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Анотація. У статті проведено аналіз розглянутих питань, присвячених проблемі дотри-

мання прав авторів при систематизації інформації в електронних ресурсах. Встановле-

но, що ряд положень щодо використання науково-технічної інформації в електронних ре-

сурсах організацій потребує більш детального розгляду відносно дотримання законодав-

ства. Поставлено завдання розробити алгоритм систематизації науково-технічної ін-

формації в електронних базах даних організацій. Проаналізовано використання науково-

технічної інформації організаціями при розміщенні її в електронних базах даних. Виявлені 

порушення, які допускаються організаціями. Запропоновано алгоритм систематизації 

науково-технічної інформації в електронних базах даних. Розроблений алгоритм дозво-

ляє організаціям розміщувати об’єкти авторського права в своїх електронних базах да-

них без порушення прав авторів. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі на сайтах організацій присутні 

бази даних за допомогою яких користувачі можуть отримати вільний доступ до 

вітчизняної і світової науково-технічної інформації. Одночасно, організації 

зобов’язані дотримуватися Закону України «Про авторське право і суміжні пра-

ва», який регулює й охороняє відносини, що стосуються використання творів 

науки, культури й мистецтва. Îäíàê, øâèäêèé ðîçâèòîê òåõíîëîã³é ðîáèòü 

ïðîáëåìàòè÷íèì дотримання îðãàí³çàö³ÿìè правових норм в області авто-

рського права. Ç îäíîãî áîêó, âîíè íàäàþòü êîðèñòóâà÷àì íåîáõ³äíó 

³íôîðìàö³þ. Ç ³íøîãî, êîðèñòóâà÷³ çàö³êàâëåí³ â îäåðæàíí³ 
³íôîðìàö³¿ íàéá³ëüø ìîá³ëüíèì ñïîñîáîì, ÿêèé ïåðåäáà÷àº øâèäêèé, 
àëå ñëàáî êîíòðîëüîâàíèé ïðîöåñ êîï³þâàííÿ òâîð³â. Àâòîðè æ 
çàö³êàâëåí³ ó äîòðèìàíí³ ¿õ îñîáèñòèõ ³ ìàéíîâèõ ïðàâ. Òàêèì ÷è-
íîì, äîòðèìóþ÷èñü çàêîí³â ïðî îõîðîíó àâòîðñüêèõ ïðàâ, îðãàí³çàö³ÿ 
ïîòðàïëÿº â ñèòóàö³þ, êîëè âîíà íå ìîæå â³ëüíî íàäàòè êîðèñòóâàí-
íÿ åëåêòðîííèìè äîêóìåíòàìè ñâî¿ì êîðèñòóâà÷àì áåç ïîðóøåííÿ 
öèõ æå çàêîí³â. 
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Тому важливим стає питання збереження рівноваги між дотриманням 

прав авторів і задоволенням потреб суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов'язаним про-

блемі дотримання прав авторів при систематизації інформації в електронних 

ресурсах присвячені  дослідження О. Ф. Бойкової, С. Г. Богацької, В. А. Мінає-

вої, С. А. Моїсєєвої, О. Б. Антопольського, Н. З. Стародубової, Я. Л. Шрайберг  

та ін. [1-5]. 

Питання доступності науково-технічної інформації у зв'язку з викорис-

танням нових інформаційних технологій, створення електронних баз даних, 

копіювання науково-технічної інформації, а також питання захисту авторських 

прав співробітників бібліотек - укладачів різноманітних бібліографічних посіб-

ників та методичних рекомендацій, розглядаються в роботах О.Ф. Бойкової [1]. 

Питання відкритого доступу до інформаційних ресурсів, а також питання 

дотримання авторських прав при роботі з електронними документами, базами 

даних розглядав Я. Л. Шрайберг [5]. 

У той же час ряд положень щодо використання науково-технічної інфор-

мації в електронних ресурсах організацій потребує більш детального розгляду 

відносно дотримання законодавства. 

Метою дослідження є розробка алгоритму систематизації науково-

технічної інформації в електронних базах даних організацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При систематизації науко-

во-технічної інформації в електронних базах даних організацій можна виділи-

ти чотири основних напрями діяльності з використанням електронних ресур-

сів, в яких питання дотримання авторського права є найбільш спірними: 

− збір, використання і збереження електронних документів; 

− використання інформації, отриманої з  Internet і інших комп'ютерних 

мереж; 

− оцифровування документів самою організацією для створення резерв-

них копій або ж для використання документів службами електронної доставки 

документів; 

− копіювання документів з баз даних, оптичних дисків та інших електро-

нних носіїв [3]. 

