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Постановка проблеми. Власність є категорією, 
яка визначає основу системи господарських відно-
син. Враховуючи останні тенденції, пріоритетним 
стає аналіз механізмів захисту власності на продукти 
інтелектуальної праці, оскільки саме інтелектуаль-
на власність, законодавчо легітимізована, дозволяє 
отримати прибуток, розширити доступ на нові рин-
ки, зміцнити конкурентноспроможність господарю-
ючого суб’єкта. Найбільшу цінність як для держави 
в цілому, так і для компанії зокрема відіграє творча 
(креативна) праця, відповідно, формування умов для 
її ефективної організації є важливим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іннова-
ціям та їх ролі в економічному зростанні присвячені 
дослідження міжнародних організацій, наприклад, 
Організації Економічного Співробітництва і роз-
витку (Organization for Economic Co-operation and 
Development) [1], роботи низки зарубіжних вчених 
та універсистетських наукових центрів [2].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Повільні, але стійкі світові процеси 
і тенденції, що спостерігаються у суспільстві, під-
казують нам, що людство із стану переважно біо-
логічної природи поступово переходить в свою нову 
характеристику – в переважно інтелектуальну при-
роду, де є свої, більш складні закони і закономір-
ності. Розуміння і використання даних законів та 
закономірностей дає наростаючий мультиплікатив-
ний і синергетичний ефекти. Інтелектуалізація за-
конодавства і нормотворчості, судової системи та 
великих корпорацій у всіх світових суспільних про-
цесах найбільш інтенсивно проявляється там, де ін-
телектуальна еліта дані тенденції бачить, розуміє та 
підтримує. До таких країн у першу чергу належать 
США, Німеччина, Сінгапур і Японія, де рівень жит-
тя найбільш високий і привабливість інтелектуаль-
ної праці найвища.

В якості національної ідеї влада Японії ще у 2000 
році взяла курс на перетворення нації в інформа-
ційне суспільство, яке базується на інтелектуальній 
власності. Найвищою є політика, яка здійснюється 
державними органами влади, де першочергову увагу 

приділяють винаходам, творчості та виробництву ін-
новаційних товарів та послуг.

Використання інтелектуальної власності в якос-
ті одного з головних ресурсів економіки – єдиний 
шлях для підтримки лідируючого положення в сві-
товій економіці для країни, яка відчуває нестачу у 
природних ресурсах.

Метою статті є обґрунтування провідної ролі 
інтелектуальної власності у стратегічному економіч-
ному розвитку світу та України зокрема, а також ви-
явлення шляхів її ефективного захисту.

Основні результати дослідження. Нові знання 
продукуються і розповсюджуються нерівномірно. 
Швидкість цього процесу і ступінь його ефективності 
залежить від створених умов зі сторони держави і по-
літики окремих господарюючих суб’єктів, від сприй-
няття творчої праці і відношення до її результатів.

Визначну, з точки зору кінцевої ефективності 
процесу, роль у становленні інтелектуальної влас-
ності відіграє довгострокова науково-промислова по-
літика держави, інституційне оформлення і вдоско-
налення законодавчої бази в області інтелектуальної 
власності. Це особливо чітко спостерігається через 
процедуру патентування та охорони авторського пра-
ва. Світовий досвід говорить про те, що держава по-
винна брати участь у фінансуванні науки та нових 
технологій.

У Франції наука та новітні технології є важливим 
пріоритетом державної політики, у Великобританії 
підтримка сфери науки та інновацій розглядається 
як головна умова розвитку економіки знань. У США 
інноваційні пріоритети держави відображаються у 
низці програм, серед яких дослідження і технології, 
спрямовані на підвищення якості освіти; проекти, орі-
єнтовані на розуміння живої матерії, дослідження в 
області інформаційних технологій та нанотехнологій.

Для Японії визначення інноваційних пріоритетів 
є частиною процесу планування базової концепції 
розвитку науково-технологічної сфери країни. Дана 
країна активно підтримує інвестиції в людину, роз-
виток освіти та науки. Результатами є підвищення 
тривалості життя японців, наукові розробки та їх 
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успішне застосування в різних галузях господарства. 
Наприклад, в Японії створена сама міцна у світі нит-
ка зайлон, яку в 2001 році Національне управління 
по аеронавтиці і дослідженню космічного простору 
(США) використовувало у матеріалах для побудови 
космічного спостережного зонду [3]. Японські тех-
нології показують ефективність практичного засто-
сування і головне – вони спрямовані на всебічний 
розвиток людини.

