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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Події, що відбулись в нашій державі, демонструють українському народу та
світовій спільноті готовність до радикальних змін. Серйозний характер цих
подій вказує на те, що колишня діяльність державних управлінців вже не може
обходитись лише формальними рішеннями, котрі мали усього лише «паперову
силу». Сучасні реалії диктують державним службовцям провести низку
необхідних реформ, що виведуть Україну з економічної, політичної та правової
кризи.
Перш за все державна політика повинна правильно розставити пріоритети у
здобутті важливих досягнень, де розвиток науки та підтримка найбільш
важливих галузей виробництва мають відігравати не останню роль, адже історія
доводить, що розробка та використання новітніх досягнень техніки та
технологій забезпечує найбільший ефект.
Право інтелектуальної власності являється дуже важливим елементом
вітчизняної правової системи. Зрозуміло, щоб досягнути значних результатів у
сфері економіки та підвищити соціальний рівень життя будь-якої держави
наявність сучасної, міжнародно-визнаної cиcтеми інтелектуальної власності є
конче необхідним. Щоб залучити іноземні та вітчизняні інвестиції, щоб
розвивати творчі та винахідницькі таланти, щоб підтримувати та зберігати
національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності на належному рівні
необхідно реорганізувати систему захисту та охорони права інтелектуальної
власності, і тільки тоді суб’єкти цих правовідносин можуть бути впевнені в
тому, що їх права будуть поважатись та захищатись. Розвиток інтелектуального
потенціалу України необхідно зміцнити та зробити пріоритетним інтересом
нашої держави.

Тому стає очевидним, що система охорони та захисту прав інтелектуальної
власності вимагає поліпшення в своїй надійності та ефективності. Варто
розуміти в чому полягає різниця між захистом і охороною прав інтелектуальної
власності. Захист прав інтелектуальної власності являє собою сукупність чітких
заходів, що у випадку порушення права інтелектуальної власності, спрямовані
на їх визнання та відновлення. Тоді як охорона прав інтелектуальної власності
передбачає

створення

та впорядкування

певних норм, які виступають

регулятором суспільних відносин при створенні та використання об’єктів
інтелектуальної власності.
Та система охорони та захисту інтелектуальної власності, що склалася і
використовується сьогодні, пройшла тривалий еволюційний шлях, який
супроводжувався значними трансформаціями. Тому наразі можна виділити
певні особливості, котрі характеризують інститут охорони та захисту прав
інтелектуальної

власності:

світовий

глобальний

характер

діяльності,

врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, створення жорстких
санкцій за порушення цих прав, збільшення об’єктів інтелектуальної власності
та урізноманітнення сфери їх застосування.
Ефективність системи охорони і захисту права інтелектуальної власності
впливає на модернізацію економіки, створення надійного підґрунтя для
інноваційних технологій, підвищення спроможності нашої країни на достойну
конкуренцію у світовому співтоваристві. Це ж, в свою чергу, створює основу
для появи робочих місць у галузях економіки, що базуються виключно на
знаннях. Результатом цього являється цивілізований ринок, котрий ефективно
протидіє

неправомірному

використанню

результатів

інтелектуальної

діяльності, захищаючи інтереси підприємців та споживачів, та створенню
підробних товарів. Проаналізувавши чинне законодавство України, можна
виявити значну кількість неузгодженостей в системі норм про захист права
інтелектуальної

власності.

Більшість

недоліків

вказують

на

низьку

ефективність системи охорони та захисту інтелектуальної власності. Досвід
показує, що осіб, які порушують ці норми, не зупиняє від протиправних дій

навіть застосування до них відповідних санкцій, що встановлені чинним
законодавством.
Таким чином, стає очевидним, що наша держава потребує введення значно
жорсткішої системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності, яка
змусить потенційних порушників відмовитись від протиправного використання
творів чи об’єктів промислової власності.

