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ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЕЛЕКТРОННУ  

КОМЕРЦІЮ 

 
Виявлено основні тенденції електронної комерції як нової моделі  
ведення бізнесу. Обґрунтовано основні підходи щодо необхідності  
створення законодавчої бази для ведення електронної комерції, заснованої 
на використанні товарів та послуг як об’єктів інтелектуальної власності. 
 
Выявлены основные тенденции электронной коммерции как новой  

модели ведения бизнеса. Обоснованы основные подходы относительно  

необходимости создания законодательной базы для ведения электронной 

коммерции, основанной на использовании товаров и услуг как объектов 

интеллектуальной собственности. 

 
The main trends of e-commerce as a new business model. The basic  

approaches to establishing a legal framework for e-commerce based on the use of 

goods and services as intellectual property. 

 
Сьогодні економіка орієнтується на інноваційний шлях розвитку і тому во-

на активно співпрацює з глобальними інформаційними мережами. В систему Ін-
тернету все більше проникають комерційні відносини. Пріоритети все більше 
зміщуються від традиційних ресурсів, товарів та послуг до інформаційних ресур-
сів, електронних грошей. 

Застосування сучасних інформаційних технологій в бізнесі формує нові тен-
денції в системі світової економіки. Закони організації і розвитку економічних 
систем обумовлені правилами циркулювання інформації. 

Оскільки інформація та інформаційні ресурси належать до об’єктів інтелек-
туальної власності, їх слід розглядати з позицій товару і авторського права. 

Сучасні інтернет-технології дають можливість і фізичним і юридичним осо-
бам займатись електронною комерцією. Споживачі шукають прості і зручні web-
послуги, покупки, інформацію, інтелектуальні продукти і т.п. 

Електронна комерція є одним з основних елементів електронного бізнесу, що 
охоплює всі сфери телекомунікаційних технологій. Європейська комісія визна-
чає електронну комерцію як «здійснення бізнесу електронним шляхом». Таким 
чином, система електронної комерції надає можливість таких послуг: здійснення 
електронного запиту; автоматичне виконання запиту; поширення електронними 
засобами необхідної інформації. 



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

36 

Електронна комерція має вагомі переваги порівняно із звичайними методами 
бізнесу та надання послуг, а саме: глобальна присутність Інтернет не має кордо-
нів; оперативність та цілодобовий режим роботи; потужний рекламний потенці-
ал та зниження затрат на рекламно-маркетингові заходи; зниження витрат на ор-
ганізацію і підтримку всієї інфраструктури бізнесу; додаткові бізнес-можливості: 
інтерактивні служби підтримки, довідкові та консультаційні он-лайн послуги. 

Не дивлячись на стрімкий розвиток електронної комерції, для ефективної 
реалізації потенціалу електронної комерції перешкоджають такі чинники: 

1) глобалізація, тобто проблеми, пов’язані з мовними та культурними пере-
шкодами користувачів світової електронної мережі; 

2) цивільно-правові та економічні проблеми, тобто ускладнення, пов’язані з 
укладанням угод через Інтернет, а також особливості оподаткування; 

3) права інтелектуальної власності, коли товари, поширювані електронними 
засобами, можуть бути легко скопійовані; 

4) таємність та безпека, тобто проблеми створення ефективних та надійних 
механізмів забезпечення конфіденційності, автентифікації та виконання всіх по-
ложень угоди; 

5) взаємодія та сумісність систем, тобто проблеми забезпечення універсаль-
ності стандартів взаємодії та сумісності при роботі в глобальній мережі незалеж-
но від національних та географічних особливостей; 

6) залучення нових учасників – проблеми, пов’язані з недостатнім рівнем 
знань та кваліфікації окремих суб’єктів світової економіки, малого та середнього 
бізнесу, загальним технологічним відставанням окремих регіонів світу. 

Продукти інтелектуальної діяльності стали одним з основних товарів як тра-
диційної міжнародної торгівлі, так і електронної комерції.  

