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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Осінська Д.С.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Захист інтелектуальної власності є ознакою розвинутої правової системи суспільства, це питання є осо-
бливо важливим для митців, науковців, працівників інтелектуального сектору. Саме від захисту залежить 
спокій і мотивація щодо створення. Говоримо про забезпечення правового захисту об’єктів інтелекту-
альної власності та порядок їх використання. Ця ніша завжди мала низку проблем, які стосуються не-
відповідності деяких норм законодавства нормам міжнародного права, певні конфлікти і проблеми зі 
встановленням першоавторства, відкидання маніпуляцій та інше. Задача юристів, законотворців створити 
найбільш комфортні умови щодо захисту своїх прав шляхом систематичного аналізу питання, виявленням 
шляхів для подолання можливих проблем. 
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, твори, авторські права, захист, по-
рушення прав авторів.

Постановка проблеми. Проблеми із захисту 
власності завжди були актуальними, з се-

редини XX століття особливу увагу звертають 
саме на власність зі сфери інтелектуальної ді-
яльності, як то: музичні твори, креслення, ідеї 
щодо конструкції механізмів, алгоритми, дизайн, 
винаходи тощо. Глобалізація призводить до ви-
ходу питань національного значення на міжна-
родну арену. Наразі відкриття робляться майже 
щоденно, з того з’являється актуальний запит на 
регулювання цією сферою відносин, щоб кожен 
міг вільного себе почувати у створенні, викорис-
танні, розпорядженні, захисті прав інтелекту-
альної власності.

Наразі українським законодавством неповно 
врегульоване питання щодо захисту інтелекту-
альної власності, бо законами не передбачаєть-
ся цей механізм, практика щодо припинення 
не є ефективною. Також відсутній співмірний 
з втратами механізм обрахунку збитків, за що 
люди часто не отримують належної компенсації. 
Одним з індикаторів на демократичність суспіль-
ства є дотримання прав авторів у сфері інтелек-
туальної власності, ефективність у цій сфері за-
безпечує успішну інтеграцію України у світове 
співтовариство. Загальна декларація прав люди-
ни відносить авторські права до основних прав 
людини. Відповідно до ст. 27 Декларації, в якій 
закріплено, що «кожна людина має право вільно 
брати участь у культурному житті суспільства, 
насолоджуватися мистецтвом, брати участь у на-
уковому прогресі і користуватися його благами; 
а також право на захист своїх моральних і мате-
ріальних інтересів, що є результатом наукових, 
літературних та художніх праць, автором яких 
він є» [1]. У національному законодавстві перш за 
все звертаємо увагу на Конституцію України, де 
у ст. 54 проголошується, що «Громадянам гаран-
тується свобода літературної, художньої, науко-
вої і технічної творчості, захист інтелектуаль-
ної власності, їхніх авторських прав, моральних 
і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку 
з різними видами інтелектуальної діяльності [2]. 
Отже існує потреба у доопрацюванні чинного 
законодавства у відповідності до прогресивних 
міжнародних норм і стандартів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наразі стан забезпечення за-
хисту прав інтелектуальної власності в Україні 

викликає питання, яке стисло формується у ви-
раз, що воно у нас не має ефективного захис-
ту, що розкривається по ходу роботи. Низька 
правова культура, високий рівень беззаконня 
ставлять особу у незахищене положення, коли 
постає питання забезпечення повної реалізації 
права інтелектуальної власності. Помітна не-
стача у порівнянні з європейською і американ-
ською практикою таких інститутів, як медіація, 
як патентний суд для охорони і захисту прав осіб 
у цьому інституті цивільного права. Коли захо-
дить мова про захист прав, зазвичай у взірець 
беруть «західний» формат, а до національного 
ставляться скептично, як до суто формального. 
Тому виокремлюється явна нестача аналітики 
у цьому питанні і наявний реальний запит від 
суспільства – порівняти дві мережі регулювання 
цього питання з подальшим змістовним висно-
вком щодо цієї теми. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Суспільство закономірно прагне до розвитку, ди-
наміка цього призвела до необхідності глибинного 
вивчення питання щодо забезпечення належного 
функціонування інституту інтелектуальної влас-
ності. Наразі можна ставити вивчення цієї теми 
у рівень необхідності, бо практично в кожній га-
лузі виробництва, сфери послуг, мистецтва при-
сутня інтелектуальна власність, авторське право. 
Вивчення питання щодо регулювання відносин 
інтелектуальної власності є у працях В.П. Шатро-
ва, А.С. Довгерта, М.М. Богуславського, Ю.Л. Бо-
шицький. У центрі уваги науковців та практиків 
знаходяться предметні питання щодо вдоскона-
лення механізмів захисту права інтелектуальної 
власності у цивільно-правовій сфері та забезпе-
чення справедливого балансу серед прав сторін, 
допустимості втручання держави у ці питання, 
внаслідок чого праці з відповідною проблемати-
кою є актуальними, користуються попитом і їхня 
кількість невпинно зростає. 

