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БЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ

На новій хвилі промислової революції, з точки зору загальної
концепції національної безпеки, заснованої на сучасному, з довго-
строковою перспективою, права інтелектуальної власності в нетра-
диційних сферах безпеки увійшли в поле зору людей. Посилити
незалежні дослідження, розробку та захист ключових технологій,
пов’язаних із національною безпекою; удосконалити закони, норма-
тивні акти, політику та заходи, пов’язані з антимонопольною та чес-
ною конкуренцією інтелектуальної власності, а також сформувати
законні та потужні засоби обмеження; сформувати ефективний між-
народний інтелектуальний Раннє попередження про ризики влас-
ності та механізм надзвичайних ситуацій, створити систему
запобігання та контролю за ризиками, пов’язаними з іноземними
державами для інтелектуальної власності... Національна безпека не
є тривіальним питанням, захист інтелектуальної власності пов’яза-
ний з національною безпекою, і наш обов’язок захищати націо-
нальну безпеку в сфері інтелектуальної власності.

В останні роки значна кількість промислових підприємств, які
виходять на світові ринки з інтелектуальними продуктами та тех-
нологіями, час від часу стикаються зі суперечками щодо інтелекту-
альної власності. У зв’язку з цим конче необхідно реагувати на
суперечки щодо інтелектуальної власності за кордоном, формувати
ефективний міжнародний механізм раннього попередження еконо-
мічних та управлінських ризиків інтелектуальної власності та над-
звичайних ситуацій.

Дослідження та формування правила захисту інтелектуальної
власності для ключових технологій, пов’язаних з забезпеченням на-
ціональної безпеки, мають важливе значення для кожної країни.
Зовнішня передача прав інтелектуальної власності, удосконалення
системи перевірки зовнішньої передачі прав інтелектуальної влас-
ності, виконання поетапних цілей і завдань створення сильної
країни інтелектуальної власності на перспективний період, а також
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значне покращення спроможності та рівня управління і економіч-
них детермінант у сфері прав інтелектуальної власності.

Концепція національної безпеки Угорщини та України вклю-
чає в себе систему поглядів на забезпечення в країні безпеки осо-
бистості, суспільства та держави від зовнішніх та внутрішніх
загроз у всіх сферах життєдіяльності. У цьому велику роль грають
економічні, політичні, науково-технічні, екологічні та інформа-
ційні чинники. Реалізація національних інтересів країни мож-
лива лише з урахуванням сталого розвитку. У цьому напрямку
залучення результатів науково-технічної діяльність у госпо-
дарський оборот розглядається урядами країн як із ключових на-
прямів піднесення національної економіки, що забезпечує
реалізацію національних інтересів країни, що випливає з основ-
них напрямів реалізації державної політики у цій галузі.

Формування економічних та управлінських детермінант розвитку
інтелектуальної власності в країні передбачає, наш погляд, наступні дії:

а) вдосконалення антимонопольної та чесної добросовісної кон-
куренції інтелектуальної власності;

б) сприяння екстериторіальному застосуванню національних за-
конів і нормативних актів про інтелектуальну власність;

в) дослідження та розвиток вітчизняної системи захисту інте-
лектуальної власності для потреб імпортну та експорту;

г) удосконалення правил захисту інтелектуальної власності в
сфері транскордонної електронної комерції;

д) посилити зміст та дієвість національного законодавства в
таких сферах, як географічні зазначення та комерційна таємниця, а
також запровадити нормативно-правові акти щодо більш дієвого за-
хисту комерційної таємниці;

е) створити та запровадити систему штрафних відшкодувань за
порушення інтелектуальної власності в комплексі та збільшити від-
повідальність за неналежне відшкодування збитків від порушення
виключних прав; 

ж) удосконалити систему доступу та спільного використання
вигод в сфері генетичних ресурсів, а також створити міжсекторну си-
стему доступу та спільного використання інформації щодо біологіч-
них генетичних ресурсів;

е) дослідити та створити надійну систему спеціального процесу-
ального права, яка відповідає правилам розгляду судових рішень
щодо виключних прав;

д) для забезпечення потреб науково-технічного прогресу та
економічного та соціального розвитку своєчасно сприяти пере-
гляду, скасуванню та тлумаченню законів та нормативних актів
про інтелектуальну власність відповідно до законодавства.
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Відповідно до цілей, зазначених у викладених рекомендаціях
захист інтелектуальної власності вийде на новий рівень. З'явилося
більше якісних прав інтелектуальної власності в ключових галузях
інноваційних технологій, що ефективно підвищить рівень модерні-
зації промислового ланцюга та ланцюга поставок, а основна гаран-
тійна роль системи інтелектуальної власності у стимулюванні
інновацій була повною мірою реалізована.

Таким чином, проблема охорони та захисту інтелектуальної влас-
ності має особливе значення для безпеки національної економіки. По-
ширеність підробленої продукції призводить до низки стратегічних
втрат для вітчизняних виробників та споживачів. Піратство не тільки
завдає збитків високотехнологічному виробництву, власникам відомих
вітчизняних брендів, корпораціям, які прагнуть використати передові
технології, а також впливають на репутацію країни. Виходячи саме з
цих позицій, слід відзначити, що важливу стабілізуючу та стимулюючу
роль відіграє якісна система правової охорони та захисту ІВ, що сприяє
забезпеченню сумлінної конкуренції, а також виконує контрольну
функцію за дотриманням законності у процесах створення, розповсюд-
ження та використання інтелектуальної власності, що дозволить зни-
зити кількість правопорушень у цій сфері та в певній мірі підвищити
рівень і національної безпеки.

Ще одна проблема розвитку конкурентоспроможної економіки
полягає у необхідності розвитку механізмів реалізації результатів
вітчизняних досліджень. Вона можлива тільки при підвищенні яко-
сті вітчизняних розробок у вигляді готових до виробництва техноло-
гій, тим більше що наявність патентного режиму охорони
результатів інтелектуальної діяльності в різних країнах світу при-
зводить до необхідності забезпечення їхньої патентної чистоти, яка
передбачає її використання на території певних країн без пору-
шення виняткових, що діють там. прав третіх осіб.

На завершення хочеться відзначити необхідність проведення
наукових досліджень, що забезпечують створення в інтересах обо-
рони та безпеки держави перспективного та випереджаючого нау-
ково-технічного стосунку та подальшу комерціалізацію результатів
інноваційної діяльності на національному та світовому ринках.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Захист прав інтелектуальної власності тісно пов'язані з націо-
нальною безпекою. Це не тільки піднімає права інтелектуальної