Важко переоцінити роль інтелектуальної власності у впливі на ведення бізне-
су. Понад 80% ринкової вартості таких компаній, як Walt Disney, Microsoft та 
P&G пов’язано з інтелектуальною власністю і нематеріальними активами: знаки 
для товарів і послуг, патенти, секрети виробництва та ноу-хау. Саме ці та ряд ін-
ших об’єктів інтелектуальної власності і стають все популярнішими на ринку як 
традиційному, так і електронному. 

За даними агентства Invesp.com, в 2011 році обсяг продажів у сфері елект-
ронної комерції в світі складав 680,6 $ млрд доларів США. За прогнозами цього 
агентства, дана сума буде тільки зростати, і до 2015 року досягне позначки в            
1,5 трлн доларів США [1]. 

Впродовж останніх 5 років український ринок електронної комерції показу-
вав щорічне зростання на рівні 50%-60% незалежно від перманентних економіч-
них коливань. При цьому ринок має серйозний потенціал. Наприклад, у Німеч-
чині ємність ринку електронної комерції складає близько $ 36 млрд. В Україні 
аналогічний показник складає не більше $ 400-$ 500 млн [2]. 

Тому можна зробити висновок, що електронна комерція має важливий як со-
ціальний, так і економічний ефект. 
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Інтелектуальна власність впливає на ефективність електронної торгів-
лі. Системи, які дозволяють Інтернету діяти: програмне забезпечення, інформа-
ційні мережі, інтерфейси користувача є різними формами інтелектуальної влас-
ності і є важливими для електронної торгівлі. 

Електронна торгівля пов'язана з продажем продуктів і послуг, заснованих на 
інтелектуальній власності, і її ліцензуванні. Музика, картини, фотографії, про-
грамне забезпечення, дизайни, навчальні модулі, інформаційні системи тощо 
можуть бути об'єктом електронної торгівлі. У всіх цих випадках інтелектуальна 
власність є основним компонентом вартості. 

Як свідчать результати досліджень Harris Interactive, Goldman Sachs і Nielsen / 
NetRatings, найбільш продаваними товарами у Всесвітній мережі в минулому 
році були одяг, комп'ютери, програмне забезпечення, музика, книги і подоро-
жі. Далі слідували іграшки, відеоігри і споживча електроніка.  

Впродовж осені 2011 року, за інформацією HitWise, значно зросли продажі 
квітів і подарунків – на 27,9%, довідкової літератури – на 17,6%, офісних товарів 
– на 16,9%, електротоварів і електроніки – на 11,3%, бакалійних товарів і алкого-
лю – на 8,8%.  

Значно збільшилась кількість патентування методів, спрямованих на полег-
шення для покупців і продавців проведення бізнесу у кіберпросторі. Найвідомі-
шим прикладом є зручний спосіб закупівель фірми Amazon.com — так званий 
«однощигликовий шоппінг», який дозволяє клієнтам робити замовлення, опла-
чувати й призначати доставку своїх покупок за допомогою однієї дії – одноразо-
ве клацання мишкою комп'ютера. Фактично нові методи ведення бізнесу охоп-
люють всі сфери: від системи он-лайнового аукціону зі зворотним зв'язком (на-
дається фірмою Priceline.com) до технології Chase Manhattan Bank, котра забез-
печує контрольне звіряння образів і підтвердження кредитної карти [3]. 

Винаходи на методи ведення бізнесу, якими користується галузь електронної 
комерції, переважно складаються з систем, заснованих на комп'ютерних програ-
мах і методах, призначених для здійснення або спрощення електронних угод чи 
операцій, що відбуваються через Інтернет. Ці винаходи дозволяють укладати 
угоди за допомогою комп'ютерної системи, не вимагаючи присутності відповід-
них сторін у безпосередній близькості одна від одної під час електронної самої 
угоди. Більшість таких патентів видано у США. 

Важливою частиною сфери електронної торгівлі є товарні знаки. Постачання 
товару від відомої торгової марки, визнання її споживачем – основні елементи 
діяльності на основі веб-сайтів. 

Ця інноваційна форма електронної комерції має неабиякий вплив на конку-
рентоспроможність товарів і сприяє створенню нових робочих місць.  