Мета статті. На сьогодні Україна проводить 
ревізію власного законодавства на відповідність 
його міжнародним демократичним, правовим 
стандартам. Тому актуальним є вивчення наяв-
ного вектору розвитку інтелектуального права, 
його аналіз, аналіз українських реалій і вислов-
лення пропозицій щодо поліпшення, а також ви-
вчення практики щодо забезпечення прав осіб, 
які стикаються з авторством. Нижче наведені 
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ряд проблем, які вимагають негайного вирішен-
ня, про що робиться висновок і конкретні реко-
мендації для вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Коли говоримо 
про інтелектуальну власність, перш за все слід 
розібратися з предметом розгляду: у Цивільному 
кодексі України зазначається, що право інтелек-
туальної власності – це право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший 
об'єкт права інтелектуальної власності, визначе-
ний цим Кодексом та іншим законом. Право ін-
телектуальної власності становлять особисті не-
майнові права інтелектуальної власності та (або) 
майнові права інтелектуальної власності, зміст 
яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної 
власності визначається цим Кодексом та іншим 
законом. Право інтелектуальної власності є непо-
рушним. Ніхто не може бути позбавлений права 
інтелектуальної власності чи обмежений у його 
здійсненні, крім випадків, передбачених законом 
[3]. Так, захист інтелектуальної власності ви-
ступає інструментом правового та економічного 
регулювання винахідницької діяльності, оскільки 
дає змогу зберігати право власності та одержу-
вати прибуток від винаходів чи нововведень. 

Значення результатів творчої діяльності про-
глядаємо у культурній, економічній, соціальній 
та інших сферах функціонування людської дум-
ки. Тому вдосконалення механізмів захисту ав-
торських прав належить до числа проблем, що 
мають значну науково-практичну цінність. За-
кріплені в якості основних прав і свобод право 
на заняття творчою діяльністю, права на доступ 
до культурних цінностей, освіти, права на ін-
формацію та захисту інтелектуальної власності 
визначені в Конституції України та виступають 
правовими гарантіями реалізації приватних, гро-
мадських та публічних інтересів у галузі ство-
рення та використання власних інтелектуальних 
здобутків [4]. З того говоримо про забезпечення 
функціонування необмеженої творчої діяльність, 
що тягне за собою потребу у ефективному за-
хисті результатів цієї діяльності, що бере на себе 
держава. Коли мова заходить про безпосередній 
механізм захисту і гарантування, звертаємо ува-
гу на законодавство і статистику по країні. 

Законодавство зазвичай характеризується 
комплексним підходом, коли жадаємо ефектив-
ного регулювання певного питання, так за основу 
інтелектуальної власності читаємо у положеннях 
Конституції України. Стаття 41 закріплює право 
кожного володіти, користуватися і розпоряджа-
тися результатами своєї інтелектуальної творчої 
діяльності, 54 стаття – гарантує громадянам сво-
боду літературної, художньої та технічної твор-
чості, захист інтелектуальної власності, їх автор-
ських прав, моральних і матеріальних інтересів, 
які виникають у зв’язку з різними видами ін-
телектуальної діяльності. Норми щодо захис-
ту права інтелектуальної власності відображені 
у Цивільному, Господарському, Кримінальному 
кодексах України, у Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення та у спеціальних за-
конах України у сфері інтелектуальної власності. 
На сьогодні розроблено близько 100 підзаконних 
нормативних актів, спрямованих на виконання 
законодавства у цій сфері. Хоча центральним ак-
том у цьому питанні можемо вважати Цивільний 

кодекс України, у якому з 2003 року об’єднані 
норми, що забезпечують захист прав на резуль-
тати творчої інтелектуальної діяльності. 

