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Анастасія Байдаченко
CEO IAB Україна

Питання несанкціонованого використання авторського контенту не є 
винятковою проблемою України, це глобальна “хвороба” суспільства та 
світової економіки, яку деяким країнам вдається вирішувати більш 
ефективно, а іншим - менш ефективно. 

Поточний ступінь розвитку світової економіки та складність процесів 
взаємодії між країнами у сучасний час все частіше потребує від нас 
використання світових інструментів поруч із локальними. Таким 
інструментом з-поміж інших є WIPO Alert, що дозволяє рекламодавцям 
захищати brand safety шляхом використання міжнародного blacklist.

Із часом та налагодженням процедури наповнення, використання такого 
інструменту буде полегшувати процеси проведення рекламних кампаній 
для сумлінних рекламодавців, а також, ймовірно, дозволить почати 
переговорний процес щодо автоматичного застосування такого blacklist 
у рекламних інтерфейсах глобальних паблішерів та платформ. А 
планомірний процес боротьби із несанкціонованим використанням 
авторського контенту дозволить вийти на український ринок ще більшій 
кількості світових постачальників відео, графічного контенту та книг.
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В’ячеслав Мієнко
керівник Ініціативи « Чисте небо»

Півроку тому ми спільно з IAB Ukraine випустили наш перший гайд для 
рекламодавців, присвячений роботі з національним сервісом 
blacklists.org.ua, який було створено нами у 2017 році. У вересні 2020 
року Україна за сприяння “Чистого неба” долучилася до міжнародного 
блеклиста Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO Alert 
Database. У 2021 році були завершені всі необхідні процедури та до 
нього вже були внесені перші ресурси з національного “чорного списку”, 
процес їхньої синхронізації триває і я упевнений, що такий вихід на 
міжнародний рівень допоможе поліпшити захист легального контенту.

Водночас для рекламної сфери WIPO Alert це зручний та ефективний 
доступ до списків піратів з різних країн, що важливо в умовах 
масштабування ринку. В цьому гайді ви знайдете всі деталі про те, як 
працює WIPO Alert та чому він важливий для українських рекламодавців, 
які піклуються про brand safety.
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В’ячеслав Мієнко
керівник Ініціативи « Чисте небо»

Водночас ми розуміємо, що для встановлення однакових правил гри на 
рекламному ринку потрібні законодавчі зміни, і “Чисте небо” їх вже 
ініціює у діалозі з профільними комітетами ВРУ. У першу чергу ми 
прагнемо заборонити рекламу на нелегальних ресурсах та посилити 
покарання за фінансування піратства — подробиці про нові ініціативи 
щодо протидії нелегальним ресурсам ви також знайдете у цьому гайді.

Все більше гравців рекламного та медіаринків, а також державних 
органів ми залучаємо у діалог про захист інтелектуальної власності, 
адже наш досвід та досвід міжнародних колег говорить про те, що 
найбільш ефективним у боротьбі з піратством є системне об’єднання 
зусиль. Радий, що наш проєкт з серією гайдів розвивається і сподіваюсь, 
що наведені практичні поради стануть вам у пригоді.

.
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WIPO (World Intellectual Property Organization) або ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) — 
це найстаріша та найавторитетніша організація охорони інтелектуальної власності в світі.
Із 1974 року ВОІВ є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй із питань інтелектуальної 
власності.
Членами ВОІВ виступають понад 190 держав. Штаб-квартиру організації розташовано у Женеві (Швейцарія).
Основна місія ВОІВ— сприяння захисту інтелектуальної власності (включаючи авторське право та суміжні 
права) у всьому світі, шляхом здійснення міжнародного співробітництва.

WIPO — що це таке?

WIPO Alert Database — це адміністрована ВОІВ захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники 
(держави-члени ВОІВ) можуть завантажувати списки з детальною інформацією про веб-сайти (а також 
мобільні додатки), які обґрунтовано   підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності. 
Іншими словами, база даних WIPO Alert — це міжнародний чорний список (blacklist) інтернет-сайтів, до яких є 
претензії від правовласників контенту, і мобільних додатків, який може бути використаний більш ніж у 190 
країнах світу.
Станом на березень 2021 року у blacklist WIPO Alert включено понад 6000 доменних імен (URL або IP адрес).
Офіційна назва проекту — «База даних ВОІВ щодо забезпечення поваги до інтелектуальної власності» (The 
Building Respect for Intellectual Property Database Project).

