернет, рассмотренные арбитражными судами.
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Нєдов Р. С. Стан наукових розробок з виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з
порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет / Р. С. Нєдов
// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. Вип. 3. - С. 256-265.
У статті здійснено аналіз наукових праць щодо вивчення питань виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.
Розглянуто наукові дослідження за такими групами: 1) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам, пов’язаним з порушенням прав інтелектуальної власності; 2) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної інформації та комп’ютерних
мереж; 3) дослідження, присвячені проблемам протидії злочинам, пов’язаних з порушенням прав
інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Vlduvs_2018_3_28%20(1).pdf
Нежурбіда Г.Г. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до Інтернет-ресурсів. / Г. Г. Нежурбіда //
Науково - технічна інформація. – 2004. - №2. - С.64—68.
У статті розглянуто проекти бібліотек, спрямовані на організацію доступу до ресурсів Інтернету,
зокрема пов'язані із каталогізацією мережних ресурсів та формуванням депозитаріїв Інтернетдокументів. Оцінюються особливості кожного з проектів. Наголошується на необхідності об'єднання зусиль бібліотек різних країн на основі використання єдиних підходів та стандартів.
Ненахов Г. С. Исполь зование зарубежны х баз данны х в режиме on-line при проведении поисков экспертами / Г.С.Ненахов, В.В.Максимова, Н.П.Кекишева // Патентная информация сегодня. – 2001.- №2. - С.10-13.
Проблемы осуществления патентного поиска в процессе экспертизы экспертами Федерального
института промышленной собственности (ФИПС) и использование для поиска машиночитаемых
баз данных (БД). Использование экспертами для поиска локальных БД, удаленных БД, профессиональных БД в режиме on-line. Расширение практики использования патентных БД через Интернет при наличии специальной подготовки экспертов. Сочетание различных поисковых возможностей и преимущества компьютерного поиска по сравнению с "ручным".
Ненахов Г. С. Сотрудничество поль зователей и производителей патентной информации / Г.
С. Ненахов // Патентная информация сегодня. – 2012.- №1. - С.28-32.
Неуклонный рост потоков патентной информации, особенно на труднодоступных языках, расширение и усложнение охватываемой ею тематики ставит ряд новых задач по облегчению доступа
пользователей к мировому патентному фонду. Мониторинг текущего состояния доступа пользователей к патентной документации.
Ненахов Г. С. Технология поиска документации по промы шленны м образцам / Г.С.Ненахов,
В.В.Максимова,Т.Б.Прибыткова // Патентная информация сегодня. – 2007.- №4. - С.13-14.
Вопросы проведения патентно-информационного поиска документации по промышленным образцам в Российской Федерации и за рубежом. Использование баз данных по промышленным
образцам в Интернете для облегчения самостоятельного проведения компьютерного поиска
пользователями. Перечень стран, имеющих в Интернете базы данных промышленных образцов.
Новы е возможности доступа к патентны м базам данны х // Патентная информация сегодня . –
2008.- №4. - С.25-27.
Обзор предоставления свободного доступа к патентным базам данных Патентного ведомства
США, Европейского патентного ведомства, Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая. Новые сведения о патентных базах данных зарубежных стран, размещенных в
Интернете.
Новы е возможности охраны интеллектуальной собственности в информационном веке //
Патентная информация сегодня. – 2005.- №1. - С.9-12.
Формирование идеи о разработке "информационного закона" в качестве основы будущего законодательства об интеллектуальной собственности (ИС) за рубежом. Обзор новых форм охраны
ИС в информационном веке, связанных с появлением Интернета.
Онлайновая система поиска товарны х знаков Сообщества // Патентная информация сегодня.
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– 2006.- №3. - С.21-22.
Информация о вступлении в действие новой усовершенствованной версии онлайновой системы
CTN-ONLINE, обеспечивающей свободный доступ к поданным заявкам и зарегистрированным
товарным знакам Европейского сообщества. Характеристика разновидностей патентноинформационного поиска, проводимого по новой системе CTN-ONLINE.
Орлова В. В. Географические указания в Интернете. Анализ определения «географические
указания» / В.В.Орлова, А.А.Молчанова // Патенты и лицензии. – 2003.- №12. - С.32-41.
Охрана названий стран в системе наименований доменов в Интернете. Разнообразие систем
охраны географических указаний, различие в терминологии, употребляемой в разных странах.
Определение "географическое указание" согласно п.1 ст.22 Соглашения ТРИПС.
Орлова В. В. Товарны е знаки в Интернете . / В.В.Орлова, Л.Л.Кирий // Патенты и лицензии. –
1999.- № 8. - С.17-20.
Причины столкновения интересов владельцев товарных знаков и владельцев наименований доменов (компьютерных адресов) в Интернете.