На думку патентного експерта Л.Л. Кірія [4], товарні знаки в електронній ко-
мерції грають навіть більш важливу роль, ніж у звичайній комерції. На віртуаль-
ному ринку споживач не має безпосереднього контакту з товаром перед його по-
купкою і тому воліє купувати товари відомого йому виробника або продавця з 
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гарною репутацією, що асоціюється з конкретними товарними знаками. У праг-
ненні завоювати споживача в Інтернеті підприємства змушені приділяти велику 
увагу індивідуалізації, а саме продукції товарних знаків. 

Створення будь-якого сайту пов'язане з розробкою нового інтелектуального 

продукту і з можливістю його подальшого продажу�� 
Можливості Інтернету для ведення електронної комерції дуже різноманітні - 

від використання методів, аналогічних традиційним до інтернет-магазинів, про-
вайдерських служб, служб інтерактивних новин та порад.  

За результатами останніх досліджень, існує ряд проблем, що стосуються 
ведення електронного бізнесу із використанням прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 

По-перше, на даний час в рамках міжнародної співпраці держав-членів Всес-
вітньої організації інтелектуальної власності, розгорнута боротьба, спрямована 
на витіснення з Інтернет кібер-сквоттерів, котрі захоплювали популярні знаки 
для товарів і послуг, заявляючи на них свої права з недобросовісними намірами. 
Кібер-сквоттери реєстрували доменні імена (особливо як адреси веб-сайтів), що-
до яких у них не було жодних практичних планів використання, які були іденти-
чними до загальновідомих знаків для товарів і послуг інших осіб, і які потім на-
магалися продавати їх назад власникам відповідних знаків для товарів і послуг з 
прибутком для себе.  

По-друге, актуальною проблемою залишається електронне піратство, обумо-
влене своєю легкістю і оперативністю, з якою робляться досконалі цифрові копії 
книг, фотографій, музики й фільмів і поширюються по Інтернету. 

По-третє, при розміщенні будь-якого об'єкту інтелектуальної власності, що 
охороняється в мережі, автори не забезпечують контроль над доступом до інфо-
рмації, що публікується. Адже якщо на традиційних носіях можна чітко визначи-
ти кількість проданих копій, то у випадку з Інтернетом може бути продана лише 
одна копія. Якщо придбати у автора ліцензію на використання об’єкта інтелекту-
альної власності і розмістити його в мережі, то цей об’єкт  стає загальнодоступ-
ним.  

Боротьба проти такого поширення об’єктів інтелектуальної власності, що 
охороняються авторським правом, зазвичай здійснюється за допомогою техніч-
них засобів. Але сучасні електронні пірати навчилися долати бар'єри, створювані 
за допомогою кодування та інших технологій захисту від копіювання. При цьому 
іноді ці кіберпірати й не підозрюють, що здійснюють порушення авторських 
прав. Наприклад, користувачі системи Напстер (Napster) надавали в користуван-
ня свої записи в усьому світі не знаючи, що їхні дії є незаконними [5].  

Досить поширеною причиною порушення авторських прав в Інтернеті є від-
сутність відомостей про те, кому саме належать права інтелектуальної власності 
на певний об’єкт. Наприклад, в мережі розміщено мільйони фотографічних тво-
рів без зазначення того, хто є їх автором. Отже, особа, яка має намір використати 
фотографію в особистих або комерційних цілях, вважає можливим використання 
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такого твору без відповідного дозволу, наприклад, як ілюстрації у журналі, оскі-
льки не має можливості визначити правовласника.  

Іноді з відомим автором неможливо укласти договір на використання його 
об’єкта інтелектуальної власності в силу різноманітних причин. Цей фактор зде-
більшого є визначальним для цілком добросовісних користувачів при вирішенні 
питання про дотримання авторських прав. Найпоширенішою причиною пору-
шення авторських прав в Інтернеті є складний порядок взаємодії між суб’єктами 
авторських правовідносин.  

