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НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ  

ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Довгий час Україна займає одне із останніх місць в європейських звітах про 
стан захисту інтелектуальної власності в світі. Проте українською державною 
пропагандою дуже гостро висвітлюється питання про підробку об’єктів 
авторського права, як відповідь на занепокоєність світової спільноти. Піратство 
для України виступає не тільки як підстава для згадки про нашу країну у 
зарубіжних засобах масової інформації, але й як гальмівний апарат для інтеграції 
до світових об’єднань. 

Дане питання є предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Різні погляди на питання захисту інтелектуальної власності та 
боротьби з піратством прослідковуються в роботах Н. В. Волкової, 
А. Г. Ворожейкіної, Є. В. Додіна, О. О. Зотенко, Г. Каплюк, С. В. Ківалова, 
Т. С. Кузьменко, О. М. Тропіної та ін. 

Значне відставання вітчизняних механізмів правового управління в сфері 
захисту інтелектуальної власності від Європейського захисту виступає як одна із 
найбільших проблем для України. Дуже велика кількість товарів, що 
розміщуються на інформаційному ринку України не відповідає законодавчим 
нормам і реалізуються з великими порушеннями прав на інтелектуальну 
власність, переважно з порушеннями авторського права на виріб чи відповідні 
знаки для товарів та послуг. Саме тому нам потрібно створити ефективну систему 
захисту прав на інтелектуальну власність, що дозволить нашій країні залучити 
іноземні інвестиції, покращити економіку України і в подальшому стимулювати 
створення національної інтелектуальної власності. Також дане питання є дуже 
загостреним для нашої країни, оскільки розвиток механізму управління щодо 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є однією з вимог Угоди про 
партнерство і співробітництво з ЄС. 

На даний момент в Україні ми можемо прослідковувати певні зсуви у 
розробці ефективної правової бази для захисту інтелектуальної власності, адже 
законодавство, що існує на національному рівні є максимально наближеним до 
міжнародного законодавства, а це свідчить про те, що розробка механізму 
управління все ж таки відбувається. Для успішного функціонування правової 
бази в сфері захисту інтелектуальної власності, слід розробляти її в декількох 
напрямках. Ми можемо передбачити створення організаційно-правової бази 

захисту інтелектуальної власності, що вміщує в себе оптимізацію відповідної 
інфраструктури органів державної влади, а також налагодження роботи 
державних органів захисту інтелектуальної власності. 

Отже, питання про захист прав на інтелектуальну власність здобуває великого 
значення, так як у зв’язку зі швидким розвитком технологій, з’явилася 
можливість порушення прав у дуже великих обсягах. Тому без належного 
механізму управління система захисту інтелектуальної власності не може бути 
ефективною. 
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