Орлова В. В. Что понимать под исполь зованием обозначения в Интернете? / В.В.Орлова //
Патенты и лицензии. – 2002. - № 5. - С.19-23.
Информация о седьмой сессии постоянного комитета ВОИС по законам о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях, состоявшейся 04-07.12.2001 г. Рассмотрение
Совместной рекомендации, касающейся предложений по охране знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете, и подготовленного Международным бюро
ВОИС документа "Географические указания: историческая справка, характер прав, существующие системы охраны и получения эффективной охраны в других странах". Комментарий к содержанию Совместной рекомендации ВОИС.
Осипов М. Ю. Определенность как условие использования и защиты авторских прав в сети
Интернет / М. Ю. Осипов // Право Интеллектуальной Собственности. – 2012.- №1. - С.13-16.
Проблема использования и защиты авторских прав в сети Интернет — одна из актуальных проблем права интеллектуальной собственности. В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы защиты авторских прав в сети Интернет.
Особенности поиска информации об известном уровне техники в Интернете // Патентная
информация сегодня. – 2005.- №1. - С.20-23.
Обзор возможностей информационного поиска об известном уровне техники в Интернете за рубежом. Правовой статус публикаций Интернета.
Пархоменко А. Щодо механізмів захисту від Інтернет-піратства в Україні / А. Пархоменко, Р.
Солод // Інтелектуальна власність. – 2012.- №10. - С.58-60.
Механизмы защиты от Интернет-пиратства в Украине. Консультации специалистов в области авторского права и смежных прав в Украине.
Петренко І. І. Правові порушення в сфері Інтернет-відносин / I. І. Петренко // Питання Інтелектуальної Власності : Збірник наук. праць. - Вип.3. - 2005. - С. 193-198.
Сьогодні Інтернет-відносини набули статусу особливої сфери життєдіяльності людини. Необхідність дослідження проблем регулювання правових стосунків в даній сфері. Однією з актуальних проблем в інтернет-праві є удосконалення законодавства країн – користувачів мережі. Перш
за все, це пов’язано з використанням всесвітнього віртуального простору, правопорушниками різних категорій. Характерними представниками інтернет-кримінальної галузі: є, наприклад, інсайдери, хакери, творці комп’ютерних вірусів шахраї тощо. Окрім того, злодії не залишили поза увагою
можливість порушити права авторів у сфері інтелектуальної власності, а також вторгнутися до
приватного життя громадян.
Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/zbornik/zbornik_3.pdf
Петренко К. Проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет .- Вісник Одеського
національного університету.Правознавство. 2012 вип.7.С.209-217.
Розвиток сучасних, у тому числі комп’ютерних, технологій загострює проблему захисту авторсь-
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ких прав творців літературних, художніх, наукових творів в мережі Інтернет. Одночасно ця проблема стикається з такими важливими природними правами людини, як недоторканність особи,
свобода слова, думки, право на користування досягненнями культури, на доступ до інформаційних ресурсів. Автор робить спробу виробити по-справжньому комплексне і цілісне бачення нових,
адаптованих до мережевих реалій правових засад, що застосовувалися б сьогодні у сфері захисту авторського права в мережі Інтернет, об’єднати в рамках однієї роботи його теоретичні, правові та технічні аспекти, розглянути як розвиток сучасних, у тому числі комп’ютерних технологій
загострює проблему захисту прав авторів літературних, художніх, наукових творів.
Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4862/1/209-217.pdf
Петровская Е. В. Исполь зование архивной информации из Интернета в работе патентного
поверенного / Е. В. Петровская // Патентный поверенный . – 2017.- № 5. - С.22-27.
Специфика доказательств, получаемых с помощью Интернета, состоит в возможности их очень
быстрого исчезновения или изменения. Механизм осмотра сайтов и составления протокола с
фиксацией нужной информации подходит для случаев, когда такая информация служит доказательством чего бы то ни было на дату осмотра сайта нотариусом. В работе патентного поверенного это, как правило, доказательства нарушения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащей его доверителю: предложение к продаже товаров с использованием запатентованных технологий, дизайна или маркированных обозначениями, сходными с зарегистрированными товарными знаками, использование товарных знаков в доменном
имени и т.д. Даже если нарушитель удаляет информацию со своих сайтов незамедлительно после получения исковых претензий, фиксации наличия такой информации в открытом доступе на
момент осмотра ее нотариусом может быть достаточно для признания имевшего место факта
нарушения исключительного права. По мнению автора статьи, доступность и удобство использования веб-архива делают его очень полезным инструментом в работе патентного поверенного.
Режим доступу: http://www.patentinfo.ru/issue/5p_17.html
Пісковий Ю. Аналіз діяльності найбіль шого сервісу обміну інформацією України / Ю. Пісковий
// Інтелектуальна власність . – 2012.- №2. - С.46-49.