Як результат на практиці виникає одна з таких ситуацій:  
1. порушення авторських прав шляхом використання твору без дозволу, який 

за законодавством є обов’язковим; 
2.  користувачем приймається рішення про невикористання твору, оскільки 

дозвіл отримати неможливо або занадто складно.  
В обох випадках неможливо говорити про будь-яку комерційну вигоду для 

суб’єктів відносин, що виникають або навіть не встигають виникнути. 
Як видно, розвиток електронної комерції є не лише позитивним явищем, 

він створює й низку проблем, пов’язаних з використанням інтелектуальної влас-
ності. Комерційні операції в Інтернеті, пов’язані з захистом авторського і патент-
ного права, у загальній структурі становлять 25%. Сьогодні спостерігається по-
ширення неконтрольованої електронної торгівлі об’єктами інтелектуальної влас-
ності, зростання масштабів піратства щодо об’єктів авторського права, розпо-
всюдження контрафактної продукції, поширення плагіату тощо. 

Практика свідчить, що найчастіше в Інтернеті порушуються права інтелекту-
альної власності на торговельні марки, рідше зустрічається незаконне викорис-
тання чужих комерційних найменувань та географічних зазначень. 

Нині конфлікти в Інтернеті пов’язані з тим, що доменні імена мають певну 
цінність та використовуються для ідентифікації осіб у мережі. Вони фактично 
виконують функції індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх товарів та 
послуг. Але сьогодні доменні імена за законодавством України не вважаються 
об’єктами інтелектуальної власності. Порядок набуття правової охорони, вико-
ристання (комерціалізації) та захисту прав на них ще не визначений чинним за-
конодавством. 

Слід зазначити, що практичні кроки впорядкування охорони інтелектуальної 
власності в Інтернеті вже вживаються. 

З метою сприяння вирішенню назрілих проблем електронної комерції у сфері 
інтелектуальної власності, в Женеві відбулась Міжнародна конференція Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності з електронної торгівлі та інтелектуаль-
ної власності, на якій проголошено Цифровий порядок ВОІВ, який стосується: 

- розширення участі країн у міжнародному співробітництві з питань розвитку 
практики охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в середо-
вищі Інтернету; 
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- упорядкування використання доменів в рамках ВОІВ шляхом усунення су-
перечностей між системою їх назв та правами інтелектуальної власності; 

- підвищення відповідальності провайдерів ой-лайн послуг у сфері інтелекту-
альної власності; 

- урегулювання он-лайн процедур подання та обробки міжнародних заявок у 
рамках PCT, PLT тощо. 

Таким чином, слід очікувати, що найближчим часом способи комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності в електронному середовищі будуть законода-
вчо урегульовані. 

Можна захищати авторські права в Інтернеті за допомогою запису інформації 
з Web-сторінок на лазерний диск і подальшому його депонування в сховище - 
Web-депозитарій. Для цього особа подає заяву про авторство із зазначенням тво-
ру, його опису, фіксується дата прийому, оформляється свідоцтво про прийняття 
об'єкта. Дата депонування буде доказом, що в зазначений час заявник володів 
копією об'єкта. 

Специфіка правовідносин в Інтернеті виявляється в тому, що використання 
особливого технологічного забезпечення (комп'ютери, засоби телекомунікацій, 
програмні продукти) має забезпечувати для кожного учасника правовідносин чі-
тке фіксоване волевиявлення і авторизацію. 

Отже, в результаті досліджень можна зробити наступні висновки: електронна 
комерція здійснює суттєвий вплив на всі види економічної діяльності.  

Питання про захист прав на інформаційні ресурси, як об’єкти інтелектуальної 
власності, практично не врегульовані чинним законодавством не лише України, а 
й інших держав. 

Основний спосіб захисту прав на інформаційні ресурси – це відшкодування 
збитків, які поніс власник об’єкта інтелектуальної власності від незаконного його 
використання у вигляді упущеного прибутку. 

Електрона комерція сприяє формуванню мережених підприємств, електрон-
них ринків, віртуальних торгівельних мереж, зростає кількість працівників, які 
працюють дистанційно на цих електронних сегментів економіки. 
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