У сучасному світі, враховуючи розвиток та по-
стійне поширення ІТ-технологій, інтелектуальна 
власність часто відіграє як для окремих компаній, 
так і для цілих галузей економіки більш важливішу 
роль, ніж традиційні – устаткування, нерухомість, 
земельні ресурси, тощо. Суб’єкти господарювання, 
враховуючи факт впливу даного ресурсу на розши-
рення ринку та кінцевий результат для компанії, зо-
середжують зусилля на безпеці у сфері інтелектуаль-
ної власності. Вдала стратегія базується на захисті 
як від зовнішніх загроз так і від внутрішніх факто-
рів впливу, що можуть спричинити довготривалі не-
якісні ефекти у роботі.

Вибір стратегії захисту інтелектуальної власності 
у першу чергу залежить від сфери діяльності госпо-
дарюючого суб’єкта. Проте є загальне підгрунтя, що 
доцільно застосовувати у своїй діяльності. Для біль-
шості компаній, для яких створення об’єктів інтелек-
туальної власності не є предметом основної діяльнос-
ті (торгівля матеріальними товарами, надання послуг 
тощо), бажано фокусувати увагу на захисті власних 
торгівельних марок, комерційних найменувань та 
комерційної таємниці. У цьому напрямі необхідно 
проводити періодичний моніторинг ринку, в першу 
чергу – відносно конкурентів, з метою вчасного ви-
явлення чи попередження порушення і першочергово 
спробувати врегулювати їх у рамках досудових проце-
дур. Важливо враховувати розміри компанії, оскільки 
чим вона більша і чим більший спектр її товарів та/
чи послуг, тим складніше вчасно реагувати на недо-
бросовісну конкуренцію в даній області.

У своїй діяльності компанії можуть користувати-
ся сторонніми послугами щодо розробки логотипів, 
реклами, веб-сторінок, тому варто приділити особли-
ву увагу на договірну частину, щоб захистити свою 
діяльність від можливих порушень інтелектуальної 
власності інших осіб. При базовій стратегії захисту 
комерційної таємниці можна застосовувати практику 
укладення договорів про нерозголошення із працівни-
ками і третіми особами, які можуть мати до неї до-
ступ, попередньо передбачивши дієві санкції за пору-
шення зобов’язань по охороні відповідної інформації.

Особливу увагу захисту інтелектуальної власності 
необхідно приділяти тим компаніям, які виробляють 
інтелектуальний продукт – програмне забезпечення, 
веб-сайти, рекламу, фільми тощо. У випадку пору-
шення їх прав на інтелектуальну власність це буде 
не лише упущена вигода, але і втрата результатів 
роботи, можливо, компанії в цілому. Тому для ком-
паній такого типу вибір вдалої стратегії охорони ін-
телектуальної власності повинен бути не менш прі-
оритетним, ніж власне створення інтелектуального 
продукту. У питанні зовнішнього захисту необхідно, 
як і у випадку захисту власних торгівельних марок, 
моніторити можливі порушення і вчасно на них реа-
гувати, а при захисті інтелектуальної власності все-
редині самої компанії необхідно застосовувати інші 
способи, запускаючи цей процес ще до створення 
будь-якого продукту.

Варто враховувати, що безпосередніми авторами 
створюваних інтелектуальних продуктів виступають 

люди – автори, а не компанії в цілому. Чинне зако-
нодавство України у сфері авторського права захи-
щає у першу чергу інтереси автора як винахідника 
творчого продукту. При аналізі практичних ситуацій 
автор регулярно виступає в ролі виконавця замовлен-
ня, і замовник, забезпечивши винагороду першого за 
створення визначеного продукту, повинен мати мож-
ливість комерціалізувати такий продукт. При даній 
діяльності важливим є знаходження оптимального 
балансу між інтересами роботодавця (замовника) і 
співробітників (виконавців). Щоб врівноважити пра-
ва та інтереси обох сторін таких відносин, необхідно 
завчасно вибрати оптимальну схему співробітництва 
(в рамках трудових чи цивільно-правових відносин) 
з конкретними людьми – творцями витворів, а також 
вибрати найбільш оптимальний тип договору, який 
дозволить замовнику використовувати в необхідному 
об’ємі результати роботи виконавця.