Аналіз діяльності найбільшого сервісу обміну інформацією України та питання авторського права.
Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності
на твори, розміщені в мережі Інтернет / А. Подолєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017.- №6. - С.51-56.
У статті розглянуто особливості розміщення творів у мережі Інтернет, визначено, за яких умов твір
може бути розміщений в мережі Інтернет, і обсяг його правової охорони, підходи до кваліфікації
дій щодо розміщення творів у мережі Інтернет. Визначено необхідність договірного регулювання
відносин щодо реалізації майнових прав на твори, розміщені в мережі Інтернет, а також розглянуто можливі способи договірного регулювання розглянутих відносин.
Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/6_2017/8.pdf
Подшибихин Л. Проблемы ограничения ответственности интернет-провайдеров / Л. Подшибихин // Интеллектуальная Собственность. Авторское Право. - 2012. - №6. - С.35-40.
В настоящей статье затронута проблема ограничения ответственности интернет-провайдеров.
Проанализированы соответствующие нормы зарубежного (США) и регионального (ЕС) законодательства, а также российского законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Отмечены оставшиеся нерешенными вопросы.
Полуектов І. Засоби індивідуалізації в мережі Інтернет: питання меж здійснення прав /
І.Полуектов // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007.- №5. - С.24-32.
Питання порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Основна увага приділяється конфліктам між правами на торговельні марки та доменні імена. Крім того розглядаються конфлікти, які виникають у зв'язку з недобросовісною реєстрацією доменних імен, що містять у собі
назви торговельних марок відомих компаній.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2007_5/3.PDF
Разиграєва, Н. Аналіз судової практики щодо захисту прав у мережі Інтернет / Н. Разиграєва //
Інтелектуальна власність в Україні. - 2017. - № 8. - С.32-46.
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Аналіз наведеної судової практики доводить про важливість встановлення власника веб-сайту як
належного відповідача, а також формування належних та допустимих доказів про розміщення відповідного контенту на веб-сайті станом на певний момент часу, оскільки від цього залежить подальша можливість захисту порушених прав у мережі Інтернет.
Разиграєва Н. Деякі аспекти вирішення доменних спорів / Н. Разиграєва // Інтелектуальна власність в Україні. - 2017. - № 9. - С.30-31.
При виникненні доменних спорів, крім важливих питань встановлення власника веб-сайту, зміст
якого призводить до порушення, та проведення фіксації змісту/факту функціонування такого вебсайту, постає дуже важливе питання - як негайно припинити порушення прав до моменту вирішення справи в суді? Актуальність цього питання викликана можливою тривалою процедурою розгляду
справи в суді та необхідністю мінімізувати негативні наслідки порушення.
Разиграєва Н. Нові кроки у захисті прав в мережі Інтернет / Н. Разиграєва // Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 4. - С.69-71 .
Присвячена розгляду категорій спорів, що виникають у зв'язку з порушенням прав у мережі Інтернет, а також заходам, присвяченим захисту прав інтелектуальної власності.
Разиграєва Н. Проблематика доказування при порушенні прав у мережі Інтернет / Н. Разиграєва // Інтелектуальна власність в Україні. - 2017. - № 4. - С.43-47
Метою цієї статті є висвітлення проблематики доказування при судовому вирішенні спорів щодо
порушення прав у мережі Інтернет, а саме спорів, що виникають у зв'язку із поширенням недостовірної інформації - щодо захисту гідності та честі фізичних осіб, а також ділової репутації фізичних
та юридичних осіб; спорів у зв'язку із порушенням прав на об'єкти авторського права і суміжних
прав, а також прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)
Разиграєва Н. Як встановити належного відповідача, якщо веб-сайт порушника зареєстровано за кордоном? / Н. Разиграєва // Інтелектуальна власність в Україні. - 2018. - № 6. - С.62-64
Згідно із судовою практикою, що відображена в інформаційних листах вищих судових інстанцій,
належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач повинен установити та
зазначити в позовній заяві...
Расширение возможностей и обострение проблем исполь зования Интернета // Патентная
информация сегодня. – 2011.- №3. - С.25-28.
Вопросы правовой охраны корпоративных брендов, особенно входящих в их состав товарных
знаков, в развивающихся онлайновых социальных сетях за рубежом. Контроль использования
товарных знаков в социальных сетях. Возросшая ответственность регистраторов доменных имен.
Ресенчук В. Торговельні марки в Інтернеті: проблеми правового регулю вання в Україні ./
В.Ресенчук // Інтелектуальна власність . – 2005.- № 12. - С.26-29.
Анализ причин недостаточного правового регулирования охраны товарных знаков в Интернете.
