
ЕКОНОМІКА АПК

36

ВСТУП
Сучасна світова економічна система розви�

вається в напрямі глобалізації, основним проявом
якої є інтернаціоналізація торговельно�економі�
чної діяльності в умовах різкого зростання рівня
її інтелектуалізації. Наслідком цих об'єктивних
процесів є зміна пріоритетів у забезпеченні кон�
курентоспроможності національних економік, а
саме орієнтація на інтенсифікацію інноваційного
розвитку. Відтепер експортна продукція — як тра�
диційна (продукти харчування, мінеральні добри�
ва, хімікати, транспортні засоби), так і відносно
нова (обчислювальна техніка, програмне забезпе�
чення, електроніка) — містить в собі все більше
складових, які підпадають під дію прав інтелекту�
альної власності. Але розвиток світового ринку
об'єктів інтелектуальної власності супровод�
жується зростанням виробництва підроблених
товарів та піратської продукції для продажу не
тільки на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках.
Виходячи з цього, необхідною передумовою роз�
витку міжнародної торгівлі на засадах недискри�
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мінації є адекватне дотримання прав інтелектуаль�
ної власності, перетворення яких на обов'язкову
сферу регулювання багатосторонньої торгової
системи СОТ потребує дослідження сучасних
процесів інтернаціоналізації інтелектуальної
власності та адаптації механізмів її регулювання
до сучасних реалій торговельно�економічних
відносин, у першу чергу на національних рівнях.

Актуальність проблеми зумовлена тим, що
сьогодні інтелектуальна власність є основним
рушієм росту економіки. За висновками вчених,
якщо за наступні 4 роки в Україні рівень пірат�
ства знизиться хоча б на 10%, то Україна отримає
додатково 2,629 робочих місць, $941 млн доходів
у відповідній галузі та $69 млн додаткових подат�
кових надходжень.

Серед наукових праць, в яких досліджуються
теоретичні основи інтелектуальної власності, її
розвиток в умовах захисту, інтернаціоналізації,
сучасний стан та перспективи міжнародної
співпраці в цій сфері, необхідно назвати дослі�
дження таких зарубіжних вчених, як Г. Беккер,
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К. Ідріс, В. Калятін, С. Клімов, Ж. Коен, Б. Ле�
онтьєв, П. Лернер, В. Мухопад, О. Новосельцев.
Слід відмітити наукові дослідження К. Ідріса, в
яких розкрито провідну роль інтелектуальної
власності як "локомотива" економіки [9]. Не�
обхідність інвестицій у сферу інтелектуальної
власності обгрунтував Г. Беккер [8].

Вагомий внесок у розвиток концепції захисту
інтелектуальної власності в умовах інтернаціона�
лізації, висвітлення її ролі в інтенсифікації інно�
ваційних процесів зробили вітчизняні вчені Г. Ан�
дрощук, О. Білорус, Б. Губський, С. Довгий,
В. Жаров, І. Мікульонок, В. Сіденко, П. Цибуль�
ов. Теоретичні основи інтелектуальної власності
дуже ретельно були розглянуті І. Мікульноком
[4]. В. Сіденко відзначив зростання світового по�
питу на товари з високим рівнем використання
об'єктів інтелектуальної власності [6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є комплексний аналіз процесів

інтернаціоналізації інтелектуальної власності та
інструментів її захисту як специфічного об'єкта
глобальної торгової системи; обгрунтування на�
прямів удосконалення національних систем захи�
сту прав інтелектуальної власності.

Методика дослідження базується на прогно�
зуванні розвитку економічних процесів на основі
методу часткової та загальної наукової абст�
ракції. В дослідженні використані такі методи, як
метод статистичного аналізу, метод синтезу.

Джерельною та статистичною базами були
дослідження вітчизняних та зарубіжних еко�
номістів, матеріали Міністерства фінансів Украї�
ни, Державного комітету статистики України,
Державного департаменту інтелектуальної влас�

ності, міжнародних економічних органі�
зацій (Світової організації торгівлі, Все�
світньої організації інтелектуальної влас�
ності), а також закони України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес інтернаціоналізації економіки,

який є наслідком зростання обсягів світової
торгівлі, зумовлює підвищення значення та
ролі інтелектуальної власності [9]. У розви�
нених країнах питома вага нових знань, які
втілюються в товарах, технологіях, освіті,
організації виробництва, становить від 70%
до 85% їх ВВП. Відмінною рисою світового
ринку інтелектуальної власності в по�
рівнянні з іншими товарними ринками є його
універсальність, органічний зв'язок із усіма
галузями виробництва. При цьому найбільш
високі темпи спостерігаються в науко�
містких галузях виробництва, таких як фар�
мацевтика, інформаційні технології,
сільське господарство, органічна хімія і ге�
тероциклічні з'єднання, напівпровідникові
прилади, мережа і комунікації (табл. 1).

