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Коментар 

Питання BRDO ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ 
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РИНКІВ? 
 

Ірина Губарець 
Представництво ЄС в 
Україні 

Створити ефективні засади взаємодії у будь-якій сфері можливо лише через 
діалог з учасниками ринку. Для розвитку сучасних інноваційних ринків 
принципи відкритої конкуренції та рівних прав є вкрай важливими. 
 

Наталія Клітна 
Асоціація 
правовласників та 
постачальників 
контенту 

Необхідно закінчити реорганізацію Державної служби інтелектуальної 
власності, прискорити комплектацію Департаменту інтелектуальної 
власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
відповідними фахівцями (державними інспекторами з питань 
інтелектуальної власності) для можливості складання протоколів про 
адміністративні порушення. 
Технологічні ринки є драйверами змін, тому дуже важливо запровадити 
для них ліберальні зрозумілі правила, що сприятимуть розвитку, 
добросовісній конкуренції та залученню інвестицій 
 

Олег Черниш 
Національна рада 
України з питань 
телебачення і 
радіомовлення 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» є застарілим і потребує 
негайного внесення змін. Великі сподівання покладаються на 
зареєстрований Комітетом з питань свободи слова та інформаційної 
політики, 14 грудня 2017 року, у Верховній Раді України проект Закону про 
внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (№ 
7397), яким Закон України “Про телебачення і радіомовлення” 
викладається у новій редакції, як Закон України «Про аудіовізуальні медіа-
сервіси». 
Також дуже важливим є питання забезпечення інформаційної безпеки 
держави. 
 

Питання BRDO 1. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" – чи забезпечує 
сучасне регулювання для динамічного ринку? 

2. Як побудувати цивілізований ринок використання аудіовізуального 
медіа-контенту та механізми протидії піратству? 

3. Як забезпечити чесну конкуренцію і рівні умови надання 
аудіовізуальних медіа-послуг для вітчизняних і закордонних 
провайдерів? 



 

 

Федір Гречанінов 
StarLightMedia 

Проблему піратства необхідно розглядати загально, не обмежуючись лише 
ринком ОТТ. 
Підтримаємо необхідність впровадження реєстраційного принципу 
діяльності іноземних та вітчизняних ОТТ-провайдерів, але сьогодні відсутні 
механізми примушення провайдерів здійснювати таку реєстрацію, в разі їх 
відмови. Необхідні жорсткі санкції за роботу провайдера без реєстрації. 
Більша вартість використання контенту для ОТТ-провайдерів, ніж для інших 
провайдерів програмної послуги, не є великою проблемою, це питання 
взаємних домовленостей. 
 

Коментар BRDO На даний час вартість використання контенту для ОТТ-провайдерів є 
більшою, ніж для інших провайдерів програмної послуги у 2-4 рази. Це є 
проблемою саме для ОТТ-провайдерів, а не для правовласників. 
 

Георгій Барзашвілі 
BARZASHVILI PRO 

Одне з основних питань, яке турбує галузь - боротьба з піратством. 
Держава повинна заважати піратству. 
 

Олег Черниш 
Національна рада 
України з питань 
телебачення і 
радіомовлення 
 

Регулятор (Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення) підтримує галузь в питаннях необхідності боротьби з 
піратством та запобіганню розповсюдження забороненого контенту. 

Коментар BRDO В планах BRDO на 2018 рік відсутнє питання здійснення окремого аналізу 
ринку інтелектуальної власності, але планується здійснити аналіз 
законодавства щодо необхідності підготовки проектів змін в нього для 
розширення переліку осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні порушення в частині порушення прав інтелектуальної 
власності. 
 

Іван Примаков 
1+1 media 

Підтримуємо впровадження регуляції ОТТ-провайдерів. Звертаємо увагу, 
що у держави відсутні механізми здійснення обмежень діяльності 
провайдерів. 
 

Костянтин Грицак 
Воля 

Книга BRDO - це перша спроба комплексного погляду на питання роботи 
ОТТ-сервісів в Україні. 
Ми за ефективне регулювання. Для надходження інвестицій в державу, 
необхідні рівні умови діяльності для всіх провайдерів програмної послуги, 
не залежно від технології, яку вони використовують. 
Що змусить іноземного провайдера здійснювати реєстрацію в Україні? 
Регулятору необхідні розширенні повноваження для можливості 
притягнення до відповідальності іноземних провайдерів. 
 

Маріан Івасюк 
Ланет 

Ми проти ліцензування. Як регулювати іноземні ОТТ-сервіси? 
Можливо, що втручання держави буде лише заважати. 



