
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

СИНДЕЦЬКА Аліна Володимирівна 

 

 

УДК 347.77.01 

 

 

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ В 

УКРАЇНІ 

 

 

 

 

 

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



 

 

Дисертацією є рукопис.  

Робота виконана в Київському університеті права Національної академії наук 

України.  

 

 

Науковий керівник –  кандидат юридичних наук, професор  

БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович,  

Київський університет права Національної академії наук 

України, 

ректор.  

 

Офіційні опоненти: 

 

 

доктор юридичних наук, доцент 

КУЛІНІЧ Ольга Олексіївна, 

Київський інститут інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична 

академія», 

завідувач кафедри інтелектуальної власності та 

цивільно-правових дисциплін 

 

 кандидат юридичних наук 

КОВАЛЬОВА Марина Вікторівна, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

доцент кафедри міжнародного права юридичного 

факультету 

 

 

Захист відбудеться «29» травня 2019 року об 11 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4.  

 

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

 

Автореферат розісланий «26» квітня 2019 року. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради, 

доктор юридичних наук        О. О. Кваша 



 

 

1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Науково-технічний прогрес стрімкими темпами набуває 

значущості в контексті розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. Важливими 

напрямами при створенні сприятливого економічного, технічного, соціального 

клімату є пріоритетні для більшості держав системи нормативного регулювання 

відносин у сфері винахідництва та інновацій. Її збалансована побудова сприяє 

формуванню конкурентоспроможної позиції країни в контексті швидкої глобалізації 

та міжнародного співробітництва. При цьому, основоположними проблемами є 

забезпечення охорони прав винахідників та використання самих винаходів таким 

чином, щоб була можливість охороняти права їх творців та примножувати 

інтелектуальні надбання людської цивілізації.  

Розробка раціонального механізму взаємодії охоронних норм у сфері 

винахідництва як в Україні, так і в світі, а також чіткий контроль за їх дотриманням 

є дуже важливим для формування технічного, економічного та соціального 

потенціалу кожної держави. При цьому потрібно мати чітке уявлення з приводу: 

точного визначення об’єкту, що підлягає правовій охороні; характеристиці кола 

суб’єктів, які залучаються в процес правової охорони цих об’єктів (винахідники, 

патентні повірені суб’єкти господарювання, що замовляють або мають намір 

використовувати винаходи у своїй діяльності, держава в особі уповноважених 

органів, міжнародні організації тощо); та способу, в який вищезазначені суб’єкти 

повинні діяти, користуючись наданими правами та виконуючи передбачені 

законодавством обов’язки задля визначення орієнтирів та досягнення результату.  

Наразі на державному і міждержавних рівнях мають бути створені всі належні 

умови для всебічної підтримки вітчизняних новаторів, що потрібно відобразити в 

правових нормах та традиціях. Вдосконалення системи цивільно-правової охорони 

винаходів дозволить запобігти відтоку інтелектуальних та висококваліфікованих 

кадрів за кордон у пошуках кращого життя, як то масово відбувалося у двадцятому 

столітті.  

Потрібно відмітити, що наша країна взяла на себе ряд зобов’язань у сфері 

інтелектуальної власності з метою спрощення створення і комерційного 

використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності, і досягнення 

належного та ефективного рівня охорони й захисту прав інтелектуальної власності, 

що прямо передбачено у главі 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Відносно винаходів це стосується 

порядку продовження строків дії патентів на лікарські засоби та правової охорони 

винаходів у галузі біотехнологій. Однак, відповідні зміни стосовно правової 

охорони даних об’єктів Україною досі не проведені. 

Нормативна база дослідження складається з ряду міжнародних угод, до яких 

приєдналася Україна, зокрема Паризької конвенції з охорони промислової власності, 

Договору про патентну кооперацію, Конституції України, Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», інших 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, наприклад, Концепція 

реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в 
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Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 р. 