Що таке WIPO Alert Database?
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З кінця 1990-х рр. галузі, в діяльності яких використовується авторське право — такі як музична та 
кіноіндустрія, видавнича справа та розробка програмного забезпечення — стали жертвами масштабного 
несанкціонованого копіювання та поширення творів їх авторів в інтернеті. Користувачі інтернету отримують 
доступ до таких незаконних копій насамперед через веб-сайти, що порушують авторські права, багато з яких 
містять шкідливі програми або сенситивний контент, неприйнятний для перегляду дітьми. Багато країн 
проявляють занепокоєння з цього приводу та хотіли б захистити своїх творчих працівників і споживачів від 
подібної діяльності. З іншого боку, багато компаній прагнуть краще проводити рекламні кампанії в інтернеті 
та уникнути їхньої трансляції/відкрутки на сайтах, які можуть завдати шкоди їх брендам.

Веб-сайти або додатки, які надають користувачам доступ до контенту та послуг з порушенням авторських 
прав у комерційних масштабах, використовують в якості одного з джерел доходу продаж рекламного 
простору. Наявність на таких сайтах реклами законослухняних брендів може вводити користувачів в оману, 
змушуючи їх вважати, що вони послуговуються легальними сервісами, у той час як в дійсності такі сервіси є 
незаконними, піддають ризику brand safety та можуть бути відключеними без попередження.

У ряді країн інформація про піратські сайти акумулюється національними органами влади або за їх згодою та 
передається рекламній індустрії, що дозволяє останній уникати розміщення реклами на певних нелегальних 
сайтах. Такі методи роботи були визнані ефективним засобом скорочення обсягу реклами на незаконних 
сайтах. Однак на міжнародному рівні систематичний обмін такою інформацією відсутній, і WIPO Alert 
заповнює цю прогалину.

Цілі створення WIPO Alert
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Мета створення платформи — зменшення доходів власників сайтів, до яких мають претензії правовласники 
контенту, від розміщення на них легальної реклами.

Не є таємницею, що інтернет-піратство — це добре організована т іньова бізнес- індустрія з 
багатомільйонними оборотами.

Одна з основних цілей діяльності піратів — дохід, що надходить від реклами.

Безкоштовний доступ глядачів до улюблених серіалів та новинок світового кінопрокату можливий за умови 
перегляду рекламних роликів із закликами до «великих виграшів», «ставок на спорт», «фріспінів», «кредитів 
під нуль відсотків в один клік» тощо.

У той же час, на ресурсах із краденим контентом зустрічається натомість і реклама сумлінних брендів, 
представники яких не завжди знають, що їх продукт або послугу просувають порушники авторського права, а 
їхній ролик розміщено поруч із рекламою казино та тоталізаторів.
Часто це пов'язано з особливостями Programmatic — технології розміщення онлайн-реклами, яка будується 
на складній взаємодії різних платформ і сервісів, передбачає проведення автоматизованих аукціонів і не 
передбачає прямого втручання людини.

Для чого це потрібно?
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Оскільки піратство — це бізнес, ВОІВ було запропоновано підхід відслідковування фінансових потоків 
(«follow the money»), спрямований на зменшення надходжень від реклами, оскільки чорні списки сайтів 
можуть враховуватися при автоматизованій закупівлі рекламного інвентарю.

Мета WIPO Alert — проінформувати як рекламодавців, так і індустрію інтерактивної реклами про сумнівні 
ресурси (в термінології ВОІВ «Сайти, що викликають занепокоєння»), які можуть виявитися «токсичними», 
тобто мати негативний вплив на brand safety для сумлінних брендів-рекламодавців, а також припинити 
розміщення реклами на таких сайтах.

Отже, ВОІВ надає державам-членам доступ до онлайн системи для обміну даними стосовно сайтів, що 
викликають занепокоєння, з метою надання можливості рекламодавцям та постачальникам рекламних 
послуг визначати доцільність розміщення реклами на таких сайтах.