Розглянемо конкретні аспекти щодо захисту 
інтелектуальної власності на прикладі автор-
ського права, а саме: про виплату винагород за 
використання відповідних об’єктів. Спираючись 
на дані Рахункової палати України, в державі 
щороку збирається близько 30 млн. гривень ви-
нагороди, що за оцінками експертів складає 3% 
від потенційної суми надходжень. Це пояснюєть-
ся тим, що в Україні за використання авторсько-
го права збори сплачують лише 7% користувачів. 
Мають місце порушення у діяльності організа-
цій колективного управління, що уповноважені 
охороняти авторські і суміжні права. Телерадіо-
компанії та кабельні оператори, наприклад, від-
мовляються визнавати механізм колективного 
управління правами та виплачувати винагороду 
за використання об'єктів авторського права і су-
міжних прав, оскільки різні органи колективно-
го управління, яких в Державному департаменті 
інтелектуальної власності зареєстровано 14, зби-
рають винагороди для одних і тих же первинних 
суб'єктів авторського права і суміжних прав [5].

Іще одним пунктом, що вимагає уваги є те, що 
інтелектуальна власність не враховується ні в со-
бівартості продукції, ні в балансовій вартості під-
приємств у належному обсязі і становить менше 
одного відсотку їх вартості. Хоча у країнах Єв-
ропейського Союзу нематеріальні активи станов-
лять сьогодні від 50 до 85 відсотків вартості майна 
підприємств. Наслідком цього є те, що Україна за-
галом втратила 800 млрд. дол. при приватизації 
в зв’язку з тим, що не були враховані нематері-
альні активи – об’єкти інтелектуальної власності. 
Разом з тим, Україна витрачає до 200 млн. дол. 
на розробку програмного забезпечення. Особливої 
гостроти в Україні набуває тема комп'ютерного 
піратства. Сьогодні в тіньовому сегменті ринку 
програмного забезпечення та комп'ютерних ігор 
працюють від 20 до 35 тис. спеціалістів. Рівень 
використання неліцензійного програмного забез-
печення в Україні у 2007 році становив 84%, що 
є одним із найвищих в Європі, а втрати націо-
нально ї економіки від комп'ютерного піратства 
склали більше ніж 400 млн. доларів США на рік. 
Зниження комп'ютерного піратства протягом на-
ступних чотирьох років на 10% дало б можли-
вість додатково створити 3 тис. робочих місць, 
збільшити оборот українського ІТ сектора на  
941 млн. доларів, а суму податкових надходжень 
на 69 млн. доларів США [6].

Суд може захистити право інтелектуальної 
власності або інтерес іншим способом, перед-
баченим договором або законом. Згідно з ч. 2  
ст. 52 Закону України «Про авторське право і су-
міжні права» суд має право постановити рішен-
ня чи ухвалу, зокрема, про виплату компенса-
ції, що визначається судом, у розмірі від 10 до 
50 000 мінімальних заробітних плат, замість від-
шкодування збитків або стягнення доходу. ВГСУ 
у своїх роз’ясненнях зазначив також, що розмір 
компенсації, яка визначається судом при пору-
шенні авторського права і (або) суміжних прав 
замість відшкодування збитків або стягнення до-
ходу, не обов’язково має точно відповідати роз-
мірові шкоди, що була завдана, проте повинен 
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співвідноситися з нею певним чином, оскільки 
особливою функцією цивільно-правової відпові-
дальності є відшкодування майнових витрат, за-
вданих правопорушенням [7].