№ 402-р. А також, науково-теоретичним підґрунтям роботи стали наукові праці таких 

вітчизняних вчених, як Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, В. Д. Базилевич, 

І. І. Вашинець, М. К. Галянтич, Л. Й. Глухівський, І. І. Дахно, Ю. М. Капіца, 

О. Ю. Кашинцева, М. В. Ковальова, П. П. Крайнєв, О.О. Кулініч, І. О. Мікульонок, 

О. М. Мельвіль, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, 

О. А. Рассомахіна, О. Д. Святоцький, О. І. Харитонова, Є. І. Ходаківський, 

Р. Б. Шишка, Т. В. Ярошевська. Також у роботі наведені дані з офіційних сайтів 

патентних відомств деяких європейських країн, статистичні данні Всесвітньої 

Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ) та доктрини ряду іноземних авторів, 

зокрема таких як Єнні Брукинг, Френсіс Гаррі, Каміл Ідріс, Аня Джедрушик, Фил 

Уодсворт, Хофман Ла Ройч, Нагеш Хумар та ін. 

В Україні захищено ряд дисертацій, присвячених охороні винаходів: «Охорона 

прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України» (Р. Б. Шишка 

2004 р.), «Правова охорона службових винаходів» (М. М. Яшарова, 2012 р.), 

«Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в країнах Європейського 

Союзу» (М. В. Ковальова, 2011 р.), «Правова охорона винаходів в Україні»                

(Я. Г. Воронін, 2010 р.), «Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у 

Європейському Союзі» (Р. Є. Еннан, 2010 р.), «Право на службовий винахід»            

(Т. В. Ярошевська, 2009 р.), «Правова охорона винаходів» (Є. Ш. Гареєв, 2007 р.), 

«Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України»                       

(О. Б. Ришкова, 2007 р.), «Захист патентного права на основі формули винаходу»          

(Т. С. Кириченко, 2005 р.). Отримані результати є вагомим внеском у цивілістичну 

науку. Однак ряд теоретичних та практичних аспектів потребують подальшого 

дослідження для розширення теоретичної бази, вироблення рекомендацій та 

пропозицій щодо внесення змін в законодавство з метою його вдосконалення та 

адаптації до міжнародних вимог.  

Разом з тим, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

необхідністю формування нормативно-правової основи для підтримки, 

стимулювання й розвитку сектору національної промислової власності та створення 

механізму дієвого захисту прав винахідників та патентоволодільців в Україні із 

врахуванням міжнародних тенденцій та досвіду провідних європейських держав.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету права 

Національної академії наук України за комплексними темами «Дослідження основних 

інститутів держави та суспільства: компаративістичний аналіз сучасних правових 

доктрин» (державний реєстраційний номер 0114U000796); «Державно-правове 

регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та 

міжнародні реалії» (державний реєстраційний номер U11U004745). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 

теоретичних засад цивільно-правової охорони винаходів в Україні, і вироблення на 

цій основі рекомендацій щодо підвищення ефективності захисту патентних прав. 

Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення таких завдань:  

- встановити особливості еволюції винахідницької думки, мотивів та 

стимулів людей до винахідництва;  
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- виявити гносеологію світового винахідництва, а також передумови та 

етапи формування нормативної бази, що забезпечувала винаходам правову 

охорону; 

- проаналізувати наукові праці з питань правової охорони винаходів та 

окреслити основну проблематику, що підлягає подальшому дослідженню; 

- визначити основний понятійний апарат; 

- розкрити суть і відобразити структуру цивільно-правової охорони 

винаходів; 

- виявити основні світові тенденції щодо охорони та захисту 

суб’єктивних патентних прав; 

- проаналізувати нормативну базу що регулює відносини з приводу 

правової охорони винаходів в ряді країн Європи; 

- визначити найбільш ефективні способи стимулювання винахідництва в 

Україні; 

- розробити пропозиції відносно вдосконалення цивільно-правової 

охорони винаходів в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі 

створення та патентування винаходів, розпорядження та захисту патентних прав, як в 

Україні так і на інших територіях.  

Предметом дослідження є цивільно-правова охорона винаходів в Україні. 