Кожна із можливих форм співробітництва має як 
свої переваги так і свої недоліки. Наприклад, якщо 
трудовий договір можна охарактеризувати як більш 
прийнятний з точки зору саме захисту прав компанії-
замовника на створений продукт, то цивільно-правовий 
договір про створення по замовленню і використанню 
об’єкта права інтелектуальної власності дозволить ком-
панії не нести певних податкових витрат.

 Значною мірою стратегія охорони інтелектуальної 
власності визначається міжнародними та регіональ-
ними нормами, що несуть певний зобов’язальний ха-
рактер на відповідні країни, проте вона не може бути 
повністю впроваджена внутрішньо без відображення 
особливостей тієї чи іншої країни. Ключовою страте-
гія стає при її розробці на національному державному 
рівні, при врахуванні конкретних умов країни, де вона 
буде впроваджуватися, виділенні необхідних ресурсів 
на досягнення реальних результатів та постійному мо-
ніторингу практичних кроків щодо її реалізації.

Китайська Народна Республіка 4 січня 2015 року 
опублікувала план дій щодо реалізації національ-
ної стратегії захисту прав інтелектуальної власнос-
ті. План містить основні цілі та міри по здійсненню 
національної стратегії в сфері інтелектуальної влас-
ності до 2020 року. Попередня п’ятирічна державна 
програма була сформована у 2008 році, завдяки якій 
було підвищено частку самостійної інтелектуальної 
власності, підвищено захист прав інтелектуальної 
власності. Теперішній план дій розрахований на сти-
мулювання створення і використання прав інтелек-
туальної власності, підвищення їх захисту та управ-
ління, а також розширення міжнародної співпраці 
у даній області. Прогнозується, що інформація про 
права на інтелектуальну власність буде відкритою 
для суспільства, а також відмічається необхідність 
створення бази по підготовці спеціалістів у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності, проведення 
заходів правоосвітнього спрямування для загального 
інформування громадян.

29 серпня 2014 року на електронному веб-ресурсі 
Державної служби інтелектуальної власності Укра-
їни був опублікований попередній варіант проекту 
Національної стратегії розвитку сфери інтелектуаль-
ної власності в Україні [4]. Ціль стратегії міститься у 
забезпеченні найбільш сприятливих умов для розви-
тку і консолідації правової, інституційної і соціальної 
бази для створення, охорони, захисту, управління і 
найбільш повного використання інтелектуального по-
тенціалу нації в якості стратегічного ресурсу в сис-
темі формування національного багатства України, 
прискорення інноваційного розвитку та інтеграції 
України в міжнародний економічний простір.
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Для більш повного використання інтелектуаль-

ної власності, на нашу думку, стратегію пропонуємо 
доповнити таким. Зокрема, необхідно створити умо-
ви для вільного доступу громадян до рішень орга-
нів державної влади, які наділені повноваженнями 
у сфері інтелектуальної власності та до інформації 
про діяльність цих органів шляхом оприлюднен-
ня рішень Апеляційної палати Державної служби 
інтелектуальної власності. Обов’язкове оприлюд-
нення рішень Апеляційної палати сприятиме реа-
лізації принципу прозорості та відкритості діяль-
ності суб’єктів владних повноважень, закріпленому 
в пункті першому частини першої статті 4 Закону 
«Про доступ до публічної інформації». [5] У За-
коні втілений принцип сформульований Європей-
ським судом з прав людини (Угорський союз грома-
дянських свобод, скарга № 37374/05, рішення від 
14.04.2009 р.), за яким свобода вираження погля-
дів, передбачена статтею 10 Європейської конвенції 
з прав людини, [6] включає в себе також право на 
отримання інформації від державних органів і не 
допускає використання довільних обмежень права 
на інформацію.

