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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Однією з найважливіших сторін життя людини є творча діяльність. 
Вона дає можливість особистості реалізувати свої здібності, розкрити та 
донести до людей свій талант. В умовах ринкових відносин результати 
творчої діяльності здатні стати товаром, що приноситиме дохід його творцю. 
Разом з тим розвиток будь-якої сфери творчості має особливе значення для 
всього суспільства. Накопичені досягнення людського розуму складають 
культурний спадок нації, визначають науково- технічний потенціал 
суспільства, обумовлюють його прогресивний розвиток. Саме тому у 
збереженні творчих результатів та захисті інтересів їх творців зацікавлені не 
тільки вони самі, а й суспільство у цілому. Це вирішується через 
встановлення спеціального правового режиму творчих результатів, який 
надає їх творцю виключну можливість розпоряджатися ними, а також 
протидіяти безконтрольному тиражуванню і поширенню інтелектуального 
продукту тими, хто прагне заробити на цьому.

Право інтелектуальної власності — це право особи на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти, визначені чинним 
законодавством України. Воно є недоторканним: ніхто не може бути 
позбавлений цього права чи обмежений в його здійсненні, крім випадків та у 
порядку, встановлених законом. Відповідно до Конституції України, яка 
гарантує кожному громадянину свободу художньої, наукової і технічної 
творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми 
захисту інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і 
матеріальних інтересів, які виникають у зв`язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності.

Значним досягненням правового регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної власності є прийняття 16 січня 2004 року нового Цивільного 
кодексу України, більшість норм якого по інтелектуальній власності 
містяться в книзі четвертій "Право інтелектуальної власності". Книга IV ЦК 
України враховує сучасний стан економіки, національні традиції і звичаї, 
вона максимально наблизила систему охорони інтелектуальної власності до 
світових стандартів, в ній знайшли відображення останні найновіші 
досягнення як світової, так і вітчизняної правової науки, врахований досвід 
правозастосовної практики.

Книга містить загальні положення про право, основні норми 
авторського права, суміжних прав, права інтелектуальної власності на 
наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
раціоналізаторську пропозицію, компонування інтегральної мікросхеми, сорт 
рослин, породу тварин, а також торгову марку (знак для товарів і послуг), 
географічну вказівку і комерційну таємницю.

Чітко визначається поняття "право інтелектуальної власності", 
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відображається його співвідношення з правом власності на річ, визначаються 
об’єкти, суб’єкти права, зміст майнових і особистих немайнових прав 
інтелектуальної власності, підстави їх виникнення, умови використання 
об`єктів інтелектуальної власності і передачі прав на них, визначаються 
наслідки порушення права інтелектуальної власності і способи судового 
захисту. 

На сьогодні велика увага приділяється проблемам правової охорони 
інтелектуальної власності. Стимулювання розвитку та охорони 
інтелектуальної власності набуває ролі одного з найважливіших чинників 
політико-економічних відносин та економічної безпеки як в середині кожної 
розвиненої країни, так і в міжнародних відносинах.

До порушення права інтелектуальної власності відносяться: піратство 
(опублікування, відтворення, ввезення (вивезення) на митну територію 
України, розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, 
відеограм, програм організацій мовлення), плагіат (оприлюднення повністю 
або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором твору), 
підроблення, зміна інформації тощо.На жаль, незважаючи на те, що в Україні 
вже сформована нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності, 
залишається велика кількість неврегульованих питань.

Серед проблем охорони права інтелектуальної власності найгострішими 
визначаються такі, як випуск піратської продукції, в тому числі створення 
веб-сайтів виключно для поширення піратських матеріалів, не контрольоване 
використання фальшивих товарів, які приносять великі збитки бюджету, а 
також завдають великої шкоди іміджу країни, тривалість оформлення патенту 
та товарної марки, охорона комп`ютерних програм та баз даних, охорона 
виробників аудіовізуальної продукції, охорона знаків для товарів та послуг 
(товарних знаків), відсутність належного інформаційного забезпечення 
діяльності в галузі охорони інтелектуальної власності тощо.

Всесвітня організація інтелектуальної власності, одна із 16 
спеціалізованих установ ООН, головною метою якої є координація діяльності 
з охорони прав інтелектуальної власності і сприяння такій діяльності 
засобами міжнародного співробітництва, у листі від 7 жовтня 2004 року 
відзначила важливі досягнення у національному законодавстві й значне 
підвищення рівня обізнаності у сфері інтелектуальної власності серед 
урядовців, фахівців з інтелектуальної власності, ділових та наукових кіл та 
серед громадськості.
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