Сьогодні найбільш популярними електронними ресурсами є електронні 

каталоги; бібліографічні, реферативні й фактографічні бази даних; електронні 

книги; електронні бібліотеки. У цілому електронні ресурси, що включаються до 

фондів організації, можна представити схемою, яка наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Електронні ресурси організації 

 

Одним з найбільш значущих компонентів ñèñòåìàòèçàö³¿ íàóêîâî-

òåõí³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîííèõ áàçàõ äàíèõ îðãàí³çàö³é є елект-

ронний каталог, за допомогою якого здійснюється каталогізація поточних над-

ходжень і інформаційне обслуговування. Електронний каталог є засобом по-

ліпшення доступності депозитарних або архівних матеріалів.  

Електронні ресурси придбані з інших джерел, мало чим відрізняються за 

структурою  від тих що створені організацією. Деяка  íàóêîâî-òåõí³÷íà 

³íôîðìàö³ÿ отримується від авторів та організацій-партнерів в якості пода-

рунка. Також деякі електроні носії купляються у видавництвах і у агрегаторів 

(EBSCO), які є великими корпораціями по збору і наданню  інформації з конк-

ретного напряму в мережі Інтернет.   

В своїй роботі організації активно використовують ресурси Інтернету, де 

вони знаходять інформацію як для себе, так і для користувачів їх баз даних. 

²íôîðìàö³ÿ êîï³þºòüñÿ ³, ïðè ïîòðåá³, ðîçäðóêîâóºòüñÿ. Організації 

створюють свій сайт із невеликим набором відомостей про свою діяльність і з 

реальною можливістю пошукового доступу до своїх ресурсів. Конкуренція 

змушує переходити до надання користувачам електронних версій повних текс-

тів документів, у першу чергу – періодики. Це є статті авторів з журналів, які 

мають широкий попит серед читачів. 

В умовах цифрових технологій з'явилась можливість електронної достав-

ки документу (ЕДД) і  легкого копіювання, яке забезпечує абсолютну ідентич-
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ність з оригіналом. Як тільки об'єкт перетворений у цифрову форму, стає дуже 

просто  відтворювати його багато разів  без втрати якості, і поширювати  з ви-

користанням телекомунікаційних засобів. Поступово, впроваджуючи нові ін-

формаційні технології, організації розвивають сканування документів і пере-

силку їх по електронній пошті.  

На жаль, при простому скануванні необхідних видань, та розміщенні еле-

ктронних копій документів в своїй мережі для надання доступу до них чита-

чам, організації, зокрема бібліотеки, порушують норми закону тричі: 1) розмі-

щуючи без згоди суб'єктів авторського права твір в своїй мережі, адже відтво-

рення будь-яких матеріалів, що охороняються авторським правом, без згоди 

суб'єктів авторського права є порушенням авторських прав; 2) надаючи до них 

доступ читачів; 3) передаючи документи в електронній формі по мережах без 

здійснення виплат авторам.  

Таким чином, слід зазначити, що запровадження ІТ-технологій має чудо-

вий вплив на формування електронних  ресурсів організацій, проте, керівни-

кам і фахівцям в останні роки доводиться зустрічатися з рядом проблем у сфері 

авторського права, які пов’язані з забезпеченням нормативно-правового об-

ґрунтування організації та функціонування різноманітних інформаційних ре-

сурсів і послуг.  

Сьогодні авторські права в Україні регулюються Цивільним кодексом 

України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською 

конвенцією про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна при-

єдналася в 1995 році, Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, 

участь у якої Україна підтвердила в 1993 році, Договором ВОІВ про авторське 

право. Відносини, пов’язані з електронним документообігом та використанням 

електронних документів, регулюються Конституцією України, законами Украї-

ни «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», 

«Про обов’язковий примірник документів», «Про електронні документи та еле-

ктронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис». 

З іншого боку, діяльність організацій з надання та розповсюдження інфо-

рмації регулюють численні проекти міжнародних громадських організацій, та-

кі як: Програма універсальної доступності публікацій (ІФЛА), Програма «Па-

м'ять миру», Збереження і доступ до даних (ЮНЕСКО), Декларація керівних 

принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсю-

дження інформації, розвитку освіти та розширення культурного обміну та ін. 
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У законодавстві про авторське право можна виділити чотири основних 

аспекти: віднесення до об'єктів авторського права підготовлених інформацій-

них та інших документів; визнання авторами співробітників, що створюють 

інформаційні та інші документи; надання організаціям, зокрема бібліотекам, 

переваг у вільному використанні тиражованих документів та їх репродукуван-

ня; проблеми авторського права, виникають у процесі створення і функціону-

вання електронних бібліотек. 