Основною тенденцією розвитку міжна�
родної торгівлі є різке зростання попиту на това�
ри та послуги, які створені з використанням су�
часних технологій та досягнень у галузі науки й
техніки. Це стимулює зростання світового ринку
об'єктів інтелектуальної власності [6]. У першу
чергу, це стосується міжнародної торгівлі ліцен�
зіями, виникнення та поширення торгівлі інжині�
ринговими послугами на основі останніх досяг�
нень інноваційної діяльності, підвищення значу�
щості засобів індивідуалізації товарів та послуг.
Але умовою подальшого розвитку світової
торгівлі інтелектуальною продукцією є удоскона�
лення стандартів охорони прав інтелектуальної
власності, яке може бути реалізоване тільки на
основі міжнародної співпраці.

Вищенаведене дозволяє констатувати, що ос�
новними тенденціями та особливостями розвит�
ку світового ринку об'єктів інтелектуальної влас�
ності є: зростання торгівлі роялті та ліцензійни�
ми послугами; значне підвищення витрат на прид�
бання ліцензій порівняно з витратами на НДДКР;
концентрація ліцензійної торгівлі в промислово
розвинених країнах та наукомістких галузях ви�
робництва (інформаційні технології, органічна
хімія, телекомунікації, сільське господарство то�
що); поява нових потужних суб'єктів ринку з країн
ЄС (Швеція, Франція) та Азії (Китай, Корея) [3];
високий рівень монополізації, який віддзеркалює
прагнення ТНК до довгострокового закріплення
на ринках за допомогою іноземного патентуван�
ня, що створює умови для стабілізації експорту
товарів та формування попиту на ліцензії [10];
підвищення попиту на інжинірингові послуги з
високою питомою вагою інтелектуальної праці
(результати НДДКР і досвід їх практичного ос�

Таблиця 1. Основні галузі техніки відповідно до
Міжнародної патентної класифікації, у яких були
опубліковані заявки за міжнародною патентною

процедурою (РСТ), % [10]
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воєння); збільшення обсягів
продажу контрафактної
продукції [7]; зростання ко�
мерційного інтересу до то�
варних знаків та інших за�
собів індивідуалізації, про що
свідчить різке збільшення об�
сягів їх реєстрації [10], а та�
кож збільшення кількості та
питомої ваги заявок з таких
країн, як Китай, Австралія,
Корея, Болгарія (табл. 2).

У зв'язку із розширенням
можливостей використання
об'єктів права ІВ у нових ви�
сокотехнологічних сферах, у
тому числі в умовах глобаль�
них мереж, а також у зв'язку
із появою нових об'єктів
існує необхідність створення
нових підходів до вирішення
проблеми регулювання прав
ІВ на регіональному та націо�
нальному рівнях; регіональні та міжнародні сис�
теми регулювання прав ІВ регулюють тільки пи�
тання щодо визнання прав ІВ, тобто процедура ви�
конання відповідних норм визначається винятко�
во за національним законодавством; в умовах гло�
балізації основні зусилля повинні бути спрямовані
не стільки на розробку практичних механізмів за�
борони використання об'єктів ІВ, а і на розробку
нових принципів економічного врегулювання
відносин всіх суб'єктів ринку в цій сфері. На сьо�
годні існують певні правові та організаційні про�
блеми функціонування регіональних та націо�
нальних систем регулювання прав ІВ, які поляга�
ють у наступному: наявність між розвиненими
країнами та країнами, що розвиваються, двосто�
ронніх та регіональних угод, які містять зобов'я�
зання, що виходять за мінімальні рамки ТРІПС;
спрямованість правових норм на забезпечення
правового режиму об'єктів, а не регулювання прав
суб'єктів; значна кількість діючих регіональних
угод, які деформують національні системи; від�
сутність у багатьох країнах (у тому числі й в Ук�
раїні) спеціалізованого судового органу з питань
інтелектуальної власності.

Реформи у сфері інтелектуальної власності в
Україні наприкінці 90�х — початку 2000�х років
дали відчутні результати, але швидко вичерпали
свій потенціал через декілька років (рис. 1). Це
можна пояснити тим, що проведені реформи лише
дещо наблизили національне законодавство до
міжнародних стандартів, що дозволило інозем�
ним компаніям реєструвати свої об'єкти інтелек�
туальної власності. Щодо національних заявників,
то була розширена "пропускна здатність" націо�
нальних органів обробки заявок та скорочені
строки обробки цих заявок. З 2007 року ак�
тивність заявників почала знижуватися, що було

посилено початком глобальної фінансової кризи.
Але в той же час слід зазначити, що темпи роз�

витку науково�технічного потенціалу України, які
оцінюються винахідницькою активністю, у по�
рівнянні з такою промислово розвиненою краї�
ною, як США, у 40 разів нижчі, або у 8 разів нижчі
в перерахунку на душу населення.

