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Утвердження інноваційної моделі економічного зростання та інтеграція 

України в європейське співтовариство потребують суттєвого піднесення ролі та 

значення національного інтелектуального капіталу, активізації процесів 

входження держави у міжнародні структури, які регулюють відносини 

інтелектуальної власності, здобуття членства у Світовій організації торгівлі, 

забезпечення участі в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності.   

У сучасних умовах глобалізації особливої актуальності набуває 

використання в Україні якісно нових наукових доробок та удосконалення 

наявних технологій. Саме зростання науково-технічного потенціалу та 

поглиблення інноваційної діяльності повинні стати пріоритетними напрямками 

розвитку національної економіки. Інтелектуальна власність є визначальним та 

невичерпним ресурсом для соціального, культурного та економічного розвитку 

держави, якому повинна надаватись посилена правова охорона. 

Виняткова динамічність розвитку високих технологій та «винахідливість» 

окремих недобросовісних осіб диктують особливі вимоги для прийняття нових 

нормативно-правових актів та покращення механізмів, спрямованих на захист 

прав та інтересів суб’єктів у даній сфері. 

Зважаючи на основні, на мою думку, проблеми правового 

регулювання інтелектуальної власності виникає необхідність: 

- приведення чинного законодавства до міжнародних норм та стандартів; 

- вдосконалення нормативно-правових актів у частині посилення правової 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності та стимулювання розвитку 

інноваційної діяльності; 

Приведення чинного законодавства у сфері інтелектуальної 

власності до міжнародних норм та стандартів. 
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Вдосконалення чинного законодавства з метою приведення його 

положень у відповідність до міжнародних норм, в першу чергу, до принципів, 

які діють у Європейському Союзі та Світовій Організації Торгівлі, є одним з 

найважливіших напрямів правотворчої діяльності. Фактично, це – поширення 

більш високих стандартів охорони прав інтелектуальної власності. 

В цілому, українське законодавство у розглядуваній сфері узгоджується із 

світовими нормами. Зокрема, воно повністю відповідає базовим стандартам 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності  від 1994 р., 

однієї з основних угод СОТ.  

На даний час Україна виступає учасницею більше 20-ти міжнародних 

договорів та угод, що діють у сфері охорони інтелектуальної власності. Вказані 

міжнародні договори адмініструються Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності, а ряд їх норм впроваджено до національного 

законодавства.  

На даний момент Державною службою інтелектуальної власності 

здійснено ряд заходів у напрямку гармонізації вітчизняного законодавства із 

нормами ЄС. 

Так, з цією метою було розроблено законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» та проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського 

права і суміжних прав». Вказаними законопроектами пропонується внести 

зміни до основоположних нормативно-правових актів у цій сфері.  

Отже, гармонізація національного законодавства України і приведення 

його норм у відповідність до міжнародних стандартів – важливий крок для 

усунення існуючих недоліків та прогалин у даній сфері. 

Вдосконалення нормативно-правових актів у частині посилення 

правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності та 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності. 

На даний час наявна необхідність більш детально врегулювати 

правовідносини, які виникають внаслідок виконання трудових договорів або 

договорів про створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної 

власності, а також таких об’єктів, створених за рахунок державних коштів. 

Останнім часом, на практиці, при вирішенні суперечок у сторін виникає 

необхідність у наданні доказів порушення їх прав та законних інтересів у 

мережі Інтернет. При цьому, такі особи значно обмежені у забезпеченні доказів 

у таких справах. 

З метою врегулювання даної прогалини Кабінетом Міністрів України 

внесено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет», яким Закон 
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України «Про нотаріат» пропонується доповнити статтею 791, який надає 

нотаріусу можливість забезпечувати докази в Інтернеті шляхом складення 

відповідного протоколу, який містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, 

та до якого додаються документи, в яких зафіксована розміщена в Інтернеті 

інформація. 

Безумовно, підвищення існуючого рівня правового захисту суспільних 

відносин у даній сфері має важливе значення. Разом з тим, особливо важливим 

вбачається необхідність стимулювання винахідників, авторів, шляхом надання 

їм ряду пільг. 

Саме з цією метою, парламентом розроблено Рекомендації на тему: «Про 

стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери 

держави», які затверджені Постановою від 11 лютого 2015 року N 182-VIII. 

Даною постановою пропонується внести зміни до Податкового Кодексу 

України та надати пільги платникам податків, діяльність яких здійснюється 

згідно з пріоритетними напрямками інноваційної та науково-технічної 

діяльності. 

Зокрема, вказано на необхідність до статей 153 та 197 Податкового 

Кодексу України включити положення, якими звільнити від сплати податків 

операції із ввезення в Україну обладнання та/або наукових приладів, реактивів 

тощо, які у подальшому будуть використовуватись для здійснення наукових 

досліджень. 

Важливим нововведенням є пропозиція встановити нульову ставку 

податку на прибуток для новостворених підприємств малого бізнесу при 

реалізації ними продукції, виробленої згідно з пріоритетними напрямками 

інноваційної та науково-технічної діяльності протягом 2 років з моменту їх 

створення. 

Вбачається, що спрощення митних процедур щодо об’єктів, котрі 

використовуються для проведення досліджень, запровадження кредитних 

програм для суб’єктів господарювання, які впроваджують передові інноваційні 

технології та винаходи, створені в Україні та прийняття інших законів є 

необхідним кроком у напрямку вдосконалення правової бази та стимулювання 

економічного розвитку держави. 

Отже, в цілому законодавство України в сфері інтелектуальної власності 

охоплює усі загальновідомі об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечує 

набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності в Україні як 

вітчизняними, так і іноземними особами. Разом з тим невпинний розвиток 

високих технологій, поява нових об’єктів правового захисту обумовлюють 

необхідність постійного вдосконалення національної правової бази. 
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