Таким чином, платформа WIPO Alert допомагає поширювати інформацію, що становить інтерес для 
рекламної галузі,  захищати інтереси учасників ринку онлайн-реклами і права споживачів.

Для чого це потрібно?
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У базу даних WIPO Alert вносяться «Сайти, що викликають занепокоєння» (Sites of concern).

ВОІВ визначило такий сайт як «онлайн веб-ресурс, який обґрунтовано підозрюється Уповноваженим 
учасником в умисному порушенні або сприянні порушенню авторського права та суміжних прав, незалежно 
від того, чи здійснюється це в країні його створення або в будь-якому іншому місці».

ВОІВ підкреслює, що до чорного списку вносяться сайти, «які незмінно та в неприкритій формі сприяють 
порушенню авторських прав». Необхідно відзначити, що для додавання піратського ресурсу до 
національного списку не потрібно судове рішення, яким був би встановлений факт порушення авторських 
або суміжних прав.

У національний список України поки що вносяться неліцензійні онлайн кінотеатри. Інші країни також 
включають у WIPO Alert Database ресурси з нелегальним доступом до музичного контенту, книг тощо.

Які ресурси вносяться у blacklist WIPO Alert?
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Внесення інформації (подачу національних списків) у WIPO Alert Database здійснюють Уповноважені 
учасники.

Уповноваженими учасниками WIPO Alert є офіційні відомства держав-членів ВОІВ.

Уповноваженим учасником від України, на підставі укладеного з ВОІВ 23.09.2020 року Меморандуму 
виступає Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки), яке безпосередньо розміщує Національні 
списки до платформи WIPO Alert. Текст Меморандуму доступний за посиланням: 

Хто вносить піратські ресурси у WIPO Alert? Хто такі Уповноважені учасники WIPO 
Alert?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-20
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Перші веб-ресурси, до яких є претензії правовласників, уже були включені Мінекономіки до національного 
списку. До того ж, Мінекономіки було налагоджено ефективну робочу співпрацю з Громадською спілкою 
«Ініціатива Чисте небо», яка об'єднує стейкхолдерів українського медіаринку в боротьбі з інтернет-
піратством, а також виступала головним ініціатором приєднання України до проекту WIPO Alert. Ініціатива 
«Чисте небо» узагальнює пропозиції власників контенту про необхідність додавання ресурсів-порушників до 
чорного списку WIPO Alert і надає цю інформацію Мінекономіки.

Хто вносить піратські ресурси у WIPO Alert? Хто такі Уповноважені учасники WIPO 
Alert?
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Доступ до Національних списків платформи WIPO Alert надається Уповноваженим користувачам.

Уповноважені користувачі укладають просту угоду з ВОІВ, яка передбачає використовування даних, 
одержаних через WIPO Alert, винятково для запобігання неправомірного розміщення реклами на веб-сайтах, 
які порушують авторські права та буде докладати всіх зусиль для збереження конфіденційності даних. Друге 
обмеження пов'язане з тим, що деякі країни вважають, що їх списки веб-сайтів, які порушують авторське 
право, не повинні оприлюднюватися, щоб не заохочувати публіку до відвідування таких сайтів.

Статус Уповноважених користувачів можуть отримати ті представники рекламної індустрії, які будуть 
використовувати платформу для попередження розміщення реклами на веб-сайтах, що викликають 
занепокоєння, або ж для оцінки ефективності систем, які використовуються рекламодавцями для 
попередження розміщення реклами на таких сайтах.

Для отримання статусу користувача необхідно підписання користувацької угоди (User Agreement) між таким 
учасником та ВОІВ. Доступ до платформи надається безкоштовно.

При цьому, Мінекономіки як Уповноважений учасник виконує роль модератора і має право припинити (або 
відновити) доступ будь-якого Уповноваженого користувача до свого національного переліку (наприклад, у 
випадках зловживань із боку Уповноважених користувачів).

