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ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ 
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті досліджено особливості виник-
нення та розвитку інтелектуального права в 
Україні. Встановлено, що наразі система ін-
телектуального права в Україні перебуває на 
етапі формування. Нині в Україні простежу-
ється тенденція невпинного зростання кіль-
кості прийнятих нормативно-правових ак-
тів з тих чи інших питань інтелектуальної 
власності. Однак, на жаль, далеко не завжди 
кількість відповідає якості. Виявлено низку 
проблем у вказаній сфері. Наведено комплекс 
рекомендацій щодо їх розв’язання. Визначено 
перспективні напрями подальшого розвитку 
інтелектуального права в Україні. Зокрема, 
зауважується, що подальший розвиток інте-
лектуального права в Україні має відбувати-
ся за трьома основними напрямками, серед 
яких: розробка нової Концепції реформування 
державної системи правової охорони інтелек-
туальної власності в Україні та Національної 
стратегії розвитку сфери інтелектуальної 
власності в Україні з урахуванням прора-
хунків та здобутків попередніх документів, а 
також міжнародних рекомендацій та зару-
біжного досвіду; подальше удосконалення на-
ціональних нормативно-правових актів з пи-
тань інтелектуальної власності, узгодження 
їх положень між собою, усунення прогалин, 
приведення у відповідність до реалій сього-
дення та потреб українського суспільства, 
систематизація положень національних 
нормативно-правових актів з питань інте-
лектуальної власності шляхом прийняття 
розгорнутого закону про авторське право і су-
міжні права; подальше узгодження положень 
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Актуальність теми
З кожним днем дедалі більшого значен-

ня у сучасному суспільстві набуває категорія 
інтелектуальної власності. Адже саме інте-
лектуальна власність є одним із наймогутні-
ших стимулів розвитку науково-технологіч-
ного прогресу всіх галузей функціонування 
суспільства. 
У даний час йде широка дискусія щодо 

перспективних напрямків подальшого роз-
витку системи інтелектуального права. Це 
обумовлює актуальність дослідження, на-
самперед, витоків виникнення інтелекту-
ального права в Україні та його генезису. 
Адже подальше вивчення даного питання 
видається нам неможливим без досліджен-
ня історичної складової вказаної категорії.

національних нормативно-правових актів з 
питань інтелектуальної власності із законо-
давством ЄС та приведення їх у відповідність 
до європейських, а також міжнародних норм 
та стандартів. Питання виникнення та 
розвитку інтелектуального права в Україні 
потребує подальшого наукового дослідження у 
напрямку пошуку шляхів вдосконалення наці-
онального законодавства у цій сфері з метою 
удосконалення захисту прав інтелектуальної 
власності.
Ключові слова: право інтелектуальної 

власності, законодавство про інтелектуаль-
ну власність, інтелектуальне право, пробле-
ми формування, напрями подальшого розви-
тку.
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Постановка проблеми
Наразі в Україні напрацьована чимала 

законодавча база з питань захисту прав інте-
лектуальної власності. Проте нині чинне за-
конодавство Україні у цій сфері не позбавле-
не недоліків. Унаслідок чого виникає чимало 
правозастовчих проблем, а судова практика 
залишається досить неоднозначною. Тому на 
сьогодні все ще залишається необхідність по-
дальшого реформування законодавчої бази з 
питань інтелектуальної власності.
Нині на теоретичному рівні всіх науко-

вих досліджень в Україні, зокрема юридич-
них, необхідно здійснити критичне оціню-
вання систем знань про інтелектуальне пра-
во в Україні, що вже сформовані, розглянути 
закономірності взаємозв’язку теперішнього 
й тенденцій майбутнього розвитку.

Аналіз останніх досліджень                       
і публікацій

Право інтелектуальної власності є 
об’єктом значної кількості наукових дослі-
джень. Зокрема, окремі аспекти цієї теми 
вивчали: Є. М. Гелеверя, К. С. Глушко, 
О. М. Головкова, А. М. Горнісевич, Є. Дзю-
біна, С. Ніколаєнко, Г. О. Швець, О. О. Ле-
вінчук та ін.
Проте, попри внесок вітчизняних на-

уковців у розробку цієї теми, маловивче-
ним залишається питання виникнення та 
розвитку інтелектуального права в Україні. 
Крім того, останнім часом до законодавства, 
що регулює право інтелектуальної власнос-
ті, було внесено низку істотних змін. Це, у 
свою чергу, обумовлює потребу відповідних 
наукових напрацювань.

