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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ В СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Відповідно до чинного законодавства інтелектуальні права суб'єктів (їх носіїв) 

підлягають правовому захисту. При цьому вибір способу захисту передбачає врахування 

специфіки порушеного інтелектуального права, а також характер наслідків такого порушення. 

Тенденція останніх років свідчить про посилення використання об'єктів права 

інтелектуальної власності в мережі. Основна причина пильної уваги законодавців до 

мережевих правовідносин - зростання числа правопорушень в мережі, спрямованих проти 

особистості, приватної власності, моральних підвалин і політичного ладу, в тому числі 

правопорушень, скоєних неповнолітніми. 

Але в даному процесі, перш ніж позначати інструментарій такого захисту, необхідно 

з'ясувати, що ж конкретно розуміється під порушенням в сфері інтелектуальних прав. 

Українське законодавство передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та 

цивільно-правову відповідальність неповнолітніх за порушення авторських і суміжних прав. 

Виходячи з цього можна визначити, що порушення в сфері прав на інтелектуальну 

власність - це дії суб'єкта, що порушують встановлені законом правила використання 

інтелектуальної власності третіх осіб, або дії, що перешкоджають законному правовласнику, 

в здійсненні його майнових і особистих немайнових прав на створене твір, винахід та інше. 

Порушення в сфері інтелектуальних прав часто називають такими термінами, як 

«піратство», «контрафакція». Відповідно до чинного законодавства інтелектуальні права суб'єктів 

(їх носіїв) підлягають правовому захисту. При цьому вибір способу захисту передбачає врахування 

специфіки порушеного інтелектуального права, а також характер наслідків такого порушення. 

Контрафактна продукція - це продукція, випущена з неправомочним використання 

відомих товарних, фірмових знаків (підробка під відомій бренд), що вводить в оман покупців 

та ущемляє права власника товарного знаку. Поява контрафактної продукції, на наш погляд, 

зумовлена низкою в певній мірі об'єктивних причин, основні з яких представлені на рис. 

Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності тягне за собою настання 

юридичної відповідальності. У юридичній літературі зазначається, що за своїм змістом 

юридична відповідальність проявляється або в покладанні на винну особу штрафних, 

каральних санкцій за вчинене правопорушення, або у вигляді зобов'язання йому в обов'язок 
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відновлення там, де це можливо, незаконно порушених прав і суспільних відносин які 

існували раніше [2, с. 43]. 

 

 

При цьому, якщо норми адміністративного і кримінального права передбачають 

насамперед штрафні і каральні санкції, то в цивільно-правовому аспекті основний акцент 

робиться на правовідновлювальні санкції. Також, розглядаючи більш ретельно 

відповідальність необхідно звернути увагу на тій факт, що в праві інтелектуальної власності 

крім принципів законності, справедливості, обґрунтованості, невідворотності і доцільності 

відповідальності особлива увага приділяється принципу недопустимості повторної або 

подвійний кримінальної, або адміністративної відповідальності. 

Виходячи з перерахованих нами позицій, можна зробити висновок, що порушення у 

сфері інтелектуальних прав - це дії суб'єкта, що порушують, встановленні законом правила 

використання інтелектуальної власності третіх осіб; або дії, що чинять перешкоди законному 

правовласникові, в здійсненні його майнових і особистих немайнових прав на створений 

твір, винахід,  корисну модель, промисловий зразок і так далі. Більше того, цього характеру 

правопорушення, опосередковані використанням творів без дозволу авторів (правовласників) 

або з порушенням умов договору про використання таких творів, характеризуються 

спричиненням авторові (правовласникові) конкретного збитку, відшкодування якого 

гарантується нормами цивільного законодавства. 

Список літератури: 1. Черный А. А. Защита интеллектуальной собственности: Учебное 

пособие. Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2005. 149 с. 

2. Богданова О. В. Публично-правовые способы защиты интеллектуальных авторских прав // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2013. № 8. С. 43 – 45. 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ В СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

 

Проблема порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності на українському 

ринку Інтернет послуг існує дуже давно, обсяги контрафакту продовжують збільшуватися 

загрозливими темпами. Дедалі важливішим та актуальнішим стають питання розробки 
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науково-обґрунтованих методів і методичних підходів до більш якісного законодавчого 

врегулювання відповідальності порушників та визначення розміру економічних збитків, які 

несуть правовласники від порушення їх виключних прав.  

 

Ключові слова: Контрофакт, конртрофактна продукція, порушення прав 

інтелектуальної власності, юридична відповідальність, Інтернет піратство. 
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LEGAL LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 

 

  Problem of violation of rights on the objects of intellectual property at the Ukrainian 

market of the Internet services exists in the year one, the volumes of pirate goods continue to 

increase threatening rates. The questions of development of scientifically reasonable methods and 

methodical fitting become more important and actual for quality legislative settlement of 

responsibility of violators and determining size of economic damage, that carry legal owners from 

violation of their absolute titles. 

 

Keywords: Counterfeit, counterfeit products, violation of intellectual ownership rights, legal 

responsibility, Internet piracy. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 

  Проблема нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности на 

украинском рынке Интернет услуг существует очень давно, объемы контрафакта 

продолжают увеличиваться угрожающими темпами. Все более важным и актуальным 

становятся вопросы разработки научно обоснованных методов и методических подходов к 

качественного законодательного урегулирования ответственности нарушителей и 

определения размера экономического ущерба, которые несут правообладатели от нарушения 

их исключительных прав. 

 

Ключевые слова: Контрофакт, конртрофактная продукция, нарушение прав 

интеллектуальной собственности, юридическая ответственность, Интернет пиратство. 

 