Хто може отримати доступ до платформи WIPO Alert? Що для цього потрібно?
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Рекламодавці, рекламні агенції і ті, хто надає їм технічні послуги, можуть стати Уповноваженими 
користувачами WIPO Alert, подавши відповідну заяву, з тим щоб отримати доступ до агрегованих списків 
веб-сайтів-порушників, що діють в різних країнах світу із вказаною вище метою.
Для комунікації з командою WIPO Alert з питань отримання доступу слід звернутися за посиланням:

Процедура реєстрації Уповноважених учасників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-20


Слово агенцій: поточні 
складнощі
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Віроніка Логвиновська
Digital Buying Director, dentsu Ukraine

На даний момент більшість рекламних агенцій та клієнтів при 
розміщенні в digital використовують black та/або whitelists. При цьому 
агентство використовує не тільки blacklist від «Чистого Неба», а також 
blacklist, який включає в собі вимоги клієнта щодо контенту сайтів. Що, в 
свою чергу, певною мірою ускладнює процес підготовки запуску і 
контролю рекламних кампаній.

З ініціативи «Чисте Небо» Україна подає дані в міжнародний список 
сайтів, до яких є претензії правовласників контенту — WIPO Alert. 
Використання WIPO Alert дозволить розширити список сайтів, які варто 
виключити з рекламних кампаній, за рахунок міжнародних сайтів із 
неліцензійним контентом.

На початковому етапі одночасна робота з декількома blacklists дещо 
ускладнить роботу рекламних агенцій та рекламодавців, проте згодом, 
після налагодження всіх процесів навпаки спростить. 

18
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Агенції можуть стикнутися із наступним:

• збільшення часу на підготовку кампанії до запуску, адже з декількох blacklist потрібно буде зробити один, 
з винятками дублікатів

• збільшення часу на перевірку доменів, на яких фактично було розміщення  

• можливі труднощі з оновленнями даних по сайтам в blacklist, оскільки, швидше за все, оновлюватися 
вони будуть з різною періодичністю, тобто несинхронно

• також можуть виникнути ситуації з протиріччями в даних у двох різних blacklist, коли один сайт 
виключили з одного blacklist, наприклад, сайт Х вже був виключений з blacklist від «Чистого Неба», але 
при цьому він досі залишився в WIPO Alert. Такі ситуації можуть виникати через різницю в процесах 
оновлення списків. І в таких ситуаціях буде поставати питання, який із цих списків є пріоритетним

• триваліший процес впровадження окремо WIPO Alert в розміщення клієнтів.

Тому для систематизації цього питання варто об'єднати між собою blacklist від «Чистого Небо» і WIPO Alert. І 
чітко сформулювати правила, за якими той чи інший сайт потрапляє або виключається з даного списку. Так 
само прописати періодичність оновлення даного списку. За планами розвитку ініціативи буде відбуватися  
поступове перенесення ресурсів із національного blacklist до міжнародного, але для коректного наповлення 
WIPO бази потрібен ще певний час та дотримання процедур.



Слово платформ: досвід 
використання
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Олександр Назаренко
керівник відділу запобігання фроду в MGID

WIPO Alert – це онлайн-платформа, куди держави-члени WIPO можуть 
завантажувати детальну інформацію про веб-сайти та додатки, які 
обгрунтовано підозрюються в умисному порушенні або сприянні 
порушенню авторського права. Такі сайти вносяться у чорний список 
уповноваженими учасниками.

Однак, потрапляння до списку порушників не є вироком для ресурсу. 
База WIPO Alert динамічно оновлюється, а сайти, що вирішили питання 
із порушенням прав інтелектуальної власності, виключаються з неї.

Згідно з рекомендаціями WIPO, цей сервіс можуть використовувати 
рекламодавці, рекламні агенції та технологічні платформи, подавши 
відповідну заявку та підключившись до централізованої бази зі 
списками веб-сайтів-порушників, що діють у різних країнах світу. 
Технічна інтеграція з базою WIPO Alert є доволі простою.

21
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Платформа MGID вже проінтегрована з WIPO Alert. Ми використовуємо цю інформацію у своїх 
автоматизованих рекламних системах, аби уникнути розміщення рекламних матеріалів на сайтах, які 
працюють поза межами правового поля.