 

 

 
Іван Шестаков 
Мегого 

Згодні з результатами аналізу зазначеними в книзі. Окремо необхідно 
розробити механізми легалізації в Україні ОТТ-провайдерів, які вже 
зареєстровані в країні-члені ЄС. 
 

Катерина Карасьова 
АО Юскутум 

Діюче законодавство потребує змін. 
Боротьба з піратством необхідна не тільки у розрізі ОТТ-технологій. 
Необхідно створення конкуренції на ринку. 
Як притягнути до відповідальності іноземного провайдера? 
 

Коментар BRDO В планах BRDO розробка ефективних механізмів виконання іноземними та 
вітчизняними ОТТ-провайдерами вимог Податкового Кодексу та указів 
Президента України стосовно забезпечення інформаційної безпеки. 
 

Анатолій Фроленков 
EXPERT & CONSULTING 

Згодні з проблемними питаннями, зазначеними у Книзі. 
Ключовими питаннями з них вважаємо: Піратство, Мережевий нейтралітет, 
Технологічна нейтральність, Демпінг. 
 

Костянтин Жакун 
ІНАУ 

Якщо бізнес-модель ефективна, бізнес виживе в любих умовах, тобто 
регулювання не потрібне. 
ІНАУ проти додаткового навантаження на бізнес у вигляді примушення 
інтернет-провайдерів блокувати контент. 
Питання до Національної Ради, що необхідно робити, якщо законопроект 
(№ 7397) не буде прийнятий у найближчий час? 
 

Олег Черниш 
Національна рада 
України з питань 
телебачення і 
радіомовлення 
 

Якщо законопроект (№ 7397) не буде прийнято, необхідно вносити 
«локальні» зміни до діючого Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення». 
Для реалізації цього питання буде створено робочу групу. 

Коментар BRDO Відповідь на зазначене питання також є у Зеленій Книзі «Ринок ОТТ-
відеоконтенту». 
 

Денис Васянович 
ТОВ «Національний 
Контент Центр» 

Необхідно створити умови, які дозволять вітчизняним ОТТ-провайдерам 
ефективно конкурувати з іноземними ОТТ-сервісами. 
Держава прийняла рішення щодо блокування забороненого контенту, як 
далеко вона готова йти, реалізуючи зазначене рішення? 
 

Богдан Падучак 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України 

Хоча в Україні є нове законодавство з питань захисту інтелектуальної 
власності, все одно залишається багато питань. 
Україна досі залишається у лідерах рейтингів з питань піратства, але є і 
позитивні моменти. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України отримало 
повноваження Державної служби інтелектуальної власності. Але механізми 



 

 

щодо складання протоколів про адміністративні порушення фахівцями 
Міністерства недосконалі. 
Необхідний час для закінчення формування Департаменту необхідними 
фахівцями. 
Як варіант розглядається можливість передачі функцій по складанню 
протоколів про адміністративні порушення фахівцям Національної поліції 
України. 
 

Коментар BRDO BRDO планується здійснити аналіз законодавства, щодо необхідності 
підготовки проектів змін в нього для розширення переліку осіб, 
уповноважених складати протоколи про адміністративні порушення в 
частині порушення прав інтелектуальної власності. 
 

Віктор Мазур 
Ромсат Консалтинг 

Підтримуємо реєстраційний принцип діяльності на ринку, як провайдерів, 
так і каналів. 
Вважаємо, що інтернет-сервіс-провайдери мають отримувати частку 
доходів ОТТ-провайдерів з тої причини, що без них діяльність ОТТ-
провайдерів була би неможлива. 
 

Тетяна Попова 
Телекомунікаційна 
палата України 

Інтернет-сервіс-провайдер сам може відрегулювати всі проблемні питання, 
які виникають на ринку ОТТ, тому що саме від нього залежить можливість 
надання послуг ОТТ-провайдерами. 
Необхідно впроваджувати модель розподілу доходів між ОТТ-
провайдерами та Інтернет-сервіс-провайдер. Зазначене питання скоро 
буде дуже актуальним. 
 

Наталія Клітна 
Асоціація 
правовласників та 
постачальників 
контенту 

Повинна бути м’яка та прозора система регулювання діяльності ОТТ-
провайдерів з причини того, що і на даний час ОТТ-провайдерам 
притаманний дуже високий рівень саморегулювання. 
Сподіваємось, що у Білій Книзі буде відображено портрет користувача ОТТ-
сервісів. 
 

Коментар BRDO Фахівці готові брати участь як у діючих, так і у нових робочих групах з питань 
обговорення законопроекту «Про аудіовізуальні медіа-сервіси» та 
внесення локальних змін до Закон України “Про телебачення і 
радіомовлення”, а також готові розробляти необхідні проекти НПА для 
реалізації законодавства у сфері телебачення та радіомовлення. 

 


