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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
У наш час широкого вжитку набуло право власності на об’єкти інтеле-

ктуальної діяльності, такі як музичні або літературні твори, винаходи, 
комп’ютерні програми, корисні моделі, доменні ім’я тощо. Для контролю за 
дотриманням права власності створюються організації та укладаються між-
народні угоди, договори, що регламентують це право. На сьогоднішній день 
з’являються нові об’єкти, що підпадають під визначення інтелектуальної вла-
сності, тому виникають нові проблеми щодо регулювання та дотримання 
правил користування правами на них.  

Інтелектуальна власність визначається особливим правом особи на ре-
зультати її розумової діяльності в сферах науки, мистецтва, виробництва то-
що, є одним із видів об’єктів цивільно-правових відносин. Перш за все, це 
нематеріальні блага, право володіння, використання і розпорядження ними 
належить їх творцям, крім випадків, передбачених законодавством. Згідно ст. 
441 Цивільного кодексу України, існують такі види використання творів: 
опублікування, переклад, публічне виконання, продаж, передання в найм, ім-
порт його примірників, відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі 
[0]. 

Традиційно виокремлюють такі види права інтелектуальної власності: 
авторське право та суміжні права, патентне право (права промислової влас-
ності). Спільна ознака їх в тому, що результат творчої діяльності особи є їх-
німи об’єктами. Відмінністю є те, що для авторського права характерне регу-
лювання відносин, що виникають під час створення та використання музич-
них, літературних і художніх творів, наукових праць, бази даних і 
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комп’ютерні програми, у той час як патентне право охороняє винахід за до-
помогою патенту, захищає певні комерційні інтереси за допомогою законо-
давства щодо товарних знаків і торгових найменувань, а також законодавства 
щодо охорони промислових зразків [3]. 

У 1967 році Організацією об’єднаних націй була заснована Всесвітня 
організація інтелектуальної власності (далі ВОІВ), яка займається розвитком 
та захистом інтелектуальної власності. Існує центр по арбітражу та посеред-
ництву, його головною функцією є врегулювання конфліктів, що виникають 
під час реєстрації найпоширеніших назв доменів в Інтернеті. ВОІВ також 
уповноважена управляти угодами, що охоплюють основні аспекти інтелекту-
альної власності. Найголовнішими нормативними актами є Паризька конвен-
ція про охорону промислової власності від 1883 року та Бернська конвенція 
про охорону літературних і художніх творів від 1886 року [2]. 

Україна під час розроблення національного законодавства у сфері інте-
лектуальної власності максимально використовувала правові норми, що вже 
визнані іншими державами. Нормативно-правова база нашої держави в за-
значеній сфері має великий обсяг. В Україні щодо захисту інтелектуальної 
власності діють наступні законодавчі акти: Закони України «Про авторське 
право і суміжні права»; «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про правову охорону ге-
ографічних зазначень»; «Про охорону прав на компонування напівпровідни-
кових виробів» тощо. 

Наразі дуже ретельно розглядаються саме проблеми правової охорони 
інтелектуальної власності. Порушеннями права інтелектуальної власності є 
піратство (опублікування, відтворення, розповсюдження примірників творів), 
плагіат (оприлюднення частково або ж повністю твору від імені тієї особи, 
що не є її автором); підроблення або зміна інформації тощо. Найпоширені-
шими проблемами охорони інтелектуальної власності є: неконтрольоване ви-
користання фальшивих товарів (завдання шкоди економіці, бюджету, а також 
іміджу країни); випуск піратської продукції, до якої відноситься також роз-
повсюдження піратський матеріалів через веб-сайти в Інтернеті; ускладнений 
процес оформлення патентів та товарних марок; охорони товарних знаків, 
охорони виробників продукції, пов’язаної з аудіо індустрією, із індустріями 
комп’ютерних програм та баз даних; відсутність достатнього та необхідного 
інформаційного забезпечення для якісної та ефективної діяльності в галузі 
охорони права інтелектуальної власності [1]. 