Обов’язок розпорядника публічної інформації 
оприлюднювати в ініціативному порядку інформа-
цію є усталеною передовою практикою іноземних 
держав та знайшов своє відображення у Конвенції 
Ради Європи про доступ до офіційних документів [7], 
ухваленій 27 листопада 2008 року (далі – Конвен-
ція). Відповідно до статті 10 Конвенції, орган публіч-
ної влади повинен вживати необхідних заходів для 
оприлюднення за власною ініціативою офіційних до-
кументів, якими він володіє, в інтересах сприяння 
прозорості й ефективності публічної адміністрації 
та з метою заохочення інформованої участі громад-
ськості у питаннях загального інтересу.

Необхідно вдосконалити електронні інформаційні 
ресурси (бази даних та інформаційно-довідкові систе-
ми) через відкритий доступ до інформації про зареє-
стровані та подані на реєстрацію об’єкти промислової 
власності за роки незалежності України.

У проекті Національної стратегії зазначено, що 
удосконалення Національної системи інтелектуаль-
ної власності здійснюватиметься з урахуванням єв-
ропейського та світового досвідів. Для прикладу, 
пошукова база даних (реєстр) зареєстрованих торго-
вельних марок Федеративної Республіки Німеччи-
на передбачає 2 варіанти пошуку: для початківців і 
для експертів. При цьому обидва варіанти пошуку 
передбачають одночасно можливість пошуку за за-
явником, за власником та за ключовими словами, 
що значно полегшує пошук конфліктних знаків для 
товарів і послуг. База даних знаків товарів і послуг 
Німеччини не містить жодних часових обмежень 
при пошуку торговельних марок. У базі можна від-
найти торговельні марки, які подані на реєстрацію 
та зареєстровані навіть у першому десятиріччі двад-
цятого століття. У тому числі передбачена опція, 
яка дозволяє здійснювати моніторинг зареєстрова-
них за національною та міжнародною процедурою 
торгівельних марок за поточний тиждень та тиж-
день, що передує поточному, поточний місяць та мі-
сяць, що передує поточному.

База даних торговельних марок Великої Британії 
передбачає такі критерії пошуку, що не притаманні 
українським електронним інформаційним системам 
як пошук за ключовими словами та за зображенням. 
При цьому база даних містить інформацію щодо зна-
ків для товарів і послуг, починаючи з 1876 року, тоб-
то не містить часових обмежень при пошуку.

Щодо світового досвіду, то Канадська база даних 
торговельних марок, як і база даних ФРН, дозволяє 
здійснювати пошук одночасно і за власником торгі-
вельної марки і за заявником. Крім цього при по-
шуку в канадській базі даних торговельних марок 
можна обрати критерій пошуку: ім’я (найменування) 
попереднього власника торгівельної марки / ім’я (на-
йменування) поточного власника торгівельної марки 
(в разі його зміни) / ім’я (найменування) попере-
днього та поточного власників торгівельної марки. 
Також в Канаді пошук можна здійснювати за поточ-
ним статусом торговельної марки: активна / на стадії 
реєстрації / зареєстрована / неактивна, при цьому 
використовуючи такий критерій пошуку як тип тор-
говельної марки та ключові слова.

База даних торговельних марок Китайської На-
родної Республіки передбачає одночасно такі кри-
терії пошуку: за заявником і власником, за видом 
торгової марки, за ключовими словами, за кількістю 
власників.

Таким чином, враховуючи європейський та світо-
вий досвід, в українських електронних базах даних 
об’єктів промислової власності необхідно зняти існу-
ючі часові обмеження та розширити критерії пошу-
ку. Такі зміни відповідатимуть і чинному законодав-
ству, і практиці Європейського Союзу, врахування 
досвіду якого є пріоритетним при втіленні Націо-
нальної стратегії в життя.

Для України залишається велика низка невирі-
шених питань у сфері інтелектуальної власності. Зо-
крема, враховуючи низьку платоспроможність насе-
лення у низці сфер, особливо комп’ютерних програм, 
аудіовізуальної продукції, діють стимули до спожи-
вання продукції, виготовленої з порушенням прав 
інтелектуальної власності і також до її виробництва 
через високі прибутки, які можна отримувати вна-
слідок недотримання таких прав.