Мета статті – на основі аналізу резуль-
татів загальнотеоретичних та галузевих до-
сліджень, нормативно-правової бази з теми 
дослідження, з’ясувати особливості виник-
нення та розвитку інтелектуального права в 
України, виявити існуючі проблеми, а також 
запропонувати перспективні напрями по-
дальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу                         
дослідження

Узагальнення літературних джерел з 
теми дозволяє стверджувати, що поняття 

інтелектуальної власності з’явилось досить 
давно. Значення творів літератури та мисте-
цтва визнавалося ще за часів Стародавньої 
Греції [3]. 
Загалом, генезис правової охорони інте-

лектуальної власності в науковій літературі 
розглядають через призму поділу на такі чо-
тири етапи: 1-й етап – зародження (період 
Античності III ст. до н.е. – ІІ ст.); 2-й етап – 
становлення (період Середньовіччя V-XVII 
ст.); 3-й етап – розвиток (період Нового часу 
XVII-XIX ст.); 4-й етап – удосконалення і 
приведення у відповідність з соціально-еко-
номічним та політичним розвитком (з ХІХ 
– дотепер) [4, c. 97].
Водночас узагальнення теоретичних на-

працювань та аналіз правового підґрунтя 
щодо виникнення та розвитку інтелекту-
ального права в Україні свідчить про те, що 
національну систему правової охорони інте-
лектуальної власності було закладено ще з 
часів здобуття незалежності. Першим того-
часним законодавчим актом у сфері право-
вої охорони промислової власності незалеж-
ної України було «Тимчасове положення 
про правову охорону об’єктів промислової 
власності та раціоналізаторських пропо-
зицій в Україні», затверджене Указом Пре-
зидента України від 18 вересня 1992 року. 
Цим положенням запроваджувалася єдина 
форма правової охорони винаходів та про-
мислових зразків – патент [12, c. 8].
У цілому, Україна, з моменту набуття 

незалежності і до нині, пройшла три етапи 
виникнення та розвитку інтелектуального 
права: на першому етапі було розроблено 
фундамент для інтелектуальної власності; на 
другому – прийнято міжнародні стандарти; 
на третьому – розпочато формування влас-
ної стратегії [1, c. 147]. 
Наразі наша держава перебуває на шля-

ху реформування власної системи права ін-
телектуальної власності (інтелектуального 
права). Попри те, що Україна є учасником 
всіх основних (базових) загальновизнаних 
міжнародних договорів у сфері охорони ін-
телектуальної власності, вітчизняне законо-
давство у цій сфері сформоване далеко не в 
остаточному вигляді. 
Україна є учасницею 20-и з 22-х чинних 

міжнародних договорів з питань інтелекту-
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альної власності, функції адміністрування 
яких виконує Всесвітня організація інтелек-
туальної власності ВОІВ [5, c. 51]. І наразі 
законодавство України про інтелектуальну 
власність у цілому відповідає світовим стан-
дартам або наближається до них [14, c. 123]. 
Водночас воно все ще потребує перегляду 
та удосконалення.
Нині в Україні простежується тенденція 

невпинного зростання кількості прийнятих 
нормативно-правових актів з тих чи інших 
питань інтелектуальної власності. Однак, на 
жаль, далеко не завжди кількість відповідає 
якості. Радше навпаки. 
Так, зокрема, чинна редакція закону 

«Про авторське право і суміжні права» була 
прийнята ще у 2001 році. Втім, попри це, 
положення цього акта й досі у повній мірі не 
узгоджені з відповідними нормами Цивіль-
ного кодексу, що набув чинності в 2004-му. 
З огляду на вказане, цілком логічною 

видається розробка нової редакції зако-
ну «Про авторське право і суміжні права» 
(№10143), що нині зареєстрований у Верхо-
вній Раді України. Важливо зазначити, що 
цей законопроект було розроблено на ви-
конання ст.ст. 157-192 гл.9 «Інтелектуальна 
власність» розділу IV угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. Це ще свідчить про не-
обхідність його існування та у подальшому 
прийняття.
Слід вказати, що у новій редакції зако-

ну містяться переліки об’єктів авторського 
і суміжних прав, що відповідають потре-
бам сьогодення. Більше того, законопроект 
№10143 передбачає вдосконалення норм 
щодо колективного управління правами 
правовласників на об’єкти авторського і 
суміжних прав. Запропоноване посилення 
відповідальності за порушення прав інте-
лектуальної власності [6].
Реалії сьогодення є такими, що з кожним 

роком в Україні стрімко розвивається наука 
і техніка, у зв’язку з чим з’являються нові 
об’єкти права інтелектуальної власності, пи-
тання охорони щодо яких не врегульовані 
в чинному національному законодавстві з 
огляду на його застарілість. Така ситуація, 
без сумніву, вимагає реакції з боку вітчизня-
ного законодавця. Втім, необхідно обрати 
дещо іншу стратегію. 

