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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

Сьогодні в умовах євроінтеграційних прагнень України приділяється особлива 
увага питанню правової охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, адже світовий бізнес вже давно оцінив значення і важливість самої 
природи інтелектуальної власності та її об’єктів, їх охорони та захисту. Тому 
захист об’єктів інтелектуальної власності нині набуває особливого значення.  

Хоча система захисту права інтелектуальної власності в Україні й відповідає 
міжнародним стандартам, але є вкрай недосконалою. Чинні законодавчі акти про 
інтелектуальну власність на об’єкти промислової власності, у тому числі й ЦК 
України, не містять надійної і ефективної системи захисту прав, оскільки кожний 
закон про той чи інший об’єкт права інтелектуальної власності передбачає свої 
заходи захисту права на цей об’єкт. Вони не завжди узгоджені між собою, 
суперечливі й не становлять єдиної системи заходів захисту права інтелектуальної 
власності. Усе вищевикладене свідчить про потребу приведення у відповідність 
ЦК України та спеціальних законів до відповідних міжнародно-правових актів у 
системі охорони промислової власності. 

Проблема захисту прав на об'єкти промислової власності безпосередньо 
пов'язана також з розбудовою системи судових органів. Як свідчить практика, 
суди загальної юрисдикції нині не можуть ретельно займатися цією складною 
категорією справ через велику завантаженість та відсутність у суддів спеціальної 
підготовки та відповідного досвіду. Це зумовлює досить тривалі строки розгляду 
навіть не дуже складних справ з приводу порушення права інтелектуальної 
власності. Низькі стандарти захисту інтелектуальної власності в Україні значною 
мірою визначаються і браком кваліфікованих фахівців у цій сфері, позаяк вона 
вимагає досить великого обсягу специфічних знань. 

Істотним недоліком системи захисту інтелектуальної власності є також її 
занадто низька ефективність. Порушники права інтелектуальної власності не дуже 
бояться застосування до них встановлених чинним законодавством санкцій, адже 
вони по своїй сутності є незначними. Інколи доходи від неправомірного 
використання чужого об'єкта промислової власності перевищують встановлені 
санкції у сотні раз і з лихвою перекривають понесені витрати.  

Ще однією причиною недостатньої ефективності захисту права 
інтелектуальної власності є численні можливості уникнути відповідальності 
порушника за невиконання уже прийнятого судом рішення у справі на користь 
позивача, що дає йому можливість зволікати з виконанням рішення довгі роки. 

 
 


