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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Стаття присвячена визначенню та вирішенню деяких проблем національно-правової системи у сфері захисту прав інтелектуальної 
власності. Автором зазначено, що ефективна та справедлива система охорони прав інтелектуальної власності є запорукою 
інноваційної та конкурентоспроможної країни, а також фундаментом для економічно розвинутої держави. Акцентовано увагу на 
тому, що наразі Україна вже обрала шлях розвитку сфери захисту прав інтелектуальної власності, проте все ще існують деякі 
невирішені проблеми, зокрема інтернет-піратство, використання неліцензійного програмного забезпечення, контрафактних або 
фальсифікованих товарів, неналежний рівень захисту запатентованих досягнень і взагалі несприятливий клімат для винахідницької 
діяльності, що зумовлено низьким рівнем захисту прав інтелектуальної власності. Тому, автором запропоновано декілька, основних 
шляхів удосконалення: запозичення міжнародних норм; удосконалення існуючого законодавства; реформа державних органів з 
питань захисту інтелектуальної власності; підвищення рівня кваліфікації суддів та поступ наукової думки. Зазначено, що тільки 
комплексний підхід до зазначеної проблеми гарантуватиме її якісне вирішення. 
Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, імплементація міжнародних норм, 
національне законодавство, Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

 

Постановка проблеми: В сучасному світі 
фундаментом та базисом інноваційної та 
конкурентоспроможної держави є ефективна та 
справедливо розбудована система охорони у 
сфері прав інтелектуальної власності. Обрання 
вектору розвитку зазначеної сфери обумовлює 
й подальший економічний шлях країни, а саме 
залишиться держава «постачальником дешевої 
робочої сили» або стане «виробником власного 
інноваційного продукту».  

Аналіз останніх досліджень та публікацій: 
інтелектуальна власність – явище динамічне, що 
потребує постійного вивчення. Так, зазначена 
проблема досліджувалася багатьма вченими-
правниками, зокрема, О.А. Підопригора, О.О. 
Підопригора, С.М. Клейменова, О.М. Мельник, 
В.Г. Олюха, О.С. Кравченко та інші. 

Мета статті: запропонувати шляхи вирішення 
проблем захисту прав інтелектуальної влас-
ності в національно-правовій системі України. 

Основні результати дослідження: За 
висновками міжнародних експертів Україна 
посідає 114 місце у світі за рівнем захисту 
інтелектуальної власності [1]. Сьогодні наша 
країна обрала шлях розвитку захисту прав 
інтелектуальної власності, проте наразі 
існують деякі невирішені проблеми, зокрема 
інтернет-піратсво, використання неліцензійного 
програмного забезпечення, контрафактних або 
фальсифікованих товарів, неналежний рівень 
захисту запатентованих досягнень і взагалі 
несприятливий клімат для винахідницької 

діяльності, що зумовлено низьким рівнем 
захисту прав інтелектуальної власності.  

Інтелектуальна власність сама по собі є 
ресурсом невичерпним і визначальним як для 
соціально-культурного поступу, так і для  
економічної розбудови країни. Отож, цілком 
логічним є приділення посиленої уваги 
правовій охороні зазначеної категорії. 
Дослідивши проблематику у сфері охорони 
інтелектуальної власності вважаємо доцільним 
виокремити декілька загальних, основних 
шляхів удосконалення: 

1. запозичення міжнародних норм; 
2. удосконалення існуючого законодавства; 
3. реформа державних органів з питань 

захисту інтелектуальної власності; 
4. підвищення рівня кваліфікації суддів 
5. поступ наукової думки. 
Розглянемо детальніше зазначені напрями. 

Імплементація міжнародних норм та стандартів 
у національне законодавство України. Іншими 
словами, така правотворча діяльність, яка 
вдосконалить чинне законодавство країни, 
шляхом приведення його у відповідність до 
норм та принципів Європейського Союзу, 
Світовій Організації Торгівлі тощо, з метою 
встановлення більш високих стандартів у сфері 
прав інтелектуальної власності. До того ж в 
усьому світі існує тенденція щодо уніфікації 
національних законодавств у сфері 
інтелектуальної власності. Прикладом цього є 
Угода про торгівельні аспекти прав 
інтелектуальної власності. Сфокусуємо увагу 



№ 12/2 (33) грудень 2019 р. 