Зокрема, ст. 432 ЦК встановлює, що кожна 
особа має право звернутися до суду за захистом 
свого права інтелектуальної власності відповідно 
до ст. 16 ЦК. Отже, для суб'єкта права інтелекту-
альної власності існує можливість вимагати, щоб 
суд застосував такі загальні для всіх цивільних 
відносин способи захисту:

1) визнання права (інтелектуальної власності, 
використання відповідного об'єкту тощо);

2) визнання правочину недійсним (недійсним 
ліцензійного договору);

3) припинення дій, які порушують право (ви-
користання твору без згоди автора);

4) відновлення становища, яке існувало до по-
рушення права (вилучення і знищення незакон-
но виданого накладу літературного твору);

5) примусове виконання обов'язку в натурі 
(вимога до видавця про виконання його обов'язку 
за договором про видання твору);

6) зміна правовідношення (умови авторського 
договору на вимогу автора у вигляді реакції на 
порушення з боку видавця);

7) припинення правовідношення (дострокове 
розірвання ліцензійного договору у випадку його 
порушення);

8) відшкодування збитків та інші способи від-
шкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішень, дій чи без-

діяльності органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місце-
вого самоврядування, їхніх посадових і службо-
вих осіб [8].

Також суд зазвичай застосовує спеціальні 
способи захисту права інтелектуальної власнос-
ті, що полягає у застосуванні негайних заходів 
щодо запобігання порушенню права інтелекту-
альної власності та збереження відповідних до-
казів, зупиненні пропуску через митний кордон 
України товарів, імпорт чи експорт яких здій-
снюється з порушенням права, вилученні з ци-
вільного обороту товарів, виготовлених або вве-
дених у цивільний оборот з порушенням права 
інтелектуальної власності (контрафактних виро-
бів), вилученні з цивільного обороту матеріалів 
та знарядь, які використовувалися переважно 
для виготовлення товарів із порушенням права 
інтелектуальної власності, застосуванні разово-
го грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об'єкта 
права інтелектуальної власності. Розмір стягнен-
ня визначається відповідно до закону з ураху-
ванням вини особи та інших обставин, що мають 
істотне значення, опублікуванні в засобах масо-
вої інформації відомостей про порушення права 
інтелектуальної власності та зміст судового рі-
шення щодо такого порушення.

Загалом, аналізуючи судову систему Україну, 
можна зробити висновок, що вона не задовольняє 
потреби захисту прав інтелектуальної власнос-
ті на належному рівні, тому лише виокремлення 
цього питання зі спеціальними кваліфікуючими 
програмами щодо питань інтелектуальної влас-
ності здатні створити спеціалістів високого класу, 

які би належним чином забезпечили функціону-
вання інституту, який з кожним роком набирає 
усе більшої вагомості на ринку і у праці людей. 
Слід розвантажити судову гілку у векторі спеціа-
лізації, коли держава розділятиме суддів за про-
фесіональною спрямованістю, а не створюватиме 
універсальних спеціалістів, які знайомі з галуззю 
лише у загальних обрисах. У приклад можна на-
вести справу «Індержстрах», яка за рік не про-
йшла навіть першої інстанції, апеляція по справі 
№ 910/19751/14 «Ревізор проти Інспектора», яка 
за постановою ВГСУ від 15.12.2016 була поверну-
та до нового розгляду, що вже третій рік затягує 
розгляд спору, також справа «Ощадбанк проти 
Сбербанку», де спостерігаємо конфлікт на ґрун-
ті назв, а саме: чи можемо ми сприймати слова 
«ощадбанк» і «сбербанк», як тотожні синоніми, а 
відповідно кваліфікувати слово, як самостійну на-
зву, що потягне за собою претензії щодо викорис-
тання незапатентованої назви для другої сторони, 
українські судді не можуть дійти згоди стосовно 
цього рішення, процес вкотре затягується. 