Таким чином, WIPO пропонує прозорі інструменти, що дозволяють убезпечити рекламодавців від 
розміщення оголошень на ресурсах із неліцензійним контентом. Для українських AdTech компаній інтеграція 
з Wipo Alert — це можливість працювати за міжнародними стандартами у всьому світі, а також стимул 
впроваджувати світові практики боротьби з нелегальним контентом в Україні.
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1.  Національний перелік (база даних) сайтів, до яких є претензії правовласників, має залишатися базовим 
інформаційним ресурсом для рекламодавців та рекламних агентств у 2022 році.

Розміщення реклами виключно на сайтах з ліцензійним контентом є важливим аспектом боротьби з 
піратством. Для спрощення роботи гравців рекламного ринку Ініціатива «Чисте небо» у 2017 році створила 
національний blacklist піратських сайтів та запровадила моніторинг реклами на них спільно з Українською 
антипіратською асоціацією (УАПА). У 2022 році ми продовжимо опрацьовувати звернення правовласників та 
щомісячно оновлювати й актуалізовувати цей національний перелік. Також продовжиться проведення 
моніторингу реклами на ресурсах, включених до національного blacklist. Це дозволить зменшити фінансові 
надходження власників ресурсів, які свідомо сприяють порушенню авторського права, а також мінімізувати 
ризики звинувачення добросовісних рекламодавців у фінансуванні порушників. 

2.  Продовження співпраці з Міністерством економіки України (Мінекономіки) та робота над подальшим 
перенесенням інформації з національного переліку (бази даних) сайтів, до яких є претензії правовласників, 
до міжнародної платформи WIPO Alert Database.

Поряд з національними механізмами захисту прав інтелектуальної власності ми у співпраці з органами влади 
намагаємось ефективно використовувати і можливості міжнародної спільноти. На підставі укладеного з ВОІВ 
23.09.2020 року Меморандуму Мінекономіки стало Уповноваженим учасником WIPO Alert від України та 
отримало право безпосередньо розміщувати національні списки на платформі WIPO Alert Database. Станом 
на березень 2021 року у blacklist WIPO Alert включено понад 6000 доменних імен. Перші веб-ресурси від 
України, до яких є претензії правовласників, вже були включені до цієї бази. 
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При цьому Громадська спілка «Ініціатива Чисте небо», яка виступала головним ініціатором приєднання 
України до проекту WIPO Alert, налагодила ефективну співпрацю з Мінекономіки. Ініціатива «Чисте небо» 
планує продовжити узагальнювати пропозиції власників контенту про необхідність включення ресурсів-
порушників в чорний список WIPO Alert і надавати цю інформацію Мінекономіки. Після повного об’єднання 
національного та міжнародного переліку, ми плануємо працювати тільки з міжнародним ресурсом.

3.  Посилення інформування рекламного ринку про піратські ресурси завдяки blacklist WIPO Alert.

В умовах глобалізації проблема захисту права інтелектуальної власності набуває все більш транскордонного 
характеру. З розвитком цифрових технологій розповсюдження неліцензійного контенту майже завжди 
виходить за межі окремо взятої країни. За таких умов все більш актуальним стає систематичний обмін 
інформацією про порушників  на міжнародному рівні. Ми очікуємо, що завдяки приєднанню України до WIPO 
Alert українські гравці рекламного ринку отримають широкі можливості для мінімізації ризиків розміщення 
реклами на недобросовісних сайтах по всьому світу. У свою чергу, іноземні гравці зможуть отримати доступ 
до переліку ресурсів з неліцензованим українським контентом і завдяки цьому унеможливлять співпрацю з 
такими сайтами.

4.  Робота над законодавчими змінами.

Найбільш ефективних результатів у боротьбі з піратством можна досягти завдяки поєднанню  механізмів 
саморегулювання та державного примусу. Питання будь-яких заборон та відповідальності за їх порушення в 
першу чергу потребують законодавчого закріплення.
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ІЧН у діалозі з профільними комітетами Верховної ради України наразі ініціює зміни до законодавства 
України стосовно введення відповідальності за розміщення реклами на піратських сайтах, а саме:

• Встановлення законодавчої заборони на розміщення реклами на сайтах, внесених до WIPO Alert 
Database. З цією метою передбачається внесення відповідних змін до Закону України «Про рекламу».

