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Двадцять перше століття – це століття «економіки знань», у 

якій інтелектуальна власність є основним фактором виробництва. 
Однією з найскладніших та найбільш актуальних проблем 
ринкової трансформації економіки України є ефективне 
використання та подальший розвиток інтелектуального потенціалу 
суспільства [4]. 

Функціонування державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності забезпечує розвиток інституту 
інтелектуальної власності в Україні. Державна система правової 
охорони інтелектуальної власності є сукупністю експертних, 
наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів 
відповідної спеціалізації, що входять до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України [2]. 

Інтелектуальний потенціал України й дотепер залишається 
досить потужним (за даними ЮНЕСКО, за інтелектом нації 
Україна посідає 23-е місце, в той час як Фінляндія — 1-е, США — 
13-е, Росія — 27-е), незважаючи на те, що за останні роки її 
науково-технічний потенціал скоротився у 2,5–3 рази [3]. 

Однак використовується цей інтелектуальний потенціал 
неефективно. Так, згідно з рейтингом Всесвітнього економічного 
форуму, Україна серед 134 країн зайняла у 2009 р. у сфері 
формування факторів інноваційного розвитку — 52, за 
оснащеністю сучасними технологіями — 65, у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності — 114 місце що свідчить про 
неефективне використання власного інноваційного потенціалу [3]. 
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Однією з чи не найболючіших проблем охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності в Україні є проблема піратства та 
поширення контрафактної продукції. За даними Асоціації 
виробників програмного забезпечення (BSA), Україна залишається 
серед країн з найвищим рівнем комп’ютерного піратства. Рівень 
використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні 
у 2008р. зріс і становив 84%, що є одним із найвищих у Європі, а 
втрати національної економіки від комп’ютерного піратства 
склали 534 млн. доларів США на рік. [5]. Дуже несприятливими в 
економіці України стали також умови для використання винаходів 
[3]. 

Реформування засад інтелектуальної діяльності в Україні 
потребує вирішення проблем забезпечення належного рівня 
охорони й захисту інтересів та прав суб'єктів інтелектуальної 
діяльності, забезпечення належних умов для розвитку 
цивілізованого ринку інтелектуальної власності та інновацій, 
міжнародного обміну результатами інтелектуальної діяльності. 
Вирішення цих проблем допоможе Україні модернізувати 
економіку на засадах новітнього інформаційного суспільства, 
стати на європейський шлях цивілізаційного розвитку. 
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Реалізація інноваційної моделі розвитку економіки України 

передбачає створення сучасної системи нормативного 
регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Перші 
кроки в цьому напрямі були зроблені з прийняттям нового 
Цивільного кодексу України у 2003 році, в якому відносини у 
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