Методи дослідження. У даній дисертаційній роботі пропонується апробація 

комплексної методології дослідження, яка включає елементи еклектичного характеру (в 

його позитивному сенсі) і формує системний підхід, характерною рисою якого є наукова 

новизна та неочевидність. Дана методологія складається з чотирьох методологічних 

платформ, кожна з яких досліджуєтеся із використанням сукупності окремих методів та 

прийомів наукового пізнання. А саме, на першому етапі дослідження (розділ 1) 

використовується емпіричний метод, що включав в себе історичний, порівняльний, 

аналітичний, аксіологічний підходи та індукцію і психоаналіз. В результаті їх застосування 

було досліджено генезис світового винахідництва, виявлений зв’язок між Міжнародною 

патентною класифікацією та пірамідою потреб А.Маслоу, розроблено теоретичну 

узагальнену класифікацію винаходів (підрозділ 1.1), розкрито історичний хід формування 

світової патентної системи (підрозділ 1.2). проведено аналіз розвитку вчення про систему 

цивільно-правової охорони винаходів. (підрозділ 1.3). Другий етап роботи (розділ 2) 

ґрунтувався на СМД-методології, основу якої склали аналіз та синтез, абстрагування, 

дедукція, структуралізм тощо. При застосуванні формально-логічного та системно-

структурного методів сприяло формулюванню поняття «цивільно-правова охорона 

винаходів», а також проведенню наукового аналізу його структурних елементів (підрозділ 

2.1)., метод аналізу та синтезу  в сукупності з формально-юридичним методом дозволив 

розглянути внутрішню та зовнішню системи цивільно-правової охорони винаходів через 

характеристику їх складових: мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти, види, форми, 

методи, сили, засоби, та конкретні фізичні дії (підрозділ 2.2) Третя та четверта платформи 

(розділ 3) досліджуються з позиції структурно-функціонального аналізу, що включає в 

себе статистичний, порівняльний, прогностичний та логіко-юридичні методи, а також 

експеримент. Статистичний та порівняльний методи стали основою для аналізу світової 

патентної активності (підрозділ 3.1), а за допомогою логіко-юридичний методу було 
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досліджено нормативну базу іноземних держав та визначено найбільш дієві способи для 

стимулювання винахідництва (підрозділ 3.2), метод правового моделювання, 

прогнозування та експеримент були використаний для формування пропозицій і 

рекомендацій щодо вдосконалення процедури захисту патентних прав в Україні (підрозділ 

3.3). В сукупності на основі всіх перелічених методів були сформовані висновки 

дослідження та додатки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним із 

перших комплексних досліджень проблем цивільно-правової охорони винаходів в Україні. 

Сформульовано низку положень, висновків і пропозицій, концептуально нових та 

важливих для юридичної науки та практики. До положень, що мають наукову новизну, 

належать, зокрема, такі:  

вперше: 

1) науково аргументовано та розкрито зміст поняття «цивільно-правова 

охорона винаходів», яка представлена як система міждержавних прийомів та 

способів, що закріплені в цивільних та міжнародно-правових нормах, які 

спрямовані на забезпечення, визнання та прагнення до отримання дозволу на 

розпорядження (реалізацію) винахідником комплексу майнових та пов’язаних із 

ними особистих немайнових прав на створений об’єкт, що відповідає сукупності 

істотних умов, а також забезпечують механізм захисту прав та законних інтересів 

від протиправних посягань з можливістю застосування до порушників відповідних 

санкцій; 

2) обґрунтовано правову позицію, що оскільки винахід є об’єктом 

цивільного права, як результат інтелектуальної діяльності, саме цивільно-правова 

охорона винаходів є найбільш широким поняттям, що включає в себе три 

взаємодоповнюючи, але окремі елементи: а) систему норм законодавства; 

б) діяльність владних суб’єктів по створенню належних умов для розвитку 

винахідництва (зовнішню систему правової охорони винаходів); в) діяльність, що 

включає в себе створення винаходу, його патентування та комерціалізацію 

(внутрішню систему правової охорони винаходів); 

3) аргументовано, що діяльність владних суб’єктів по створенню належних 

умов для розвитку винахідництва та діяльність по створенню, патентуванню та 

комерціалізації винаходів складаються з таких елементів як мета, завдання, об’єкт, 

предмет, суб’єкти, види, форми, методи, сили, засоби, фізичні дії, і у їх сукупності 

спрямовані на результат; 

4) розроблена авторська теоретична класифікація винаходів: 1) за об’єктом 

(матеріальним вираженням): продукти, способи/процеси, нові застосування відомих 

продуктів, способів, речовин; 2) за стадією патентування: запатентовані (пройшли 

кваліфікаційну експертизу) та проектні (щодо яких подана заявка); 3) за складністю: 