• Додатковим інструментом впливу на ринок реклами має стати закріплення окремого складу злочину 
«Фінансування порушення авторського права і суміжних прав» та винесення його за межі загальної статті 
«Порушення авторського права і суміжних прав» Кримінального кодексу. Це дозволить деталізувати 
способи фінансування порушення авторського права і суміжних прав як обставини, що підлягає 
доказуванню у кримінальному провадженні, а також дати у Кримінальному кодексі чіткі визначення, які 
саме дії слід вважати таким фінансуванням.
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IAB Ukraine висловлює щиру вдячність усім експертам індустрії, хто 
долучився до реалізації проекту:
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Байдаченко Анастасія, IAB Ukraine

Березовська Інна, Publicis Media

Волошин Віталій, Smartsolutions Law Group

Денисенко Сергій, MGID

Левін Дмитро, Громадська спілка «Ініціатива 
Чисте небо»

Логвиновська Віроніка, dentsu Ukraine

Лозбин Євгеній, AdPartner

Мієнко В’ячеслав, Громадська спілка 
«Ініціатива Чисте небо»

Назаренко Олександр, MGID

Папуця Олександр, Smartsolutions Law Group

Перець Ганна, MGID

Рекеда Коля, MGID

Рудой Богдан, Programmatic Media Group

Руль Аліна, RAZOM GROUP

Фаєнгольд Микола, Громадська спілка 
«Ініціатива Чисте небо»

Хукало Марія, MGID
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Blacklist Список рекламних майданчиків, на яких рекламодавець навмисно забороняє трансляцію креативів з метою 
збільшення рентабельності рекламної кампанії

Brand safety Комплекс заходів, спрямованих на захист іміджу і репутації брендів від негативного впливу неприйнятного контенту 
при рекламі в інтернеті (наприклад, екстремізм, порнографія, піратський контент)

Programmatic Автоматизований процес купівлі-продажу медіа в режимі реального часу з використання даних про цільову аудиторію 
для передачі їй релевантного повідомлення

Whitelist Список рекламних майданчиків, на яких рекламодавець навмисно дозволяє трансляцію своїх креативів з метою 
збільшення рентабельності рекламної кампанії.

Доменне ім’я

Унікальне ім’я, яке ідентифікує інтернет-сайт. Кожне доменне ім’я містить один вказівник верхнього рівня та один чи 
більше вказівників нижнього рівня. Домени верхнього рівня (TLDs) є загальними або географічними. Загальні домени 
верхнього рівня містять .com (комерційний), .net (мережа), .edu (освітній), .org (організаційний, публічний або 
некомерційний), .gov (державний), .mil (військовий); .biz (бізнес), .info (інформаційний), .name (особистий), .pro 
(професійний), .aero (повітряний транспорт або цивільна авіація), .coop (бізнес-об’єднання, такі як кредитні союзи). 
Географічні домени відображають країни походження, наприклад .us (Сполучені Штати Америки), .fr (Франція), .uk 
(Велика Британія) тощо.

Сайти, що викликають занепокоєння 
(Sites of concern)

Місце розташування в онлайн-просторі, яке обґрунтовано підозрюється у свідомому порушенні чи сприянні 
порушенню авторського права або суміжних прав, або сприяє такому порушенню у країні свого заснування чи в будь-
якому іншому місці

Статус Уповноважених користувачів

Рекламодавці, рекламні агенції та ті, хто надає їм технічні послуги, які стали авторизованими користувачами WIPO 
ALERT, подавши відповідну заяву, щоб отримати доступ до агрегованих списків веб-сайтів-порушників, що діють у 
різних країнах світу для попередження розміщення реклами на веб-сайтах, що викликають занепокоєння, або ж для 
оцінки ефективності систем, які використовуються рекламодавцями для попередження розміщення реклами на таких 
сайтах



Дякуємо за співпрацю!

Якщо у вас є зауваження, пропозиції та доповнення, будь ласка 
повідомте нас електронною поштою 

anastasiya.baydachenko@iab.com.ua
Ми врахуємо усі конструктивні доповнення у наступній редакції