Ст. 446 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) та ст. 28 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» (далі Закон) визначають, що авторське право 

діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті. Ст. 440-441 ЦКУ 

та ст. 15, 31-32 Закону визначені майнові права авторів на твір [6-7]. Відповідно 

до норм цих статей, організації повинні отримувати дозвіл автора або особи, 

яка має авторські права, на копіювання твору, або отримати ліцензію на вико-

ристання твору з певною метою. Без порушення авторських прав організації 

мають можливість створювати електронні копії документів, які не є об’єктами 

авторського права. У ст. 434 ЦКУ та ст. 10 Закону наведений перелік об'єктів, 

які не охороняються авторським правом. 

Цивільний Кодекс України в ст. 444 та Закон України «Про авторське пра-

во і суміжні права» в ст. 21 вказують на випадки вільного використання твору 

без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим 

зазначенням його імені і джерела запозичення. 

Вільне відтворення організаціями, зокрема бібліотеками та архівами, 

примірників твору репрографічним способом обговорено в ст. 22. Бібліотеками 

допускається без згоди автора або іншої особи, яка  має авторське право, реп-

рографічне відтворення одного примірника твору якщо діяльність їх не спря-

мована прямо або опосередковано на одержання прибутку, але за певних умов. 

Аналіз ст. 22, 23 Закону показує, що слід обмежувати кількість копій, зроб-

лених по запитах фізичної особи, становити кошторис на надання послуг із 

ксерокопіювання, і таким чином обґрунтовувати їх вартість. Надання копій 

творів іншим бібліотекам, що втратили свої екземпляри (якщо строк охорони 

твору ще не минув), повинне здійснюватися тільки у виняткових випадках (ко-

ли немає можливості законним шляхом придбати екземпляр твору) і в межах 

державних бібліотечних фондів. Цей висновок можна зробити виходячи з об-

меженості випадків використання творів без згоди автора й виплати винагоро-

ди та інтересів держави як власника бібліотечних ресурсів.  
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Слід також зазначити, що в законодавстві відсутні норми, які надавали б 

бібліотекам право зберігати електронні копії друкованих видань. 

Детальний аналіз використання науково-технічної інформації організаці-

ями, розгляд і вивчення чинного законодавства та виявлення деяких недоліків 

в ньому, дали змогу розробити алгоритм систематизації науково-технічної ін-

формації в електронних базах даних. В якості організації, яка систематизує на-

уково-технічну інформацію  розглянуто бібліотеку (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм систематизації науково-технічної інформації 

â åëåêòðîííèõ áàçàõ äàíèõ 
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Перша частина алгоритму вказує на традиційні способи використання на-

уково-технічної інформації як об’єктів авторського права і способи викорис-

тання при систематизації в електронних базах даних. На алгоритмі показана 

робота в трьох напрямах: 

1. Формування і збереження об’єктів авторського права, тобто формуван-

ня бібліотечного фонду. Цей процес повинен відбуватися згідно законам Укра-

їни: «Про обов’язковий примірник документу» ст. 6, 8; «Про бібліотечну спра-

ву» ст. 16, 18; «Про авторське право та суміжні права» ст. 22, 31, 32. 

2. Надання інформації традиційним шляхом та за допомогою системати-

зації в електронних базах даних. Традиційний метод – метод, коли бібліотекар 

видає читачеві необхідний документ для роботи в читальному залі або на або-

нементі. Систематизовані бази даних дають змогу зробити електрону копію 

документу, але при цьому треба дотримуватися Закону України «Про авторське 

право та суміжні права» ст. 22, 23, 33. 

3. При створенні електронних ресурсів бібліотеки (електронних баз даних, 

електронних каталогів, інформації на накопичувачах) широко використовують 

твори авторів. Створюючи свої ресурси працівники бібліотеки повинні 

пам’ятати про авторські права і діяти стосовно чинного законодавства. При 

створенні електронних ресурсів розроблюється Положення бібліотеки, в якому 

регламентується основні засади формування і використання електронних ре-

сурсів. 

Всі три напрями використання об’єктів авторського права повинні супро-

воджуватися авторськими договорами. Права і обов’язки авторів і бібліотечних 

фахівців дадуть змогу урегулюванню конфліктів між двома сторонами. В дого-

ворі може бути прописано як використовувати об’єкти авторського права при 

їх систематизації і збереженні в електронних базах даних, а також як надавати 

інформацію користувачам, не порушуючи при цьому прав авторів.  

