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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
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власності на безпрецедентну висоту, але й дає важливий сигнал: за-
хист інтелектуальної власності є важливою перешкодою для націо-
нальної безпеки. Тільки надійно захищаючи права інтелектуальної
власності, ми можемо ефективно протистояти основним міжнарод-
ним і внутрішнім ризикам і викликам, а також забезпечити націо-
нальну та економічну безпеку країни.

Зовнішня передача прав інтелектуальної власності повинна від-
повідати загальній концепції національної безпеки, щоб забез-
печити реалізацію динамічного балансу між розвитком і безпекою.
Координація розвитку та безпеки, підвищення усвідомлення небез-
пеки та підготовка до небезпеки в мирний час є основним принци-
пом управління країною. 

Важливо усвідомити, що передача інтелектуальної власності за
межі країни має відповідати загальній концепції її національної без-
пеки. В умовах безпрецедентних змін за останній час відносини між
інтелектуальною власністю та національною безпекою важливіші,
ніж будь-коли в новітній історії. В епоху глобалізації зовнішня пе-
редача прав інтелектуальної власності є центром співпраці та кон-
куренції між країнами, а також важливою стратегічною точкою
зв’язку між правами інтелектуальної власності та національною без-
пекою. Широка участь у глобальному управлінні інтелектуальною
власністю в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власно-
сті, підтримка національної безпеки у сфері інтелектуальної влас-
ності та охорона здобутків країни в сфері передачі інтелектуальної
власності за кордон є вирішальними для країни для забезпечення
свого домінуючого положення на світовому ринку. Під час передачі
прав інтелектуальної власності за кордон необхідно в першу чергу
керуватися положеннями національної безпеки.

У процесі передачі прав інтелектуальної власності, якщо основні
способи передачі, пов’язані з національною безпекою, не будуть пере-
глянуті та не взяті під контроль, дуже ймовірно, що відсутність захи-
сту прав інтелектуальної власності поставить національну безпеку під
загрозу, що призведе до пасивної ситуації національної продукції на
світовому ринку. Це може в підсумку призвести до втрати лідерства
країни в окремих сферах її виробництва та значних матеріальних
втрат. Таким чином, управління передачею прав інтелектуальної
власності, пов’язаних з національною безпекою, безсумнівно, створить
потужний імпульс для захисту національної безпеки.

Права інтелектуальної власності захищають основні дослід-
ження та розробки інноваційних технологій, щоб забезпечити неза-
лежність і контроль стану національної безпеки. 

Внутрішня безпека є основою країни, військова безпека є осно-
вою сильної країни, а права інтелектуальної власності створюють
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надійний фундамент і для зовнішньої і для внутрішньої національ-
ної безпеки. Якщо захист прав інтелектуальної власності буде
втрачено, технічні можливості підтримувати національну безпеку
будуть пошкоджені, національна безпека перетвориться на пусті
розмови, а національні права та інтереси країни будуть безпосеред-
ньо порушені.

На наш погляд, ключові (проривні, передові, високі, інноваційні,
нові) технології є найважливішою зброєю кожної країни. Ключові
технології мають величезну економічну цінність, а суміжні галузі є
навіть опорою національної економіки. Наразі ключові технології
країни залежать від інших і контролюються ними, а проблема «за-
стрягання» все ще існує. Більше того, передова технологія, яка на-
лежить країні, повинна мати величезну економічну цінність для неї,
але якщо їй не вистачає захисту, це стане новою проблемою через
витік технологій у зовнішній світ. Мало того, проблема не санкціо-
нованої передачі виключних прав є надзвичайно важливою, так як
тісно пов’язана з національною безпекою. Інноваційний сектор
країни повинен наполегливо працювати в тих місцях, де є націо-
нальні проблеми, покращувати свою здатність до інновацій та про-
ривів, ставити вдосконалення оригінальних інноваційних здібностей
на більш помітне місце та прагнути досягти більшого прориву від «0
до 1». Тільки таким чином є можливість щось докорінно змінити. 

Ключові технології також залежать від людського ресурсу. Тому,
щоб забезпечити незалежну та контрольовану національну безпеку,
необхідно приділяти увагу та посилювати захист усього ланцюжка
прав інтелектуальної власності, щоб мати змогу точно прогнозувати
ризики, приймати правильні рішення, уникати великих втрат, бу-
дувати міцні бар’єри та захищати національні інтереси країни.

Інтелектуальна власність сприяє формуванню законних і по-
тужних засобів для забезпечення національної безпеки та стабіль-
ності. Економічна безпека, на нашу думку, є ядром національної
безпеки, інтелектуальна власність є основною передумовою еконо-
мічного забезпечення національної безпеки, запорукою її високого
рівня, стратегічним фактором підтримки науково-технічних іннова-
цій та основою науково-технічної безпеки. 

Удосконалення законів, нормативно-правових актів та заходів
науково-технічної політики, пов’язаних з антимонопольністю інтелек-
туальної власності та чесною конкуренцією, поза всякими сумнівами
забезпечить належний рівень і економічної безпеки, підтримає інно-
ваційний розвиток підприємств різних галузей промисловості, зробить
національну економіку більш здоровою та стандартизованою, забез-
печить безперешкодну участь на ринку різних учасників, забезпечить
чесну конкуренцію, а також перешкоджати деяким підприємствам по-
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кладатися на свої технології та переваги свого капіталу для створення
на ринку ризику порушення добросовісної конкуренції.