прості та складні; 3) за походженням: звичайні (побутові), службові, секретні, 

піонерні, конвенційні, зв’язані; 4) в залежності від суб’єктного складу: а) за правом 

авторства: індивідуальні, колективні; б) за правом патентоволодіння: ті, що 

належать фізичній особі-винахіднику; ті, що належать юридичній особі-

патентовласнику; набуті особою-правонаступником; отримані дозвільним шляхом; 

5) за територією поширення дії патенту: національні; іноземні; міжнародні/унітарні 

(європейські, євразійські тощо); 6) за строком дії правової охорони: деклараційні; 
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присікальні (преклюзивні); загальні; продовжувальні; 7) за призначенням 

(відповідно до МКВ): життєві потреби людини; виконання операцій, 

транспортування; хімія, металургія; текстиль, папір; будівництво; 

машинобудування, освітлення, опалювання, зброя, підривні роботи; фізика; 

електрика; 

5) доведено, що майнові права на винахід можуть перейти у спадок дітям 

винахідника, зачатим за життя та народженим впродовж десяти місяців після його 

смерті, за умови, що вони народяться живими;  

удосконалено: 

6) наукові положення щодо розмежування таких понять як «охорона» та 

«захист» відносно винаходів, з огляду на приналежність винаходів до об’єктів 

цивільно-правового регулювання, а відтак і відносин, що виникають з приводу їх 

патентування, розпорядження та захисту, саме до цивільно-правових відносин, а 

діяльність органів, що забезпечують належне функціонування таких відносин та 

охорону винаходів від протиправних посягань, вже до сфери адміністративного 

права; 

7) ідеї презумпції невід’ємної участі людини у винахідницькому процесі, як 

це зазначено у ст. 1 Закону України «Про правову охорону прав на винаходи та 

корисні моделі», та аргументи на користь невідповідності умовам патентоздатності 

винаходів, які створені засобами «штучного інтелекту»; 

дістали подальшого розвитку:  

8) висновки щодо провідної ролі цивільно-правової охорони інтелектуальної 

власності у частині формування умов, сприятливих для розвитку приватної 

ініціативи;  

9) обґрунтування необхідності розробки в Україні Концепції (стратегії, 

планів) розвитку інтелектуальної власності, з урахуванням методичних 

рекомендацій ВОІВ та позитивного ефекту від запровадження таких заходів як 

«патентні пули», «професорські привілеї», «бізнес-інкубатори», «податкові гавані», 

створення регіональних консультаційних центрів з питань ІВ, підтримку діяльності 

технопарків та програми співробітництва між науковим та промисловим секторами; 

10) висновок про необхідність подальшої адаптації українського 

законодавства до положень Директив та Регламентів ЄС, зокрема в частині 

процедури продовження дії охоронних документів на винахід об’єктом якого є засіб, 

використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, 

володільця майнових прав; 

11) теоретичні напрацювання в питаннях створення в Україні системи 

юрисдикційних органів, які будуть наділені повноваженнями щодо розгляду спорів, 

що виникають внаслідок порушення патентних, авторських та суміжних прав як в 

досудовому так і в судовому порядку із нормативним, організаційним, кадровим та 

процесуальним підґрунтям їх діяльності; 

12) висновки про наявні в законодавстві недоліки щодо регулювання 

відносин в сфері службового винахідництва, що суттєво звужують права 

працівників, які створюють інновації з метою модернізації виробничого процесу. 

Практичне значення одержаних результатів. Напрацювання та результати 

отримані внаслідок дослідження можуть бути використані в процесі викладання курсу 
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та при керівництві курсовими й науковими роботами з дисципліни «Цивільне та 

сімейне право», а також для підготовки навчально-методичних комплексів з дисциплін, 

які викладаються при підготовці магістрів за спеціальністю 8.18010011 

«Інтелектуальна власність». Пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства з 

питань правової охорони винаходів можуть бути враховані при реалізації 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу та виконанні зобов’язань, взятих Україною внаслідок 

ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони. Наукові положення та висновки можуть сприяти в процесі 

популяризації та поширенні знань з питань інтелектуальної власності та бути 

корисними для подальших досліджень теоретичних та правових проблем, які пов’язані 

з цивільно-правовою охороною винаходів в України. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові висновки опубліковані у 

тезах та пройшли апробацію на науково-практичних конференціях: І Всеукраїнська 

науково-практична конференції молодих вчених та студентів з проблем 

інтелектуальної власності «Гармонізація законодавства України з питань 

інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу» (м. 