Несовершенство законодательства Украины в области охраны прав на товарные знаки в Интернете.
Роєнко В. Електронна книга і авторське право / В. Роєнко // Інтелектуальна власність. – 2015.№4. - С.55-57.
Неоднозначний погляд на сучасне електронне видання з точки зору авторських прав.
Романюк Є.І., Пєнчєва О.Е. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. - Вісник Донецького національного університету.- Серія В: Економіка і право.- 2012.- №2.- С.
164-167.
Розглянуті особливості захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в Україні. Надані
рекомендації щодо гармонізації українського законодавства в даній сфері.
Режим доступу: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/1544/1574
Русакова М. Порівняльна характеристика законодатвства України і Російської Ф едераціі в
сфері захисту прав інтелектуальноі власності в мережі Інтернет / М. Русакова // Теорія і прак-
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тика інтелектуальної власності. - 2014 №2. - С. 51-56.
Стаття присвячена порівняльній характеристиці нормативно-правової бази України та Російської
Федерації у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Виявлено й обґрунтовано тенденції до зміни розглянутого законодавства в обох країнах. Проаналізовано не тільки
правові, а й економічні наслідки відповідних законів. На основі проведеного дослідження автором
відзначено низку позитивних і негативних показників як у вже чинному російському законодавстві,
так і в запропонованому до прийняття законопроекті України.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_2/8.pdf
Світова Digital-спіль нота проти суперечливої директиви про авторсь кі гіперпосиланнях,
розробленої Єврокомісією // Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 4. - С.72-73 .
Стаття присвячена реформуванню захисту прав в Інтернеті.
Семенова О. В. Проблеми застосування права та норм законодавства в мережі Інтернет //
Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - 2012.- Вип.10.- С.155-158.
Інтернет — це глобальне об’єднання комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, які не мають
чітко визначеного власника, та які слугують для інтерактивного з’єднання (комунікації) між фізичними чи юридичними особами. Сукупність цих мереж об’єднана загальною технологією надання інформації. Мережі, що утворюють Інтернет не мають певної географічної приналежності, що робить
його необмеженим національними кордонами. Простір, який охоплюється мережею Інтернет фізично не існує, неможливо визначити його границі. Його прийнято називати кібернетичним. Розходження між географічним і кібернетичним простором принципові, та дуже впливають на правовий
аспект цього питання. Право та законодавство сьогодення, базуючись на реаліях світу, яким він
був до того, як «цифрова революція» стала реальністю, в більшості випадків виявляється нездатним адекватно реагувати на зміни в суспільних відносинах, зумовлені появою інформаційних технологій. Розглянуто питання, що хвилюють працівників у галузі інформаційних технологій: виникнення права на інформацію в електронному вигляді; питання інформаційної безпеки та електронної комерції, регулювання в законодавстві та праві змісту інформації, що передається електронним шляхом; комп’ютерні злочини (несанкціонований доступ, порушення норм суспільної моралі
тощо) й оподаткування комерційної діяльності в Інтернеті.
Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/zbornik/zbornik_10.pdf
Серго А. Интернет. Споры о доменны х именах / А.Серго // Интеллектуальная Собственность.
Авторское Право. – 2002.- N3. - С.48-61 ; Интеллектуальная Собственность. Авторское Право . –
2002.- № 4. - С.48-55.
Дискуссии о правовом регулировании Интернета с целью решения проблемы нарушения авторских и смежных прав, прав на фирменные наименования и товарные знаки. Проблема захвата
доменных имен и возникновение в связи с этим судебных споров с целью передачи доменов обладателям одноименных фирменных наименований и товарных знаков. Попытка объединения
разных подходов российского правосудия к разрешению однотипных судебных споров с "киберзахватчиками". Примеры судебных дел.Обзор примеров из судебной практики о нарушении прав
на фирменные наименования и товарные знаки владельцами одноименных доменов Интернета и
разрешении споров о соотношении домена и фирменного наименования, товарного знака в Российской Федерации в соответствии с положениями действующего российского законодательства.
Серго А. Пути урегулирования конфликтов, возникаю щих при использовании доменны х
имен в сети Интернет / А.Серго // Интеллектуальная Собственность. Авторское Право. – 2005.- №
2. - С.31-40.
Анализ процесса рассмотрения "доменных" споров в Российской Федерации и за рубежом. Отсутствие в России правовой базы и правового механизма разрешения "доменных" конфликтов.
Целесообразность принятия нормативно-правового акта, регулирующего правовой режим доменного имени и порядок рассмотрения связанных с ним споров.
Скорняков Э.П. Патентны е исследования с использованием информационны х ресурсов Интернета. / Э.П.Скорняков // Патентная информация сегодня. – 2007.- №3. - С.20-27.