Серед основних проблем сфери інтелектуальної 
власності можна виділити неефективне державне 
управління і відсутність координації діяльності ор-
ганів державного управління щодо охорони інтелек-
туальної власності та застаріле законодавство, яке не 
відповідає сьогодні європейським актам і сучасному 
стану суспільних відносин. Необхідно звернути ува-
гу на невиправдано ускладнені процедури державної 
реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності, 
які містять корупційні та дискримінаційні ризики 
через їх непублічність, непрозорість; правоневизна-
ченість щодо підвідомчості спорів у цій сфері; відрив 
науки від бізнесу через відсутність інфраструктури 
комерціоналізації винаходів і впровадження їх у ви-
робництво; відсутність культури і поваги у суспіль-
стві до права інтелектуальної власності; відсутність 
прозорих і доступних процедур набуття та захисту 
прав інтелектуальної власності; недосконалі механіз-
ми протидії корупції у цій сфері.

Новому складу Верховної Ради України, зважаю-
чи на актуальність даних проблем, необхідно удоско-
налити чинне законодавство, яке регулює інтелекту-
альну власність, оскільки спеціальне законодавство 
з питань охорони інтелектуальної власності склада-
ється із: семи законів у сфері промислової власнос-
ті, трьох законів, що регулюють авторське і суміжні 
права, сорока восьми міжнародних договорів та угод, 
що ратифіковані Верховної Радою України та два-
надцяти міжурядових угод. Перевантажений спектр 
законодавства дозволяє зрозуміти складність у на-
лежному захисті інтелектуальної власності. Також 
потрібно розуміти, що вищезазначені акти не при-
ведені у відповідність до законодавства Європейсько-
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го Союзу. При реальному застосуванні чинного за-
конодавства виявляється ціла низка білих плям, які 
провокують неефективний механізм захисту інтелек-
туальної власності та відкладають створення ринку 
об’єктів цієї сфери подібно світовому.

Досі залишаються проблемними питання врегу-
лювання колективного управління авторськими су-
міжними правами володіння та управління правами 
на об’єкти інтелектуальної власності, створені за ра-
хунок коштів державного бюджету та централізо-
ваних загальнодержавних фондів, не визначено, в 
яких конкретних випадках, в якому порядку держа-
ва може набувати і використовувати права власності 
на об’єкти інтелектуальної власності.

Варто зазначити, що 6 вересня 2014 року набрав 
чинності Закон України «Про вищу освіту» [8], за 
новаційними підходами якого за вищими навчальни-
ми закладами, відповідно до статуту, закріплюється 
право інтелектуальної власності на об’єкти, створені 
за власні кошти або кошти державного чи місцевих 
бюджетів. Це ж право закладено у новий проект за-
кону про наукову, науково-технічну діяльність, тож 
потребує обговорення питання про те, який це по-
винно дати поштовх встановленню інфраструктури 
впровадження винаходів виробництва і комерціона-
лізації наукових досягнень.

Висновки. Розвиток інтелектуального ринку по-
требує великих інвестицій як у сфері освіти та на-
уки, так і у галузі високих технологій. Проте нині на 
кожного українця припадає у 50 разів менше інвес-
тицій, ніж на європейця, що, звісно, не сприяє по-
ширенню новітніх тенденцій становлення освітнього 
суспільства і економіки знань у нашій країні. Тому у 
стратегічному плані надзвичайно важливим стає ви-

роблення тонкого механізму фінансування інтелек-
то-відтворювальних сфер суспільного виробництва.

Саме інтелектуальна власність є основою іннова-
ційного розвитку держави. Відродження та еконо-
мічне зростання країни можливо забезпечити лише 
за умови пріоритетної підтримки та використання 
інтелектуального капіталу нашої держави, актив-
ного залучення культурного, наукового та науково-
технічного потенціалу до вирішення всього комплек-
су соціально-економічних проблем, що стоять перед 
державою. Лише державницький підхід до сфери 
охорони прав інтелектуальної власності може забез-
печити розробку, залучення та впровадження самих 
передових наукомістких технологій.
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