Маріуполь, 13–14 вересня 2013 р.); ХV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 

2014 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів з проблем інтелектуальної власності «Проблеми гармонізації 

законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства 

Європейського союзу» (м. Київ, 19 вересня 2014 р.); І Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі» (м. Київ, 06 жовтня 2014 р.); ІV 

Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасний 

розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та 

практики» (м. Маріуполь, 13 березня 2015 р.); Перший круглий стіл 

«Парламентаризм в центрально-східній Європі: історія, національні особливості, 

сучасні тенденції» (м. Львів, 17 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Університетська наука 2016» (м. Маріуполь, 19–20 травня 2016 р.), 

VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми кодифікації цивільного 

законодавства Угорщини та України» (м. Дебрецен, 03–05 червня 2016 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні 

проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» (м. Львів, 25–26 

жовтня 2016р.), VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та 

правотворення в Україні: проблеми теорії та практики» (м. Маріуполь, 10 березня 

2017 р.), VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

цивілістики (на прикладі України та Угорщини)» (м. Дебрецен, 28-29 квітня 2017 

р.), I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал 

державного та територіального розвитку» (м. Маріуполь, 03–04 жовтня 2017 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Кальміуські правові читання», «Актуальні 
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проблеми державного та муніципального управління»: (м. Маріуполь, 8-9 грудня 

2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 24 наукових роботах: 11 наукових статтях, з них 10 – у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних науково-метричних баз, 1 – 

у зарубіжному виданні, 13 − тези, опубліковані за результатами науково-практичних 

конференцій та круглих столів.  

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, поділених на вісім підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 251 сторінка. Список використаних джерел складає 285 найменувань і 

займає 32 сторінки. Додатки займають 28 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі розкривається актуальність теми дисертації, ступінь її дослідження, 

визначено мету і завдання, об’єкт та предмет, дослідження, його методологію, 

відображено та обґрунтовано наукову новизну дисертації, викладено основні 

положення, які виносяться на захист, розкрито теоретичне та практичне значення 

основних положень дисертації, та ступінь апробації результатів дослідження.  

Розділ 1 «Гносеологія винахідництва та його правового забезпечення» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток винахідництва. Історіографія 

винаходів людства» розкрита комплексна методологія дисертаційного дослідження. 

В її підґрунтя закладена історіографія винаходів. Дослідження виявляють зв’язок 

між критеріями, які були закладені в основу Міжнародної патентної класифікації 

при поділі винаходів на розділи, підрозділи, класи та підкласи, та мотиваціями, 

закладеними в основу піраміди потреб А. Маслоу. При дослідженні кожної окремої 

групи винаходів визначено міжнародні та національні нормативно-правові акти, які 

регулюють правовідносини з приводу правової охорони таких об’єктів, та їх 

впровадження у цивільний обіг.  

Наслідками співвідношення піраміди потреб А. Маслоу із зародженням та 

розвитком винахідницької думки є додаткова аргументація двох юридичних 

доктрини. Першою є теза про те, що винахід може бути створений виключно 

людиною, як біологічною істотою. Цей аргумент унеможливлює надання правової 

охорони в якості винаходів тим інноваціям, які розроблені за допомогою «штучного 

інтелекту». Друга доктрина додатково аргументує, чому першочерговим етапом 

винахідницької діяльності є аналіз патентної інформації. Патентна база надає 

можливість: по-перше, – визначити чи відповідає винахід умовам 

патентоспроможності; і, по-друге, – спрогнозувати його економічний потенціал в 

умовах прогресуючої економіки знань, тенденцій до індивідуалізації товарів та 

суттєвого зменшення їх життєвого циклу. 