Вопросы проведения в Российской Федерации патентных исследований с помощью баз данных,
представленных в Интернете. Использование представленного на сайте ФГУ ФИПС массива рефератов российских патентных документов, существенно облегчающих проведение патентных ис-

21

Державна науково-технічна бібліотека України
http://dntb.gov.ua/

следований. Проведение патентных исследований с помощью баз данных, представленных в Интернете, основано на том, что при правильно сформулированном запросе компьютер выдает список релевантных документов (патентов), который по существу представляет собой готовый динамический ряд патентования с распределением отобранных патентов в хронологическом порядке
по годам публикации соответствующих документов. После незначительной доработки на основе
таких динамических рядов могут быть построены кривые динамики изобретательской активности,
характеризующие тенденции развития исследуемого объекта техники.
Сосновський М. Про регулю вання діяльності в Інтернеті / М. Сосновський // Інтелектуальна
власність. – 2013.- №12. - С.62-63.
О регулировании деятельности в Интернете. Обсуждение проекта Закона Украины "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся защиты авторского права и смежных
прав в Интернете".
Спасибо-Фатєєва І., Шуміло І. Віртуальні технопарки.- Вісник Національной академіі правових
наук України.- Вісник НАПрНУ.-2008. №1.-С. 147-158.
Сучасні телекомунікаційні технології створюють нові можливості для організаціїї всіх сфер
людського життя. Насамперед це стосується економічних відносин. За допомогою Інтернету
миттєво здійснюються тисячі різноманітних комерційних операцій, для чого вже немає необхідності
у територіальній близькості та особистому контакті осіб. Такий вид відносин уперше виник у торговельній та банківській сфері щодо реалізації товарів і надання послуг, а з часом набув тотального
поширення. Інтернет-технології, у свою чергу, зумовили появу й адекватних форм координації та
взаємодії суб’єктів таких відносин — різноманітних віртуальних організацій (ВО), які являють собою
реально працюючі компанії, що існують лише у вигляді веб-сторінок. Їх привабливість для
підприємців полягає в економії коштів (на утримання офісу, відрядження співробітників тощо) та
мінімізації формалізації, якої вимагає правовий порядок, тощо. Особливо успішно ВО функціонують
в інноваційній інфраструктурі у вигляді бізнес-інкубаторів та технопарків. Перша вдала спроба їх
створення здійснена ще у 1996 році. Це був проект інтернет-інкубатора «Idealab», досвід якого
сьогодні активно використовують інші компанії (Venture Frogs, eSmartWork та ін.). Для нашої країни
інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності є одним з найактуальніших завдань. Технопарки призначені для створення організаційних засад комерціалізації наукових розробок та новітніх
технологій. Зазвичай технопарки не займаються організацією масового виробництва як такого, а
лише доводять ідею до стадії створення промислового зразка чи відпрацювання нової наукоємної
технології. У рамках технопарку надається фінансова, правова, матеріально-технічна, інформаційна підтримка в процесі комерціалізації наукової ідеї.
Режим доступу: http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-1-2008r
Специфика поиска в Интернете информации о предшествую щем уровне техники // Патентная
информация сегодня. – 2009.- №2. - С.24-25.
Особенности процедуры поиска в Интернете информации о предшествующем уровне техники в
европейских странах и в США. Параллельные научные публикации в журналах и Интернете. Публикации материалов конференций и семинаров. Публикация технических данных стандартов.
Средства информационного обеспечения конкурентной разведки // Патентная информация
сегодня. – 2010. - №1. - С.19-21.
Эффективное проведение конкурентной разведки требует всестороннего использования патентно-информационных ресурсов Интернета и современных информационно-коммуникационных
технологий.
Супрун Д. Об'єкти авторського і суміжних прав, що розміщені в мережі Інтернет / Д. Супрун //
Інтелектуальна власність в Україні. - 2016. - № 5. - С.13-16.
Розглянуто проблему вітчизняних організацій колективного управління, які мають можливість здійсювати діяльність з видачі мультитериторіальних ліцензій на підставі яких може здійснюватися
опублікування музичних творів через інтернет.
Тарасенко Л. Об’єкти авторського права у цифровому середовищі. - Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2019. - Вип. 68. - C. 231-239.
Досліджено проблемні питання щодо правової охорони об’єктів авторського права у цифровому
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середовищі. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин.
Проаналізовано тенденції авторського права з урахуванням розвитку цифрових технологій.