Перш за все, необхідно визначитися із 
системою і змістом законодавства про інте-
лектуальну власність. Адже ухвалення за-
конів щодо кожного різновиду інтелекту-
альної діяльності, як це прийнято в Україні, 
продемонструвало свою недоцільність. Уна-
слідок цього – все більше дублюючих норм. 
Більше й суперечностей. Таких висновків 
ми дійшли на підставі системного аналізу 
положень законодавства, що складає систе-
му інтелектуального права України.
Отже, варто погодитися з Г. О. Швець, О. 

О. Левінчук у тому, що наразі слід подумати 
про структуру законодавства України про 
інтелектуальну власність. При чому слуш-
ною видається позиція науковців, зміст якої 
зводиться до того, що це може бути як коди-
фікований акт про інтелектуальну власність 
(на прикладі досвіду зарубіжних країн), так 
і укрупнення законодавчих актів про інте-
лектуальну власність (наприклад, прийнят-
тя розгорнутого закону про авторське право 
і суміжні права) [14, c. 124]. Хоча нам більше 
імпонує ідея щодо прийняття розгорнутого 
закону про авторське право і суміжні права. 
Крім того, перегляду потребують Кон-

цепція реформування державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності 
в Україні та Національна стратегія розвитку 
сфери інтелектуальної власності в Україні. 
Ще у 2016 році Кабінет Міністрів ухва-

лив Концепцію реформування державної 
системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні. Передбачалася ліквіда-
ція Державної служби інтелектуальної влас-
ності та визначення національним органом 
у цій сфері державної організації, створеної 
на базі Укрпатенту, що належить до сфери 
управління Мінекономрозвитку.
Станом на 19.10.2019 ДСІВ ліквідовано, 

але повну реорганізацію сфери держуправ-
ління в цій сфері так і не закінчено. На сьо-
годні так і не впроваджено прозорої дворів-
невої структури державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності. 
При Мінекономрозвитку, що забезпечує 

формування та реалізацію державної полі-
тики у сфері інтелектуальної власності, так 
і не створено національного органу інтелек-
туальної власності, уповноваженого викону-
вати окремі публічні функції (владні повно-



181

Áàí÷óê-Ïåòðîñîâà Î.Â. - Âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðàâà â Óêðà¿í³

важення) з реалізації державної політики в 
зазначеній сфері. 
Також було розроблено проект зако-

ну «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдосконалення 
державного управління сферою інтелекту-
альної власності». Однак системний аналіз 
положень цього законопроекту свідчить, що 
у його положеннях відсутня згадка про те, 
що Укрпатент є державним підприємством, 
виконуючим функції національного органу 
у сфері ІВ [7].
Суттєвих змін зазнала система колектив-

ного управління майновими авторськими та 
суміжними правами. У травні 2018-го було 
прийнято Закон «Про ефективне управ-
ління майновими правами правовласників 
у сфері авторського права і (або) суміжних 
прав», що диктує нові умови. Однак, на 
жаль, більшість можливостей, передбачених 
цим законом, так і не була практично реалі-
зована [11].
Отже, можна з упевненістю заявити, що 

концепція реформування державної систе-
ми правової охорони інтелектуальної влас-
ності та стратегія розвитку інтелектуальної 
власності потребують перезавантаження. 
При чому у ході розробки нових докумен-
тів необхідно керуватися, перш за все, мо-
ніторинговими даними щодо причин на-
стільки низької ефективності впровадження 
реформ та розробленим Всесвітньою органі-
зацією інтелектуальної власності «Керівни-
цтвом з розробки стратегії в галузі інтелек-
туальної власності в країнах із перехідною 
економікою». Крім того, у процесі підготов-
ки доцільно було б проаналізувати стратегії 
та концепції розвитку інших країн з метою 
з’ясування можливості запозичення пози-
тивного досвіду та, у випадку виявлення 
такої можливості та доцільності, запозичити 
відповідний досвід. 
Більш ефективних дій вимагає й напря-