Основна теза розділу зводиться до того, що сучасне законодавство визначає 

винахід одним із об’єктів права інтелектуальної власності нарівні з іншими 

результатами технічної, творчої та розумової діяльності людини, такими як наукові 
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відкриття, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, раціоналізаторські 

пропозиції, знаки для товарів і послуг, нові сорти рослин та породи тварин, твори 

науки, культури та мистецтва тощо. Поряд з нормами Цивільного кодексу України 

та положеннями міжнародних нормативно-правових актів правову охорону цим 

об’єктам забезпечують ряд спеціальних законів. У своїй сукупності вони формують 

систему правової охорони інтелектуальної власності. Всебічна підтримка та 

створення дієвої системи правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності 

в умовах глобалізації має бути пріоритетним завданням держави. Цей факт 

підтверджений аналізом історичних знань про буття та право могутніх Стародавніх 

цивілізацій і Середньовічних держав. На його користь свідчать й статистичні данні, 

які показують причинно-наслідковий зв’язок між тим наскільки державна влада 

сприяє розвитку та подальшому впровадженню інновацій та темпами подолання 

стагнації економіки. У ХХ–ХХІ ст. яскравими прикладами цього феномену стали 

США, деякі країни Східної Європи, Японія, Китай, а також такі «азіатські 

дракончики» як Сінгапур, Тайвань, Південна Корея (нині В’єтнам). 

Дисертантом розроблена узагальнена класифікація винаходів за найбільш 

загальними критеріями схожості та відмінності такими як: об’єкт (матеріальне 

вираження винаходу); стадія патентування; складність; походження; суб’єктний 

склад; територіальне поширення дії патенту; строк дії правової охорони; сфера 

застосування. 

У підрозділі 1.2 «Становлення та формування правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності» розглянуто право інтелектуальної власності як система 

правових норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері створення, 

оформлення, використання та захисту результатів інтелектуальної творчої 

діяльності людини.  

Встановлено, що правова охорона винаходів започаткована з давніх-давен, 

починаючи від родових традицій та сімейних таємниць і закінчуючи складною 

системою міжнародних нормативно-правових актів та норм законодавства 

незалежних країн, що існує на сьогодні. За часів стародавніх держав і до початку 

масштабної індустріалізації всіх галузей виробництва охорона винаходів 

здійснювалася шляхом надання індивідуальних патентів їх творцям за волею 

можновладців. Стрімкий розвиток промисловості виявив такий метод недієвим, що 

сприяло запровадженню відносно єдиних правил гри на винахідницькій арені. 

В роботі висвітлено становлення єдиної системи правової охорони промислової 

власності у світі в хронологічному порядку. 

Встановлено, що перша заборона вільно відтворювати технологію 

виробництва стосувалася продуктів харчування, а саме рецептури тістечок і діяла 

протягом одного року. Комплексний підхід державної охорони промислової 

власності був започаткований в Стародавньому Китаї. Санкціями за розголошення 

державної таємниці щодо секретів виробництва ексклюзивних товарів там була 

смертна кара.  

Автор звертає увагу на те, що першими способами передачі прав на винаходи 

від одних суб’єктів іншим були спадкування та дарування. У роботі досліджено 

сучасний порядок спадкування винаходів в залежності від виду патенту. Зроблено 

висновок про те, що відповідно до законодавства України, власником майнових 
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прав на винахід може стати зачата за життя винахідника та народжена протягом 

десяти місяців від дня його смерті дитина (за умови, що вона народиться живою). 

Наслідком розгляду даного питання стала пропозиція щодо внесення доповнень до 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України стосовно процедури 

оформлення спадкових прав на винаходи. 

У підрозділі 1.3 «Етап дослідження проблематики та її сучасний стан» 

висвітлений аналіз результатів дисертаційних досліджень українських науковців, які 

стосуються правової охорони винаходів проведених за останнє десятиліття. 

Досліджено результати робіт М. К. Галянтича, Р. Б. Шишки, М. М. Яшарової, 

М. В. Ковальової, Я. Г. Вороніна, Р. Є. Еннана, Т. В. Ярошевської, О. Б. Ришкової, 

Т. С. Кириченко та ін. Визначено основні результати та коло питань, які потребують 

подальшої наукової розробки. Зроблено висновок про те, що винахід є складним та 

багатогранним явищем, а відтак при дослідженні відносин, що виникають у зв’язку з 

його правовою охороною необхідно оперувати не лише юридичними нормами та 

доктринами, а й використовувати спеціальні знання відповідної технічної галузі та 

економічний аналіз.  