З’ясовано, що розвиток суспільних відносин значно випереджає законодавство, яке врегульовує
відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі загалом, та авторських прав зокрема. Зроблено висновки про те, що розвиток цифрових
технологій зумовлює певні особливості щодо набуття та здійснення авторських прав у цифровому
середовищі, серед яких можливість швидкого оцифрування об’єктів авторського права, існування
окремих об’єктів авторського права винятково у цифровому вигляді (комп’ютерні програми, відеоігри, електронні бази даних тощо), швидке передання інформації (яка за своєю суттю зазвичай містить об’єкти авторського права) через мережу Інтернет. Обґрунтовано, що у цифровому середовищі можуть використовуватися такі об’єкти авторського права: веб-сайт як оригінальний комплексний твір; письмові твори, усні твори (у вигляді відеофайлів), тобто контент веб-сайту; комп’ютерні
програми та інше програмне забезпечення (в тому числі як внутрішня технічна основа веб-сайту);
зображення, малюнки, в тому числі веб-дизайн; музичні твори; аудіовізуальні твори, в тому числі
відеоігри, фільми. Доведено, що веб-дизайн (інтерфейс веб-сайту, інших пристроїв) є об’єктом
права інтелектуальної власності, який використовується в цифровому середовищі, та може охоронятися як об’єкт авторського права (зображення), як об’єкт патентного права (промисловий зразок)
або як торговельна марка («Trade Dress Protection»).
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/10161-19398-1-PB.pdf
Тарасенко Л. Правовий режим веб-сторінки / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2017. - Вип. 65. - С. 134-144.
Досліджено проблемні питання щодо правового режиму веб-сторінки. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин, правила користування обліковими записами
на окремих веб-сайтах та відповідну судову практику, в якій
використано веб-сторінки як доказ у цивільному чи господарському процесі. Виявлено, що Інтернет-сайт як об’єкт інтелектуальної власності є складним явищем, яке містить у собі елементи різних
правових понять права інтелектуальної власності. Це обумовлено тим, що веб-сайт складається з
веб-сторінок, власник веб-сайту (реєстрант) не завжди є власником веб-сторінки. Зроблено висновки про те, що володіння обліковим записом, яке дає змогу самостійно, незалежно від власника
веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею, породжує у цієї особи відповідні права та обов’язки. Обґрунтовано, що для встановлення достовірності інформації, яка міститься на роздруківці веб-сторінки, суд може самостійно (за потреби можна скористатися допомогою спеціаліста) оглянути зміст певної веб-сторінки, дослідити інформацію, яка на ній міститься.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/Vlnu_yu_2017_65_17%20(1).pdf
Ткачова Н. П. Особливості ефективного управління репутацією компанії в мережі інтернет /
Н. П. Ткачова, Г. С. Пилипенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67(2). - С. 29-35.
Розглянуті основні поняття управління репутацією в Інтернеті (ORM), переваги проведення заходів
щодо побудови і підтримки позитивного іміджу компанії в мережі і складові ефективного ORM. Подано рекомендації щодо роботи з негативними відгуками про компанію в мережі Інтернет.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vcpitp_2013_67(2)__8%20(2).pdf
Трофименко М. Захист персональ них даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті /
М. Трофименко // Інтелектуальна власність. – 2012.- №4. - С.45-47.
Розглядається проблема неможливості встановлення даних про фізичну особу - власника вебсайту, на якому незаконно використовуються об'єкти інтелектуальної власності, що унеможливлює звернення до суду з метою захисту прав.
Троцька В. «Податок на google»: особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі інтернет / В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015 №1.
- С. 27–36.
Стаття присвячена дослідженню особливостей правового врегулювання правовідносин між
суб’єктами авторського права та пошуковими агрегаторами, діяльність яких пов’язана з відтворенням або відсиланням на публіцистичні твори, розміщені в мережі Інтернет.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_1/5.pdf
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Троцька В. Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет: правові аспекти та судова практика / В. Троцька, С. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності . – 2015.- №4. - С.36–
44.
У статті розглянуті проблемні питання тимчасового відтворення творів у мережі Інтернет. Використання творів у цифровій формі відрізняється від аналогової тим, що існують певні особливості,
спричинені технологічними процесами, які відбуваються в операціях, необхідних для обробки та
передачі інформації за допомогою комп’ютера. Врахування цих особливостей у законодавстві в
сфері авторського права та суміжних прав має важливе практичне значення для встановлення
права Інтернет-користувачів на вільний доступ до інформації, знань і культурної спадщини. Детально проаналізовані положення європейського законодавства, а саме: ст. 5 (1) Директиви
2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради про гармонізацію певних аспектів авторського
права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Досліджена зарубіжна судова практика із
зазначених питань. Розглянуті норми законодавства низки іноземних країн. Акцентовано увагу на
прогалинах у законодавстві у сфері авторського права та суміжних прав України щодо відсутності
винятків з тимчасового відтворення серед випадків вільного використання творів. На основі проведеного аналізу зроблені висновки та надані пропозиції.
Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_4/5.pdf
Туленинов А. Н. Исполь зование товарны х знаков в Интернете: контекстная реклама / А. Н.