 

35 

на тому, що в Угоді про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом положення 
про інтелектуальну власність займають п’яту 
частину усього основного тексту [2]. Це є 
індикатором важливості зазначеної сфери в 
сучасному цивілізованому світі. Гармонізація 
українського законодавства із законодавством 
Європейського Союзу це не тільки одне із 
зобов’язань країни перед міжнародними 
партнерами, а й необхідна міра передусім аби 
країна не стала відмежованою від світових 
тенденцій технологічного та економічного 
поступу через загальну сформовану систему 
охорони інтелектуальної власності у світі. 
Зазначимо, що у зв’язку з інтеграційними 
процесами в Україні, не втрачає актуальності 
Загальнодержавна програма адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС, затверд-
жена Законом України №1629-IV від 18 березня 
2004 р. Так, наразі Державна служба інтелек-
туальної власності здійснила ряд заходів спря-
мованих на  гармонізацію вітчизняного законо-
давства із нормами Європейського Союзу, до 
яких, зокрема, відноситься розробка проекту за-
конів про внесення змін до деяких законодав-
чих актів з питань інтелектуальної власності та 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
з питань авторського права і суміжних прав. 
Метою зазначених законопроектів є усунення 
прогалин у законодавстві. 

Внесення змін до нормативно-правових актів 
щодо посилення правової охорони об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності з метою стимуляції 
інноваційної діяльності в країні. Дослідивши 
практичну сторону охорони прав інтелекту-
альної власності, ми можемо стверджувати, що 
наразі існує необхідність врегулювання право-
відносин, які виникають як наслідок договорів 
про створення на замовлення об’єктів права 
інтелектуальної власності, зокрема в мережі 
інтернет. Так, можна побачити на практиці, що 
досить часто виникає необхідність у наданні 
доказів порушення прав та законних інтересів 
сторін у таких справах. Проте суб’єкти таких 
правовідносин помітно обмежені у забезпеченні 
доказів. Тому наразі є об’єктивна необхідність 
внести зміни до законодавства, зокрема, до Зако-
ну України «Про нотаріат», аби закріпити право 
нотаріуса забезпечувати докази використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у 
інтернет мережі. Так, аби заповнити зазначену 
прогалину, Кабінет Міністрів України створив 
законопроект щодо внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту авторського 
права і суміжних прав у мережі Інтернет, де 
пропонується доповнити Закон України «Про 
нотаріат» статтею, яка б надала нотаріусу 
можливість забезпечити доказ в інтернеті через 
процедуру складання спеціального протоколу, 
що містив би опис інформації розміщеної в 
мережі інтернет та додаткового пакету 
документів, які б фіксували розміщену в 
інтернеті інформацію [3] . До того ж, аби 
стимулювати інноваційну діяльність авторів та 
винахідників  в Україні пропонується надання їм 
деяких пільг, зокрема, з метою заохочення та 
підвищення рівня правового захисту у сфері 
права інтелектуальної власності, можна внести 
зміни до Податкового кодексу України, які б 
надавали пільги платникам податків, чия 
діяльність пов’язана та здійснюється у площині 
вектору інноваційної та науково-технічної 
діяльності. Вважаємо доцільним закцентувати 
увагу на вже прийнятому законі, яким 
забезпечено правовий механізм гідної 
винагороди авторам, композиторам, виконавцям 
тощо. Так, досі проблемна діяльність 
організацій, метою діяльності яких був збір 
роялті авторам, успішно врегульована. Тобто 
наразі збором, розподілом та виплатами 
винагороди та захистом прав інтелектуальної 
власності  займаються громадські організації 
колективного управління, які утворені самими 
авторами і виконавцями. Прозорість діяльності 
такої організації забезпечується електронним 
майданчиком – онлайн кабінетом, де автор має 
постійний доступ до діяльності щодо управління 
його правами. Також, щорічні звіти, 
опубліковуються на загальнодоступному веб-
сайті, що надає змогу додатково контролювати 
таку організацію, а у разі виявлення порушень 
чи зловживань можливість звернутися в 
компетентні органи [4].  

Реформація органів сферою відання яких є 
захист прав інтелектуальної власності, шляхом 
оптимізації таких державних органів. Зокрема, 
пропонуємо створення центрального органу 
виконавчої влади сферою відання якого має 
бути формування державної політики у сфері 
інтелектуальної власності, запровадження 
інституту адміністративного оскарження та в 
українському сегменті мережі Інтернет 
позасудового вирішення спорів з прав 
інтелектуальної власності. 