Остання частина алгоритму вказує на те, які заходи будуть застосовані, 

якщо бібліотеки не будуть дотримуватися положень авторського договору та 

чинного законодавства. 

Насамперед, це розірвання умов авторського договору і припинення по-

дальшої співпраці між двома сторонами.  

За захистом авторського права необхідно спочатку звернутись до поруш-

ника з претензією, а потім, якщо порушник не відповів на претензію, або від-

повів, що своїми діями не порушує авторське право, можна звернутись до суду. 

Адміністративна відповідальність за порушення авторських прав перед-



«Системні технології» 3 (134) 2021 «System technologies» 

 

ISSN 1562-9945 (Print) 
ISSN 2707-7977 (Online) 

114 

бачена ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Окрім цивільної і адміністративної, в деяких випадках, законом передба-

чена і кримінальна відповідальність, яка встановлюється згідно ст. 176 Кримі-

нального кодексу України. 

Результати. Розроблений алгоритм систематизації íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ 

³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîííèõ áàçàõ äàíèõ дозволяє îðãàí³çàö³ÿì розміщу-

вати об’єкти авторського права в розроблених електронних базах даних без по-

рушення прав авторів. 
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Систематизация научно-технической информации в электронных базах данных 

В статье проведен анализ рассмотренных вопросов, посвященных проблеме 

соблюдения прав авторов при систематизации информации в электронных ресурсах. 

Установлено, что ряд положений по использованию научно-технической информации в 

электронных ресурсах организаций требует более детального рассмотрения 

относительно соблюдения законодательства. Поставлена задача разработать 

алгоритм систематизации научно-технической информации в электронных базах данных 

организаций. Проанализировано использование научно-технической информации 

организациями при размещении ее в электронных базах данных. Выявлены нарушения, 

которые допускаются организациями. Предложен алгоритм систематизации научно-

технической информации в электронных базах данных. Разработанный алгоритм 

позволяет организациям размещать объекты авторского права в своих электронных 

базах данных без нарушения прав авторов. 

Systematization of scientific and technical information in electronic databases 

It is important to maintain a balance between respecting the rights of authors and meet-

ing the needs of society. 

The author analyzed studies related to the problem of observing the rights of authors when 

organizing information in electronic resources.  

It was found that some points related to the use of scientific and technical information in 

electronic resources of organizations require more detailed consideration regarding compliance 

with the law. 

The aim of the study is to develop an algorithm for systematizing scientific and technical 

information in electronic databases of organizations. 

It was found that when systematizing scientific and technical information in electronic da-

tabases of organizations, four main areas of activity using electronic resources can be distin-

guished, in which issues of copyright compliance are the most controversial: 

- collection, use and storage of electronic documents; 

- use of information received from the Internet and other computer networks; 

- digitization of documents by the organization itself to create backups or for use of 

documents by electronic document delivery services; 
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- copying of documents from databases, optical disks and other electronic media. 

Unfortunately, by simply scanning the necessary publications and placing electronic copies 

of documents on their network to provide readers with access to them, organizations, in particu-

lar libraries, violate the law three times: 1) placing a work on its network without the consent of 

the copyright holders, because the reproduction of any copyrighted material without the consent 

of the copyright holders is a violation of copyright; 2) providing readers with access to them; 3) 

transferring documents in electronic form via networks without making payments to authors. 

A detailed analysis of the use of scientific and technical information by organizations, 

consideration and study of current legislation made it possible to develop an algorithm for sys-

tematizing scientific and technical information in electronic databases.   The library is consid-

ered as an organization that systematizes scientific and technical information. 

The first part of the algorithm points to the traditional ways of using scientific and techni-

cal information as objects of copyright and ways of using it for systematization in electronic da-

tabases. The algorithm shows work in three directions: 

1. Formation and preservation of objects of copyright, that is, the formation of the library 

fund. 

2. Providing information in the traditional way and through systematization in electronic 

databases. 

3. When creating electronic resources, libraries widely use the works of authors. 

When librarians create databases, they should be mindful of copyrights and act in accor-

dance with applicable laws. When creating electronic resources, the Regulation of the Library is 

developed, which regulates the basic principles of the formation and use of electronic resources. 

All three directions of using objects of copyright must be accompanied by copyright 

agreements. 

The last part of the algorithm indicates what measures will be taken if the libraries do not 

comply with the provisions of the copyright agreement and current legislation. 

The developed algorithm for systematizing scientific and technical information in elec-

tronic databases allows organizations to place objects of copyright in the developed electronic 

databases without violating the rights of authors. 
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