мок розвитку права інтелектуальної влас-
ності в України, що полягає в гармонізації 
вітчизняного законодавства, що забезпечує 
правове регулювання інституту інтелекту-
альної власності з законодавством ЄС.
Відповідно до Угоди про поглиблену 

та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, яка є частиною Угоди про 

асоціацію і діє з 1 січня 2016 року, передба-
чено реформування інтелектуального права 
України. 
Це дозволить Україні повністю інтегру-

ватися у світову торговельну систему, нада-
лі залучати іноземні інвестиції та запобігти 
значним втратам з боку правовласників. 
Впровадження цих реформ є на порядку 
денному щорічного міждержавного Діалогу 
між Україною та ЄС щодо прав інтелекту-
альної власності. 
Вищенаведене дає змогу зробити ви-

сновок, що наразі Україна повинна про-
демонструвати спроможність виконувати 
свої зобов’язання та залишатися надійним 
партнером. Необхідно якомога швидше 
прийняти та впровадити відповідні законо-
проекти, а також реформувати українську 
систему управління інтелектуальною влас-
ністю [1].
Втім, станом на кінець 2019 р. можна 

констатувати, що переважна більшість про-
блем у сфері інтелектуальної власності, з 
якими Україна входила в 2014 р., на сьогод-
ні залишилася не розв’язаною [11]. Для ви-
рішення зазначених проблем було розпоча-
то низку дій, які, на жаль, не можна назвати 
завершеними. 
У Європейському Союзі розчаровані по-

вільним прогресом у просуванні реформ у 
цій сфері. Адже Уряд досі не подав на роз-
гляд до Верховної Ради більшості законо-
проектів, які наша держава зобов’язалася 
прийняти відповідно до умов поглибленої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі, вони й 
досі перебувають на розгляді в Мінеконом-
розвитку [7]. 
У зв’язку із цим важливого значення на-

буває потреба проаналізувати причини та-
кого провалу реформ і розробити шляхи їх-
нього вирішення. З метою подальшого ура-
хування отриманих даних у ході розробки 
нової стратегії розвитку інтелектуального 
права в Україні.
Хоча певні зрушення, звісно, є. Успіш-

ним можна назвати прийнятий Закон «Про 
державну підтримку кінематографії в Укра-
їні», в якому закріплено ефективні способи 
боротьби з порушеннями прав інтелекту-
альної власності в мережі Інтернет.
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Україна розглядає формування спеці-
алізованого суду з питань інтелектуальної 
власності як пріоритет і планує завершити 
відбір його суддів до кінця 2019 року. Од-
ночасно триває створення нового офісу ін-
телектуальної власності, яке планується за-
вершити у 2020 році.
Усе сказане дає змогу зробити висновок, 

що подальший розвиток інтелектуального 
права в Україні має відбуватися за трьома 
основними напрямками:

1) розробка нової Концепції реформу-
вання державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні та Наці-
ональної стратегії розвитку сфери інтелек-
туальної власності в Україні з урахуванням 
прорахунків та здобутків попередніх доку-
ментів, а також міжнародних рекомендацій 
та зарубіжного досвіду; 

2) подальше удосконалення національ-
них нормативно-правових актів з питань 
інтелектуальної власності, узгодження їх 
положень між собою, усунення прогалин, 
приведення у відповідність до реалій сьо-
годення та потреб українського суспільства, 
систематизація положень національних 
нормативно-правових актів з питань інте-
лектуальної власності шляхом прийняття 
розгорнутого закону про авторське право і 
суміжні права;

3) подальше узгодження положень наці-
ональних нормативно-правових актів з пи-
тань інтелектуальної власності із законодав-
ством ЄС та приведення їх у відповідність 
до європейських, а також міжнародних 
норм та стандартів.

Висновки з дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному             

науковому напрямку
Загалом, підсумовуючи вищесказане, 

можна зробити висновок, що право інтелек-
туальної власності в Україні наразі все ще 
перебуває на етапі формування.
Україна має достатній і потужний науко-

во-технічний потенціал, я  кий наразі треба 
привести у дію. Для цього необхідно виро-
бити нові підходи до концептуальних поло-
жень законодавства України про інтелекту-
альну власність. 

Насамкінець, слід зауважити, що питан-
ня виникнення та розвитку інтелектуаль-
ного права в Україні потребує подальшого 
наукового дослідження у напрям ку пошуку 
шляхів вдосконалення національного зако-
нодавства у цій сфері з метою удосконален-
ня захисту прав інтелектуальної власності.
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