Окремою проблемою є недостатня 
кваліфікація суддів з питань захисту 
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інтелектуальної власності. Зазначене питання 
потребує окремого дослідження, проте на нашу 
думку, вирішенням може стати скорегована та 
вдосконалена структура освітнього процесу в 
закладах вищої освіти, шляхом розробки 
програми з питань інтелектуальної власності та 
інноваційного розвитку, зокрема міжнародного 
співробітництва, програм обміну досвідом , 
створенням міжнародного навчально-наукового 
центру  з окресленого питання тощо [5].  

Подальший розвиток наукової думки щодо 
покращення існуючого захисту права 
інтелектуальної власності та пошук нових 
шляхів удосконалення такого напрямку, 
зокрема впровадження захисту авторського 
права та суміжних прав в інтернет мережі. 
Наразі науковою спільнотою залишається 
невизначеним питання щодо встановлення 
конкретних аспектів оцінки розміру шкоди, 
зокрема виплати компенсацій, критерії оцінки 
якої на законодавчому рівні відсутні.  

Висновки та пропозиції: Отже, 
враховуючи вище наведене, та  дослідивши 
деякі проблеми захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні, можна зробити висновок 
про те, що наразі питання захисту права 
інтелектуальної власності надзвичайно 
актуальні як для юристів-практиків, так і для 
вчених-правників. Інтелектуальна власність це 
юридична категорія комплексного характеру, 
що потребує такого ж комплексного підходу 
захисту. Таким чином, на нашу думку, 
необхідно сконцентруватися на поступі в 
сфері імплементації міжнародних норм в 
національне законодавство країни, внесення 
змін до чинного законодавства та 
вдосконаленні освітнього процесу студентів-
юристів для підвищення їх кваліфікаційного 
рівня як майбутніх працівників в сфері захисту 
права інтелектуальної власності. Тільки 
комплексний підхід до зазначеної проблеми 
гарантуватиме її якісне вирішення.  
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Дресвянникова В.Д., 
ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Статья посвящена определению и решению некоторых проблем национально-правовой системы в сфере защиты права интеллектуальной 
собственности. Автором указанно, что эффективная и справедливая система охраны прав интеллектуальной собственности является основой 
инновационной и конкурентоспособной страны. Акцентировано внимание на том, что сейчас Украина уже выбрала путь развития сферы 
защиты прав интеллектуальной собственности, однако все еще существуют некоторые нерешенные проблемы, в частности интернет-
пиратство, использование нелицензионного программного обеспечения, контрафактных или фальсифицированных товаров, ненадлежащий 
уровень защиты запатентованных достижений и вообще неблагоприятный климат для изобретательской деятельности, что обусловлено 
низким уровнем защиты прав интеллектуальной собственности. Поэтому, автором предложено несколько, основных путей усовершенствования: 
заимствования международных норм; усовершенствование существующего законодательства; реформа государственных органов по вопросам 
защиты интеллектуальной собственности; повышение уровня квалификации судей и продвижение научной мысли. Отмечено, что только 
комплексный подход к данной проблеме гарантирует ее качественное решение. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита прав интеллектуальной собственности, имплементация международных норм, 
национальное законодательство, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. 
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PROBLEMS OF THE NATIONAL LAW SYSTEM OF SAFETY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
The article is devoted to the definition and solution osome problems of the national legal system in the field of protection of intellectual property rights. The 
author indicated that effective and fair system protection  intellectual property rights is the basis of  innovative and competitive country. Ukraine has already 
chosen the path of developing protection of intellectual property rights. But there are still some unresolved issues, in particular Internet piracy, the use of 
unlicensed software, counterfeit or counterfeit goods, and the inadequate level of protection for patented achievements etc. The author suggested several, basic 
ways to solve the problem, including borrowing international norms; improvement of Ukrainian legislation; reform of government departments for the 
protection of intellectual property; improving the qualifications of judges and promoting scientific thought. The author focuses on the fact that an integrated 
approach will guarantee an effective solution. 
Key words: intellectual property, protection of intellectual property rights, implementation of international norms, national legislation, High Court on 
Intellectual Property. 

 

 


