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Охорона прав інтелектуальної власності (ІВ) здійснюється з боку держави 

шляхом встановлення виняткового права. Якщо порівнювати речовий товар та 

ІВ, то остання є менш захищеним об'єктом цивільного права. Як тільки 

результати інтелектуальної діяльності стають відомими широкому колу осіб, 

без державної охорони заволодіти ними може кожен. Специфіка виняткових 

прав така, що відповідальність за порушення патенту (контрафакцію) настає 

лише за правопорушення, які безпосередньо зазначені в патентному 

законодавстві. Такий підхід склався історично, оскільки на першому етапі 

розвитку патентного законодавства чільну роль грала кримінальна 

відповідальність порушення патенту, яка виключає приблизний чи відкритий 

перелік злочинних діянь. В даний час акценти змінилися, на перший план 

вийшла цивільно-правова відповідальність, яка в низці країн є єдиним видом 

відповідальності за порушення патенту. Проте традиційний підхід до 

формулювання переліків контрафактних дій залишився незмінним - такі 

переліки закріплюються у патентному законодавстві як вичерпні чи закриті. 

Як сукупність правових норм право ІВ різними юристами визнається як 

самостійна галузь права, або підгалузь цивільного права, або як комплексний 

інститут права, або, нарешті, як суперінститут (в сенсі надвеликий інститут) 

цивільного права (поряд з такими суперінститутами, як речове, зобов'язальне 

або спадкове право). Останнє трактування є найбільш обґрунтованим і 
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переконливим, і вона користується найбільшим визнанням у світовій юридичній 

науці. 

Забезпечення правової охорони результатів НДДКР одна із 

найважливіших умов запровадження нововведень в господарський обіг, 

створення ринку інновацій. Правова охорона дозволяє створити основу для 

дотримання комерційних інтересів нашої країни, авторів, інвесторів та 

виробників інтелектуальної продукції від недобросовісної конкуренції у 

процесі господарського обігу цих результатів. Нові прогресивні технології 

перетворилися на головний фактор економічного розвитку, у зв'язку з чим 

економічна конкуренція все більшою мірою визначається науково-технічною, 

конкуренцією, що надзвичайно підвищує роль та значення об’єктів  ІВ та 

дозволяє стимулювати науково-технічний прогрес, тому що надійна правова 

охорона є обов'язковою умовою створення та використання нових технологій.  

Якою б гарною не була пропонована наукомістка інноваційна продукція 

промислових підприємств, її успішна реалізація практично неможлива без 

забезпечення прав безпеки на неї або забезпечення прав безпеки третіх осіб. 

Таким чином, охорона інтелектуальної власності сьогодні є одним з основних 

аспектів комерційних відносин. Особливого значення ці процеси набувають в 

сфері комерціалізації результатів діяльності підприємств та організацій. 

Керівники різних комерційних (і не тільки) структур усвідомлюють, що 

ринковий (комерційний) успіх нової продукції на різного роду ринках у тому 

числі залежить і від ефективного використання в її складі об’єктів ІВ, проте 

часто не вдається ув'язати управління ІВ з відповідними виробничими 

процесами та управлінськими рішеннями. 

Дуже важливо враховувати не лише те, наскільки комерційний успіх 

зумовлений отриманням патентної правової охорони, а також якою є велика 

небезпека розкриття інформації, що міститься в матеріалах заявок. Адже, 

патентуючи винахід чи інший об’єкт інтелектуальної власності, ми 

погоджуємося на публікацію інформації, що міститься в патенті, в обмін на 

забезпечення правової охорони на певний термін. Тобто нам надаються 
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виняткові права, а інформація стає загальнодоступною. Тому особливу увагу 

при проведенні вказаних процедур слід приділяти розробці стратегії управління 

інтелектуальною власністю на кожній стадії її створення, розвитку та 

споживання. За відсутності правової охорони об'єктів виняткових прав, яка, 

згідно із законом, виключає для третіх осіб неправомірне відтворення або 

використання такого ж об'єкта, розробники навряд чи мали б стимул 

створювати та розвивати свої твори. 

Необхідно відзначити, що крім правовласника, який отримує вигоду за 

рахунок промислового використання об’єкту ІВ та заборони його використання 

третіми особами, споживачі теж у певному сенсі отримують відповідну вигоду, 

оскільки охорона інтелектуальної власності, сумлінна конкуренція та чесна 

торгова практика сприяють творчості працівників промислових підприємств та 

призводять до створення більш привабливих та різноманітних продуктів споживання. 

Крім патентування, існує й інший спосіб отримання охорони, який 

полягає у збереженні комерційної інформації, що представляє собою секрет 

виробництва (ноу-хау), комерційну таємницю. Труднощі з використанням 

цього способу полягає в тому, що інформація, яка охороняється в режимі 

комерційної таємниці, може бути просто розголошена або іншим чином 

розкрита, і тоді подальше збереження її в режимі комерційної таємниці втрачає 

сенс, а відомості стають доступними для третіх осіб. За наявності патенту немає 

значення те, що хтось ще знає про особливості вашого винаходу, які можна 

почерпнути з опису до заявки на цей винахід. Тому не важливо, наскільки 

публічною є інформація; якщо у вас є патент, ви будете захищені. 

Крім зазначених вище переваг для патентовласників все ж таки існує 

небезпека несанкціонованого використання важливої інформації, яка міститься 

в матеріалах патентної документації, її копіювання. Як видно, патентна охорона 

ІВ у різних випадках може бути як джерелом загроз економічній безпеці 

промислового підприємства, так і інструментом її забезпечення. 

З одного боку, однією з загроз економічній безпеці підприємства стає 

право конкурентів накласти заборону на випуск продукції, що підпадає під дію 
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виняткових прав, які їм належать. З іншого боку, доступність інтелектуального 

ресурсу розширює коло учасників інноваційного циклу, які тиражують 

продукцію, що містить ІВ, на шкоду суб'єктам економіки, які раніше 

стартували в інноваційному процесі по її використанню. 

Таким чином, проблема охорони та захисту ІВ має особливе значення для 

безпеки національної економіки. Поширеність підробленої продукції 

призводить до низки стратегічних втрат для українських 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. Тому важливу стабілізуючу та стимулюючу роль відіграє якісна система 

правової охорони та захисту інтелектуальної власності, що сприяє 

забезпеченню сумлінної конкуренції, а також виконує контрольну функцію за 

дотриманням законності у процесах створення, розповсюдження та 

використання інтелектуальної власності, що дозволить знизити кількість 

правопорушень у цій сфері. Ще одна проблема розвитку 

конкурентоспроможної економіки в сучасних умовах полягає у необхідності 

розвитку та запровадження механізмів реалізації результатів вітчизняних 

досліджень в інтелектуально-інноваційній сфері. Вона можлива тільки при 

підвищенні якості вітчизняних розробок у вигляді готових до виробництва 

технологій, тим більше що наявність патентного режиму охорони результатів 

інтелектуальної діяльності в різних країнах світу призводить до необхідності 

забезпечення їхньої патентної чистоти, яка передбачає її використання на 

території певних країн без порушення виняткових прав, що діють там, а також 

прав третіх осіб. 
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