ВИСНОВКИ
Для захисту прав інтелектуальної власності

можна рекомендувати такі заходи.
Щодо охорони комерційної таємниці від не�

розголошення, то компанії мають впроваджува�
ти новітні технології, які на сьогоднішній день
доступні навіть малому бізнесу. Зокрема, необхі�
дно провести модернізацію комп'ютерних систем,
а саме: впровадження шифрації документів на ПК,
використання систем захисту мереж від сторон�
нього втручання з впровадженням фаєрволів та
VPN задля безпеки передачі інформації. Але ви�
ток інформації може бути спричинений і людсь�
ким фактором. Тому коло працівників, які мають

Таблиця 2. Кількість заявок за процедурою договору PCT
по країнам [10]

Рис. 1. Динаміка надходження заявок на
видачу патентів на винаходи
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доступ до певної інформації, має бути обмеженим
згідно до відповідних потреб. Потрібно вдоско�
налити законодавство з питань захисту від недо�
бросовісної конкуренції методом посилення по�
карань порушників.

Задля боротьби з кіберсквотингом ICANN у
співпраці з ВОІВ повинна вирішити такі питання,
як розширення пропускної здатності з обробки
заявок про порушення та удосконалення алгорит�
му виявлення "підроблених" адрес доменних імен.

Розвиток українського ринку інтелектуаль�
ної власності має ряд перешкод, задля подолан�
ня яких запропоновано провести наступні ре�
форми.

Реформування організацій колективного уп�
равління повинно ліквідувати існуючу структуру
і створити новий інститут на базі Аудиторської
палати, яка діє в рамках Закону України "Про
аудиторську діяльність".

Кримінальний та Адміністративний Кодекс
України потребує значних вдосконалень.
Мінімальні штрафи та покарання за порушення у
сфері інтелектуальної власності повинні бути
збільшені до європейських рівнів.

Судовій системі України потрібно здійснити
заходи щодо подальшої спеціалізації суддів з роз�
гляду справ про порушення прав інтелектуальної
власності, підвищення рівня їх кваліфікації. Тому
пропонується ініціювати узагальнення існуючої
судової практики та прийняття постанови, в якій
викладалися б основні принципи розгляду певних
цивільних та кримінальних справ.

Характерною для України є недооцінка в
суспільстві значимості захисту прав інтелектуаль�
ної власності. Виходячи з цього, необхідним є
здійснення таких заходів:

— формування правової культури з питань
інтелектуальної власності серед широких верств
населення, в тому числі з використанням сучас�
них телекомунікаційних засобів;

— проведення публічних інформаційних акцій
для роз'яснення негативних наслідків неправомі�
рного використання об'єктів права інтелектуаль�
ної власності, в тому числі із залученням власників
таких прав;

— оновлення форм і методів роботи щодо
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліф�
ікації різних соціальних категорій та вікових груп
населення, патентних повірених, працівників
органів державної влади, місцевого самовряду�
вання й керівників підприємств, установ та орган�
ізацій, до компетенції яких належать питання
інтелектуальної власності, трансферу технологій
та інноваційної діяльності;

— створення умов для підготовки наукових
кадрів у сфері інтелектуальної власності;

— охоплення навчанням у сфері інтелектуаль�
ної власності нових категорій населення, насам�
перед шкільної молоді старшого віку.

На основі досвіду зарубіжних корпорацій та

країн — технологічних лідерів — у статті доведе�
но, що об'єкти інтелектуальної власності є дже�
релом створення первинних конкурентних пере�
ваг (виробничо�технологічних), які в процесі
міжнародної торговельно�маркетингової діяль�
ності продукують вторинні переваги (фінансові,
маркетингові, організаційно�адміністративні),
котрі, в свою чергу, формують макрорівневі кон�
курентні переваги для інноваційного розвитку
самої країни. Визначено пріоритетні напрями
удосконалення національних систем регулюван�
ня прав інтелектуальної власності в умовах гло�
бальної торгової системи: створення систем про�
тидії недобросовісній конкуренції у сфері вико�
ристання інтелектуальної власності, забезпечен�
ня захисту інтелектуальної власності в інформа�
ційних мережах. Обгрунтовано пропозиції щодо
вдосконалення захисту прав інтелектуальної
власності в Україні на законодавчо�нормативно�
му, інституціональному та підприємницькому
рівнях.

Питання захисту інтелектуальної власності ще
не досить вивчене і має велике значення як основ�
на умова зростання економіки у 21 столітті. Тому
досконале вивчення та впровадження методів за�
хисту інтелектуальної власності має вагому роль
у національній економіці.
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