Для забезпечення економічної безпеки та стабільності необхідно
однакове значення надавати правовому нагляду та правоохоронній
діяльності. Необхідно зосередитися не лише на практиці застосу-
вання законодавства про антимонопольне та недобросовісну конку-
ренцію, а й на налагодженні довгострокового механізму підтримки
добросовісної конкуренції. Зміцнюючи правоохоронну діяльність,
прискорити вдосконалення правил ринкової конкуренції.

Тому всебічне посилення захисту прав інтелектуальної власності,
активне ведення антимонопольної та чесної конкуренції та побудова
високоякісної ринкової системи є неминучим вибором для кожної
країни. Все це надає реальні перспективи глибокого коригування кон-
курентного середовища та гарантії якісного економічного розвитку в
умовах подальшого розвитку науково-технічної революції. 

Інтелектуальна власність допомагає транскордонному судовому
співробітництву та закордонному розвитку національних підпри-
ємств сформувати ефективний міжнародний механізм раннього по-
передження та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ризиками
порушення виключних прав.

В останні роки, коли глобальні науково-технічні інновації всту-
пили в новий період інтенсивної діяльності, інтелектуальна власність
стала сферою поширення цивільних позовів за кордоном, а також
стала гарячою сферою захисту національної безпеки. Насправді, у
Сполучених Штатах, Європейському Союзі та інших країнах або ре-
гіонах діють положення, які застосовують національне законодавство
за межами території, і існує практика розширення юрисдикції у сфері
порушення прав інтелектуальної власності та захисту даних. Широко
використовуються судові заборони та інші процесуальні заходи. Та-
кого роду механізм стає все більш ефективним інструментом для єв-
ропейських та американських компаній, щоб конкурувати за
юрисдикцію судових спорів щодо інтелектуальної власності.

Необхідно прискорити розбудову правової системи, яка може за-
стосовуватися за межами юрисдикції країни. З огляду на те, що Спо-
лучені Штати продовжують досягати своїх зовнішньополітичних
цілей за допомогою односторонніх заходів та внутрішнього законо-
давства, в нашій країні необхідно якомога швидше створити систему
екстериторіальної юрисдикції інтелектуальної власності, яка б від-
повідала її власним інтересам розвитку, тому щодо захисту закон-
них інтересів національних підприємств у закордонній торгівлі та
інвестиціях, а також сприяння дотриманню положень щодо форму-
вання справедливого для кожної країни міжнародного порядку ін-
телектуальної власності. З огляду на складне міжнародне
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середовище уряди країн повинні розбудовувати ефективний меха-
нізм раннього попередження та надзвичайних ситуацій за допомо-
гою транскордонного судового співробітництва та низки заходів.
Слід сформувати систему запобігання та контролю ризиків, пов’яза-
них з іноземними державами, посилити допомогу та покращити ро-
боту експортно-орієнтованих підприємств. 

У майбутньому захист інтелектуальної власності стане ключо-
вою ланкою на шляху до національної безпеки з відповідною специ-
фікою кожної країни і продовжить «зберігання енергії» для
забезпечення національної безпеки в різних сферах. Під час нового
етапу розвитку науково-технічної революції та глибоких змін у га-
лузі інновацій необхідно глибоко усвідомити важливий зв’язок між
захистом прав інтелектуальної власності та забезпеченням націо-
нальної безпеки зі стратегічної точки зору. Необхідно всебічно поси-
лювати захист прав інтелектуальної власності, в повній мірі сприяти
захисту національної безпеки, резервувати енергію для побудови су-
часної економічної системи, розширювати потенціал для стимулю-
вання інноваційної життєздатності всього суспільства, сприяти
побудові нової моделі розвитку країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

Українські виробники нерідко поставляють на світовий ринок
інноваційну продукцію, що має правову охорону, втрачаючи при
цьому всі права на неї, що призводить до цілком законного запози-
чення іноземцями українських об'єктів інтелектуальної власності
(ІВ). Формування ефективних механізмів захисту об'єктів ІВ – най-
важливіше загальнодержавне завдання. Зовнішньоекономічні угоди
підприємств та організацій, що передбачають передачу контроль-
ованих товарів та технологій іноземним особам, і, навпаки, ввезення
контрольованих товарів на територію України підлягають обов'яз-
ковому ліцензуванню, тобто укладанню ліцензійних договорів на ви-
користання об'єктів ІВ, що містяться в них, іноземними партнерами. 

Для України експорт ІВ — одна із перспективних напрямів.
Однак це вимагає подальшого збільшення фінансування та інве-
стицій у науку, створення передової наукової та науково-виробничої
інфраструктури, у тому числі кластерного типу, спрощення та при-
скорення процедур реєстрації прав ІВ, розвитку внутрішнього ринку
таких прав та їх повноцінного обліку на балансах організацій як не-