Висновки. Питання законотворчості у сфері 
оптимізації інтелектуального розвитку країни 
потребує постійної уваги з боку держави. З огля-
ду на потребу у вдосконаленні національного 
законодавства у сфері захисту інтелектуаль-
ної власності, вбачаємо, що необхідно провести 
комплексне удосконалення нормативно-правової 
бази у векторі механізмів захисту прав, кажемо 
про необхідність адаптації національного законо-
давства до законодавства Європейського Союзу. 
Наразі метою є забезпечення лібералізації, спро-
щення, прискорення, максимальної зручності 
для заявників процедур набуття прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Держава повинна за-
безпечити ефективний контроль та координа-
цію дій правоохоронних і контролюючих органів 
щодо боротьби з порушеннями прав інтелекту-
альної власності. Міжнародний досвід та удоско-
налення судової галузі потребує реформування, 
що полягає у створенні спеціалізованого суду 
який би свою діяльність спрямовував на захист 
і охорону прав інтелектуальної власності, на по-
гляд автора, варто відносити усі питання щодо 
інтелектуальних спорів у централізований суд, 
щоб не було конфлікту у компетенціях. Також 
говоримо про запровадження альтернативних 
способів вирішення спорів, наприклад, інститут 
медіації. Наразі в Україні ведеться подібна ді-
яльність щодо створення Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності, але процес роботи 
за більше аніж рік не почався. Тобто вбачаємо 
необхідність у приділенні особливої уваги до пи-
тань захисту інтелектуальної власності, навіть 
у штучному зверненні до цього уваги через ЗМІ, 
окремо через телепередачі тощо, щоб виклика-
ти дискусію у суспільстві, спонукати діяльність 
у цій галузі для збільшення довіри з боку насе-
лення. Також паралельно слід вести роботу щодо 
створення Кодексу інтелектуальної власності, як 
це зробили у Франції, де були б повністю пропи-
сані питання захисту, існування і повне регулю-
вання інституту інтелектуальної власності.

Уніфікація методики проведення судових екс-
пертиз у справах, які стосуються визнання недій-
сними охоронних документів на об’єкти інтелекту-
альної власності, розробки методики визначення 
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збитків у справах про порушення прав інтелекту-
альної власності. Це дозволить підвищити імідж 
України на міжнародній арені, що зробить прива-
бливіший інвестиційний клімат. Громадяни України 
будуть почувати себе реально захищеними у сфе-
рі реалізації своїх прав у інтелектуальній сфері, 
що зробить їх конкурентноздатними на світовому 

ринку. До цього може призвести послідовна опти-
мізація законодавства з залученням міжнародного 
досвіду. З огляду на євроінтеграційний вектор, до-
опрацювання українського законодавства до рівня 
європейського було б сильним аргументом щодо 
підтримки прав і свобод населення, як це зроблено 
у Бельгії, Нідерландах, Німеччині тощо.
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ: 
АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аннотация
Защита интеллектуальной собственности является признаком развитой правовой системы общества, 
этот вопрос является особенно важным для художников, ученых, работников интеллектуального сек-
тора. Именно от защиты зависит спокойствие и мотивация по созданию. Говорим об обеспечении 
правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и порядок их использования. Эта ниша 
всегда имела ряд проблем, касающихся несоответствия некоторых норм законодательства нормам 
международного права, определенные конфликты и проблемы с установлением первоавторства, отвер-
жение манипуляций и прочее. Задача юристов, законодателей создать наиболее комфортные условия 
для защиты своих прав путем систематического анализа вопроса, выявлением путей для преодоления 
возможных проблем.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность, произведения, 
авторские права, защита, охрана, нарушение прав авторов.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE: 
ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

Summary
Protection of intellectual property is a sign of the developed legal system of the society, this issue is 
especially important for artists, scientists, intellectuals. Calm and motivation for creation are depend on 
protection. We are talking about the legal protection of intellectual property objects and the order of their 
use. This niche always had a number of problems related to the non-compliance of some norms of the law 
with international law, certain conflicts and problems with the establishment of first-letter, rejection of 
manipulations, and so on. The task of lawyers, lawmakers to create the most comfortable conditions for 
the protection of their rights by systematically analyzing the issue, identifying ways to overcome possible 
problems.
Keywords: intellectual property, intellectual activity, works, copyrights, protection, protection, infringe-
ment of authors' rights, protection.


