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ефективності функціонування законодавчого інноваційного механізму тієї або іншої 
територіальної суспільної системи. Якщо така система перебуває у стані кризи, то 
законодавчий інноваційний механізм є, як правило, деформованим та 
дезорганізованим. У такі періоди в законодавчому інноваційному механізмі можуть 
бути навіть відсутні важливі ланки. 

Для ефективності інноваційної діяльності в Україні потрібно проводити 
глибоке дослідження законодавства, а саме: нормативно-правових та підзаконних 
актів, які видаються Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та профільними 
міністерствами. Не останнє слово в розвитку законодавчої бази для існування 
інноваційної діяльності відіграють локальні акти, які створюються на підприємствах, 
які потім стають основою для інноваційного законодавства України. Їх аналіз дасть 
змогу вдосконалити законодавство та розробити ефективний механізм для 
функціонування та захисту в сфері інноваційної діяльності в нашій державі. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день в економічній політиці одним з найактуальніших 

визнається питання узгодження національного законодавства з нормами міжнародних 
угод. Це питання широко обговорюється та аналізується, тому що рівень захисту прав 
інтелектуальної власності дуже відрізняється у всьому світі. Ці відмінності стали 
джерелом суперечок у міжнародних економічних відносинах, оскільки, 
інтелектуальна власність набуває все більшого значення в міжнародній торгівлі. 
Зважаючи на існуючу невідповідність українського законодавства вимогам сучасних 
ринкових відносин, зараз проводиться ґрунтовна робота щодо вдосконалення 
правових норм у багатьох сферах економічної діяльності. Проблеми інноваційного 
розвитку, що зумовлені недостатнім забезпеченням інтересів національних авторів і 
виконавців, найбільшою мірою пов'язані з відсутністю ефективної охорони об'єктів 
авторського права і суміжних прав, що спричиняє поширення «піратства» у 
зазначеній сфері. Тому особливо гостро стоїть питання ефективного захисту прав 
інтелектуальної власності. Для подальшого розвитку сучасної економіки це питання є 
найбільш актуальним та критичним. 

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності за останнє 
десятиліття набуло значних покращень. Положення Цивільного кодексу нині 
відповідають міжнародним нормам і положенням Угоди ТРІПС. Було прийнято Закон 
України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 
лазерних систем зчитування», який сприяє вирішенню проблеми піратства у сфері 
авторського права і суміжних прав, крім того на запровадження дієвих механізмів 
щодо недопущення виробництва та розповсюдження підробленої продукції було 
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прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України. 
Для вирішення проблеми становлення ефективної системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні треба з’ясувати, які причини того, що Україна не 
в змозі застосувати прийняті норми, та які ще законодавчі питання вимагають 
врегулювання, щоб установити ефективну систему захисту інтелектуальної 
власності? 

Треба розпочати з того, що Україна не може застосувати прийняті норми, бо у 
законодавстві є суперечності між законодавчими актами, що регулюють сферу 
авторського права та суміжних прав, також  правова невизначеність деяких ключових 
понять, зокрема тих, що стосуються мережі Інтернет; та відсутність спеціальних 
державних органів, які безпосередньо регулюють цю сферу. 

Іншою проблемою є поведінка українського суспільства, бо, навіть, кожен з 
нас, кожний день порушує авторські та суміжні права, купує піратські версії музики, 
програм, ігор, бо вони продаються за найменшу ціну. Також в Україні не розвинена 
галузь навчання працівників в даній сфері, бо кожного року вводяться нові 
положення та з кожним роком змінюється методи навчання цим професіям, тому 
існує нестача працівників у сфері інтелектуальної власності. 

Хоча Україна досягла значних зрушень у сфері захисту інтелектуальної 
власності, проте на цьому не закінчилися претензії до неї стосовно цього питання. 
Тому українській владі слід не тільки розглянути законодавчу базу, яка стосується 
інтелектуальної власності та вирішити питання щодо урегулювання проблем, 
пов’язаних з розповсюдженням піратських копій, але й прийняти заходи,  щодо 
навчання спеціалістів у сфері інтелектуальної власності. 
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