До проблем регулювання відносин у сфері дотримання права інтелек-
туальної власті слід віднести: невідповідність законодавства України міжна-
родним нормативно-правовим актам; слабкий вплив на регулювання право-
відносин, що виникають між особами щодо об’єктів інтелектуальної власнос-
ті в Інтернеті; недостатня ефективність державного управління та правової 
охорони суб’єктів інтелектуальної власності.  

Зараз Україна є учасницею більш ніж 20-ти угод та договорів (ініціато-
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ром яких є ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності ), що сто-
суються охорони інтелектуальної власності. Більшість із цих нормативно-
правових актів вже імплементовано в національне законодавство України, 
але деякі з об’єктів інтелектуальної власності залишаються без належного 
нормативного врегулювання, хоча з кожним днем законодавство України 
оновлюється (наприклад, законопроект «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і 
суміжних прав»). Встановлення права інтелектуальної власності в Інтернеті 
зараз дуже ускладнено та нормативно не врегульоване, через це планується 
внесення змін до законодавства про нотаріат та закріплення певних прав но-
таріусів забезпечувати докази щодо використання об'єктів права інтелектуа-
льної власності у мережі Інтернет (Доповнення ст.79-1 дасть змогу забезпе-
чувати докази в Інтернеті, складати відповідний протокол нотаріусом). Для 
збільшення ефективності державного управління у даній сфері також слід 
створити державні органи, які будуть виконувати певні функції та давати 
змогу громадянам безпечно розпоряджатися об’єктами інтелектуальної влас-
ності. Це можливо досягти створенням таких державних органів: центр арбі-
тражу і посередництва (вирішення спорів про порушення прав на об’єкти ін-
телектуальної власності); центральний орган виконавчої влади, що буде 
спрямований окремо на розвиток і реалізацію права на інтелектуальну влас-
ність; координаційна рада (розгляд актуальних питань щодо захисту прав ін-
телектуальної власності та шляхи їх вирішення) [4]. 

Але все-таки Україна має неабиякі перспективи для усунення всіх су-
перечностей і прогалин у сфері забезпечення дотримання, охорони та захисту 
від посягань на право інтелектуальної власності шляхом підвищенням якості 
законодавчих актів, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сприя-
тливих умов для формування об’єктів інтелектуальної власності. Окрім того, 
слід звернути увагу на те, що Україна посилила контроль за суб’єктами інте-
лектуальної власності, за дотриманням цими суб’єктами нормативно-
правових актів, пов’язаних з захистом права інтелектуальної власності [5].  

Отже, Україна почала приділяти увагу покращенню взаємодії держав-
них органів із суб’єктами господарюванням при здійсненні ними інтелектуа-
льної власності, контролю за розповсюдженням примірників аудіо та відео-
товарів, комп’ютерних програм, фонограм, боротьбі зі створенням і реаліза-
цією неякісних відеокасет і дисків тощо. Це покращує міжнародний імідж 
держави та забезпечує належне дотримання конституційних прав громадяна-
ми щодо захисту інтелектуальної власності.  

Україна – це держава, що має неабиякий науковий потенціал та серйоз-
ні перспективи у сфері розвитку інтелектуальної власності, можливості еко-
номічного зростання,  що є позитивним показником для формування належ-
них умов винахідницької діяльності. Лише якщо влада та населення України 
будуть зацікавленні у розвитку та вирішенні цього питання, наша держава 
зможе вийти на рівень європейської та мати високі показники у сфері ство-
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рення музичних, літературних творів, корисних моделей, винаходів тощо.  
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ  

ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

Проблема подолання корупції є однією з нагальних і це стосується не 
тільки України, але й, в цілому, світу. Пандемія COVID викликали ще 
більші недоліки, пов’язані із протидією корупції. 

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International 
оприлюднила чергове щорічне дослідження – «Індекс сприйняття кору-
пції» (також відомому за англійським скороченням CPI) за 2020 рік, в яко-
му Україна отримала 33 бали за 100-бальною шкалою. Зі 180 досліджених 
країн чи територій Україна посідає 117–122-е місця разом із Непалом, Єгип-
том, Есватіні, Сьєрра-Леоне і Замбією [1]. 