Туленинов // Патенты и лицензии. – 2010. - №2. - С.24-31.
Вопросы, касающиеся использования товарных знаков в качестве ключевых слов для контекстной
рекламы в сети Интернет. Проблемы, возникающие у владельцев товарных знаков при этом использовании. Анализ норм действу ющего законодательства Российской Федерации, связанных с
регулированием рассматриваемых вопросов.
Устинович Е. Опы т законодательного регулирования анонимности в Интернете и судебная
практика / Е. Устинович // Інтелектуальна власність в Україні. - 2018. - № 9. - С.33-36
В связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий вопросы
соблюдения или запрета анонимности пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернте находятся в центре внимания законодателей большинства стран мира. В статье представлены результаты анализа законодательного регулирования анонимности в Интернете и судебная практика на примере отдельных зарубежных стран.
Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з
точки зору використання інтернет-сервісів / Людмила. Філіпова // Вісник Книжкової палати. 2012. - № 10. - С.22-28.
Описано результати порівняльного якісно-кількісного аналізу контенту веб-сайтів регіональних інформаційних центрів системи НТІ України за критерієм стану використання сервісів Інтернету.
Режим доступу:
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I
MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_10_7.pdf
Ф ормы охраны интеллектуальной собственности при создании сайтов в Интернете // Патентная информация сегодня. – 2005.- №1. - С.12.
Характеристика компонентов веб-сайта, охраняемых за рубежом с применением различных прав
интеллектуальной собственности. Содержание контракта на разработку сайта. Условия использования сайта.
Харитонова О.I., Позова Д.Д. До проблеми визначення правової природи мережi Iнтернет .Вісник Південного регіонального центру НАПрН України 2015.- № 4.- С.80-89.
Розміщення об’єктів права інтелектуальної власності у Всесвітній мережі Iнтернет в умовах сьогодення стало чи не найбільш використовуваним способом їх поширення. Стаття присвячена дослідженню мережі Iнтернет як правової категорії. Визначено правову природу мережі Iнтернет саме
як об’єкту правового впливу. Наведено основні характеристики мережі Iнтернет, які мають значення для розуміння сутності цього явища, та запропоновано авторське визначення цієї категорії.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/vprc_2015_4_11.pdf
Харченко К. Проблеми оподаткування реклами як об'єкта права інтелектуаль ної власності в
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Інтернеті / К.Харченко // Інтелектуальна власність. – 2009.- № 8. - С.23-32.
Охрана авторских прав на использование в рекламе фотографий, музыкальных произведений и
видеороликов. Порядок уплаты налога в соответствии с законодательством Украины.
Хоменко В. Л., Москаленко А. А., Москаленко С. А. Використання ліцензій creative commons
інтернет- сайтами в 2016–2017рр. - «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності»: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Київ,
18 травня 2018 р.) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. — К. : ФОП Кравченко Я. О.,
2018. — С.143- 148.
В сучасних умовах традиційна система авторського права стрімко застаріває і становиться перепоною для комерційного використання творів. Автору часто набагато вигідніше відмовитись від
своїх майнових прав, які дають йому можливість безпосередньо заробляти на творі задля популяризації як твору так і себе і заробітку непрямими методами. Однією за найбільш досконалих правових конструкцій, що дозволяють здійснювати просте, легальне і безкоштовне розповсюдження
результатів інтелектуальної діяльності в сфері культури, освіти і науки, є ліцензії Creative
Commons (СС). Ці ліцензії дозволяють авторам-творцям повідомити, від яких прав вони хотіли б
відмовитися, а які права вони залишають за собою. В роботі був зроблений аналіз динаміки використання ліцензій Creative Commons у світі з точки зору кількості творів, що випускаються під ними.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1gCh3FuRpZg7zyECpnNBoxrMj-3rofBGI/view
Шабалін А. В. Роздруківка інформації з веб-сайту як доказ: аналіз судової практики. - Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними: матеріали V Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Київ, 07 грудня 2017 р. / за ред. А. С. Штефан.; НДІ ін- телектуальної
власності НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2018. - С.54 - 58.
Запорукою боротьби з правопорушеннями у суспільних правовідносинах, у тому числі й у сфері
права інтелектуальної власності, є наявність ефективного механізму правового захисту. Саме інститут захисту порушеного права або інтересу займає важливе місце в системі суспільних відносин. Він є гарантом дотримання та виконання вимог чинного законодавства всіма суб’єктами суспільних правовідносин. Існує необхідність щодо чіткого визначення процесуального статусу доказів,
пов’язаних з використанням мережі Інтернет. Ми вважаємо, що у відповідному процесуальному
законодавстві необхідно окремо визначити критерії належності, допустимості доказів, що підтверджують розміщення інформації в мережі Інтернет. Тут повинні бути враховані всі технічні особливості функціонування глобальної інформаційної мережі.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SVWHZ3sD7BcqNfncqOeCzOPEeKukyCGc/view
Шарко Д. Проблема доказування порушень прав інтелектуаль ної власності у мережі Інтернет
/ Д.Шарко // Інтелектуальна власність. – 2009.- №7. - С.26-29.
