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Сайт, як об'єкт інтелектуальної власності, дуже складно класифікувати, 

бо це поняття поєднує у собі багато підвидів об'єктів. Листoм Державнoгo 

Департаменту інтелектуальнoї власнoсті «Щoдo вебсайту як oб’єкта 

автoрськoгo права» [1] вебсайт визначено як сукупність інфoрмаційних 

ресурсів та віднесенo дo складених твoрів. При розробці складного веб сайту 

для менеджменту організацій та девайсів, потрібно урахувати декілька 

складових, таких як: 

1. Розробка структури коду; 
2. Розробка самого коду, що відповідає за окремі бізнес-процеси; 
3. Розробка механізмів зберігання та менеджменту персональної 

інформації; 
4. Розробка механізмів візуалізації результатів бізнес-процесів; 
5. Розробка системи захисту сайту. 
Усі ці складові мають розглядатися як окремі етапи створення об'єктів 

інтелектуальної власності та класифікуватися окремо, щоб можна було більш 

детально підходити до аналізу об’єкту за допомогою рекурсивного способу 

аналізу. 

До цього моменту ми розглядали сайт як систему менеджменту 

організацій та девайсів, що містить статичні дані, які можна використовувати 

по різному, в залежності від наповнення контентом. Контент – окрема, не менш 

важлива динамічна складова сайту, яка має класифікуватися та розглядатися як 

окремий об'єкт інтелектуальної власності, та захищатися авторським правом. 

Правовий захист веб сайту потрібно розглядати окремо для кожного його 

елемента, наприклад: доменне ім’я сайту необхідно зареєструвати як 

торговельну марку; дизайн сайту нормами авторського права або як 

промисловий зразок; шрифт як промисловий зразок якщо він э оригінальним; 

системні і програмні рішення для взаємодії окремих елементів можуть бути 

захищеними як винахід чи корисна модель якщо присутнє технічне рішення; 

окремі блоки (елементи) сайту можуть бути захищені як ноу-хау. При цьому 

розробнику сайту слід враховувати, що при використанні музичних творів, 

контенту, відеороликів або мультиплікації, фотографій та інших об’єктів 

інтелектуальної власності треба мати дозвіл автора або правонаступника на їх 

використання аби не порушувати прав їх власників. 
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