таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення
замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права
інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до
закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне
значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про
порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо
такого порушення.
Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної
власності, як і за порушення будь-яких цивільних прав, передбачена ст.ст. 16,
22, 23 ЦК України. Тобто, саме цей вид відповідальності є найбільш
автономним, оскільки залежить виключно від волі власника ОІВ та
здійснюється ним з власної волі не залежно від волі інших осіб, на відміну
від кримінальної і адміністративної відповідальності.
Список літератури: 1. Основи інтелектуальної власності. (Цибульов П. М. – К. ,
2005). 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN
40-44, ст.356 3. Кримінальний кодекс Ураїни // Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2001, N 25-26, ст.131 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості
Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
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СИСТЕМИ

ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
За роки незалежності в Україні створена державна система правової
охорони інтелектуальної власності. Так, сформована нормативно-правова
база, що в цілому відповідає міжнародним нормам і стандартам, розбудована
відповідна інфраструктура, запроваджені механізми реалізації правових
норм.
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Можна стверджувати що з кожним роком, підвищується рівень захисту
прав

інтелектуальної

власності,

налагоджується

координація

дій

правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з піратством у сфері
інтелектуальної

власності,

створена

система

патентно-інформаційного

забезпечення, національна система підготовки, перепідготовки й підвищення
кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, запроваджені сучасні
методи здійснення експертизи заявок на видачу охоронних документів на
об’єкти промислової власності.
Щорічно зростає кількість заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної
власності. В середньому за рік надходить близько 35 тис. заявок (в тому числі
близько 15% від іноземних заявників) та видається понад 25 тис. охоронних
документів. Значним досягненням стало істотне скорочення строків розгляду
заявок на винаходи, корисні моделі, торговельні марки.
Позитивні зрушення сталися і у сфері авторського права та суміжних
прав. Здійснено майже 27 тис. реєстрацій прав автора на твір, запроваджено
моніторинг

телерадіоканалів,

посилено

як

державний

контроль

за

використанням об’єктів авторського права і суміжних прав, так і з боку
суб’єктів господарювання. [1]
Однак, при цьому деякі аспекти державної системи правової охорони
інтелектуальної власності потребують подальшого вдосконалення.
Одним із основних напрямів зовнішньої політики нашої держави є її
інтеграція як повноправного члена у світове і європейське економічне й
культурне співтовариство. Важливою складовою цього процесу в Україні є
створення

максимально

сприятливих

правових,

організаційних

та

економічних умов для юридичних і фізичних осіб щодо набуття, здійснення і
захисту

прав

удосконалення

інтелектуальної
національного

власності.

Насамперед

законодавства

в

сфері

це

стосується

інтелектуальної

власності. Зміни до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності
мають бути спрямовані на:
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- адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС;
- приведення законодавства з питань інтелектуальної власності у
відповідність до Цивільного кодексу України;
- удосконалення нормативно-правової бази експертизи заявок на об’єкти
промислової власності;
- посилення законодавчого захисту прав інтелектуальної власності;
- узгодження актів національного законодавства у сфері інтелектуальної
власності між собою та узгодженість національного законодавства України в
сфері інтелектуальної власності із загальним міжнародним законодавством;
- вчасне врахування у спеціальних законах щодо інтелектуальної
власності змін, які сталися у міжнародному праві;
- вдосконалення правових механізмів економічного стимулювання
творчої праці;
- приєднання, в разі необхідності, до нових міжнародних договорів.
Як бачимо дана тема є надзвичайно актуальною та потребує подальшого
наукового дослідження та опрацювання.
Список літератури: 1. Програма розвитку державної системи правової охорони
інтелектуальної власності в Україні на 2010 – 2014 роки, схвалено рішенням Колегії
Державного департаменту інтелектуальної власності (Протокол від 14 грудня 2009 р. №
14) // sips.gov.ua/ua/progrrozv9-14.html.
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