Розділ 2 «Система цивільно-правової охорони винаходів» складається з 

двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Поняття, суть та зміст системи цивільно-правової охорони 

винаходів» з’ясовано, що у нормативних чи наукових джерелах відсутнє визначення 

таких понять як «цивільно-правова охорона винаходів» чи «правова охорона 

винаходів». 

Автор приходить до висновку, що система міждержавних, а також 

національних заходів та способів, що закріплені в цивільних та міжнародно-

правових нормах, які спрямовані на забезпечення, визнання та прагнення до 

отримання дозволу на розпорядження (реалізацію) винахідником комплексу 

майнових та пов’язаних із ними особистих немайнових прав на створений об’єкт, 

що відповідає сукупності істотних умов, а також забезпечують механізм захисту 

прав та законних інтересів від протиправних посягань з можливістю застосування до 

порушників відповідних санкцій – є цивільно-правовою охороною винаходів. 

Єдиний підхід у науковому тлумаченні цього терміну є позитивним, при цьому 

автор не наполягає на необхідності його нормативного закріплення, що повністю 

відповідає світовій практиці.  

Доведено, що цивільно-правова охорона винаходів являє собою складну 

систему, що включає в себе три відносно-самостійні, однак тісно взаємодіючі 

системи: 1. Систему норм законодавства. 2. Діяльність владних органів та інших 

суб’єктів публічного права, яка спрямована на створення належних умов правового, 

організаційного та неправового характеру для винахідницької та інноваційної 

діяльності. 3. Діяльність суб’єктів приватного права, яка включає в себе створення 

винаходу, його патентування та комерціалізацію. При цьому обидві діяльності 

ототожнюються із змістом правової охорони винаходів, однак перша з них має 

зовнішній напрям, а друга – внутрішній. Кожна діяльність включає в себе ряд 

елементів, таких як мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти, види, форми, методи, 

сили, засоби, та конкретні фізичні дії. Будучі спрямованими на заздалегідь 
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визначений результат у своїй сукупності вони відображають суть цивільно-правової 

охорони винаходів. 

Систему норм національного законодавства становлять Конституція України, 

закони України, підзаконні нормативно-правові акти. Деякі їх положення містять 

колізії та прогалини, а інші норми є недостатньо ефективними в процесі їх 

практичного застосування.  

У підрозділі 2.2 «Зовнішня та внутрішня системи цивільно-правової охорони 

винаходів» досліджуються дві групи правовідносин. Перша – організаційні 

правовідносини, що спрямовані на створення умов для визнання за винахідником 

комплексу прав (майнових та особистих немайнових) відносно створеного об’єкту, 

який відповідає сукупності істотних умов, забезпечення механізму їх реалізації, а 

також пропаганді та стимулюванню вітчизняного винахідництва – зовнішня система 

правової охорони винаходів. Друга – особисті правовідносини, що виникають між 

різними суб’єктами в процесі створення винаходу, а також в процесі його 

патентування та подальшому розпорядженні комплексом майнових та особистих 

немайнових права, передбачених законодавством, а також при захисті прав та 

законних інтересів від протиправних посягань – внутрішня система правової 

охорони винаходів. 

Зауважено, що постійна трансформація та реорганізація державних інституцій, 

які залучені в процес зовнішньої правової охорони винаходів створює перепони для 

розвитку інтелектуальної власності в країні.  

Процес винахідництва включає ряд етапів: аналіз потреб ринку та патентної 

інформації; генерація ідей та їх втілення у матеріальний об’єкт; експертиза на 

відповідність умовам патентоздатності; комерціалізація та перевірка ринком. На 

кожному з етапів винахідник зтикається з рядом перепон для подолання яких 

необхідно залучати спеціалістів з різних галузей. Укладення з ними цивільно-

правових договорів є для винахідника додатковими гарантіями захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Розділ 3 «Патентування винаходів і захист патентних прав в Україні та 

деяких країнах світу» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Загальна характеристика світової патентної активності 

та способи стимулювання винахідництва в Україні» досліджено статистичні дані 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності та стан розвитку промислової 

власності у світі. Дослідженні позиції України за даними Глобального інноваційного 

індексу та іншими показниками за останні роки. Здійснений аналіз винахідницької 

діяльності та патентної активності на промислових підприємствах східного регіону 

України. 