Столкновения прав авторов литературных произведений и деятельности Интернет-библиотек, на
сайтах которых без согласия авторов выкладываются тексты произведений. Виды доказательств
нарушений в соответствии с судебным законодательством Украины.
Штефан А. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет:
огляд законодавчих новел / А. Штефан, К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. –
2017.- №3. - С.18-26.
У статті проаналізовано положення статей 52-1, 52-2 Закону України «Про авторське право і
суміжні права». Досліджено окремі аспекти застосування порядку припиння порушень авторського
права і суміжних прав з використанням мережі Інтернет, зроблено пропозиції щодо його удосконалення.
Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/A.-Shtefan_317.pdf
Штефан А. С. Директива про колективне управління авторськими і суміжними правами та
транскордонне ліцензування прав на музичні твори для онлайн -використання на внутрішньому ринку 2014/26/EU: вирішення проблеми прозорості діяльності організацій колективного управління. - Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - 2015. - Вип.12.- С.
35-40.
Глобальний характер процесу інформатизації суспільства має безпосередній вплив на науковотехнічний, економічний, соціальний, культурний розвиток, використання об’єктів авторського права
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і суміжних прав. Впроваджений практично в усі сфери суспільного життя, Інтернет істотно змінив
суспільні відносини в галузі поширення інформації, комерційної діяльності, надання послуг тощо.
Таких змін зазнала і сфера авторського права та суміжних прав, численні об’єкти яких є інформаційними об’єктами і поряд з іншою інформацією включені до загального процесу інформаційного
обміну, без якого неможливо уявити сучасне суспільство.Численні об’єкти авторського права і суміжних прав мають широке поширення в мережі Інтернет. Серед них чи не найбільш вагому частку
загального світового контенту становлять музичні твори. За останнє десятиліття було розроблено
ряд онлайн-сервісів для використання музичних творів, проте дієвий механізм колективного управління правами за використання музичних творів у мережі Інтернет ще не вироблений.
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1vFRPGJlDCaF3n9EOBBZZuovPes5Ii-7T/view
Щеголев И.Н. Поиск патентов-аналогов при проведении патентны х исследований / И. Н. Щеголев // Патентный поверенный. – 2012.- №3. - С.33-38.
Разработка и предложение методики поиска патентов-аналогов в общедоступных через Интернет
базах данных, учитывающей сроки публикации и правовой статус опубликованных патентных документов, образующих семейство патентов-аналогов, в разных зарубежных странах. Рассмотрение возможностей поиска патентов-аналогов в базе данных Европейского патентного ведомства
на российском сервере.
Эннан Р. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет / Р. Эннан // Теорія і практика
інтелектуальної власності. – 2012.- №4. - С.70-77.
Научно-теоретические и практические вопросы правоприменения в процессе защиты авторских
прав в сети Интернет, с учетом современного законодательного регулирования правоотношений
в сфере авторского права в Украине. Исследованы проблемы ответственности субъектов авторского права за правонарушения в сети Интернет.
Режим доступу: file:///C:/Users/ptn/Downloads/10.PDF
Янкова С. Нові стандарти ЄС щодо захисту даних / С. Янкова // Інтелектуальна власність в
Україні. - 2015. - № 12. - С.62.
Стаття присвячена єдиним стандартам захисту даних в Інтернеті, які схвалені Євросоюзом і опубліковані на сайті Єврокомісії в Україні.
Ярмак О. В. Мережевий принцип управління інтелектуальними послугами.- Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія : Економічна теорія та право –
2013. – № 2. – С. 323- 325.
Мережевий принцип управління інтелектуальними послугами припускає створення (залучення),
розвиток і координацію діяльності автономних одиниць єдиного виробничого (інноваційного, науково-дослідного, консалтингового, освітнього та ін.) процесу, об’єднаних горизонтальними
взаємозв’язками і зобов’язаннями, діяльність яких спрямовується господарюючим суб’єктом —
інтегратором мережі на досягнення загальної мети. Мережеві структури відповідають природі
інтелектуальних послуг, що ретранслюють професійні знання та інформацію. Спирання на мережевий принцип управління інтелектуальними послугами дозволяє оптимально комбінувати і використовувати ресурси учасників мереж, знижувати трансформаційні та трансакційні витрати, досягати позитивного синергетичного ефекту використання професійних знань та інформації.
Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16476/1/ekonom_13.pdf
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