Автором зауважено, що Україна оминаючи існуючі проблеми в питаннях 

інтелектуальної власності у власній країні, є учасницею більшості міжнародних 

договорів. Проблеми полягають у недостатній зацікавленості юридичних осіб 

впровадженням у свою діяльність нових винаходів, корисних моделей, ноу-хау, 

низькому рівні комерціалізації винаходів, створених за рахунок бюджетних коштів, 

зокрема у ВНЗ, недосконалій законодавчій базі, яка регулює відносини у сфері 

службового винахідництва.  
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Для покращення показників в сфері патентування необхідно створення власної 

програми (стратегії) інноваційного розвитку. ВОІВ сприяє таким державам як 

Україна в цьому процесі, і пропонує концепцію методології по розробці 

національної стратегії ІВ (The WIPO methodology). Стратегія інноваційного 

розвитку повинна враховувати позитивний досвід тих держав, які вже її успішно 

реалізували через короткострокові та довгострокові програми. Доведено 

ефективність таких засобів стимулювання винахідницької діяльності як «патентні 

пули», «професорські привілеї», «бізнес-інкубатори», а також підтримка діяльності 

технопарків та програм співробітництва між науковим та промисловим секторами.  

У підрозділі 3.2 «Правова охорона винаходів в деяких країнах Європейського 

Союзу» досліджені особливості правової охорони винаходів в ряді країн Європи, 

зокрема таких як Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща.  

Особливостями патентної процедури за законодавством Німеччини є 

можливість відстроченої системи експертизи, яка забезпечує винаходу пріоритет без 

зобов’язання сплати зборів впродовж 18 місяців від дня подання заявки до її 

публікації. Цього часу достатньо для того, щоб спрогнозувати економічний ефект та 

прийняти рішення щодо необхідності подальшого оформлення патентних прав.  

Новелами законодавства Великобританії є «зміни у дизайні патентного 

права», відповідно до яких товар, що є винаходом має позначатися знаками 

«патентна заявка подана», «запатентовано», «патент» із обов’язковою вказівкою на 

офіційний інформаційний ресурс, де зазначений номер патенту чи альтернативні 

патентні відомості про даний продукт. 

При патентуванні винаходів в Ірландії вони потрапляють до однієї з трьох 

категорій «абсолютно новий», «злегка поліпшений», «просто відмінний від 

наявного». Абсолютно новим вважається винахід, який придатний для 

промислового впровадження, сприяє модернізації виробничого процесу та є новим 

словом у своїй галузі. Автори таких винаходів мають право на податкові пільги 

порядок надання яких залежить від того є винахідник індивідуальним чи 

колективним. Така система робить Ірландію привабливою для холдингів, діяльність 

яких заснована на розробці та впровадженні інновацій.  

Наголошено на необхідності внесення ряду змін в національне законодавство, 

що регулює охорону біологічних винаходів, та строків правової охорони винаходів 

об’єктом яких є лікарські засоби, відповідно до міжнародних зобов’язань України. 

У підрозділі 3.3 «Захист патентних прав в Україні та Європейському Союзі» 

досліджено передумови запровадження на території Європейського Співтовариства 

таких альтернативних інститутів врегулювання патентних спорів як посередництво 

(медіація), експертні рішення, арбітраж. Проведене порівняння між порядком 

проходження справи в Арбітражі та Прискореному арбітражі ВОІВ. Визначено 

передумови та етапи створення Єдиного Патентного Суду, його структуру та 

юрисдикцію. 

Проведено аналіз судової практики із захисту патентних прав в судах України 

в рамках цивільного та господарського процесів. Додатково наголошено на 

необхідності залучення спеціальних фахівців відповідних сфер (як правило 

технічного напряму) з метою прийняття судами повних, справедливих та 

компетентно-обґрунтованих рішень у таких справах. Досліджено стан виконання 
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положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в частині створення 

Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Проведений 

порівняльний аналіз діяльності таких судів в інших державах. Визначені варіанти 

побудови даної судової інституції в Україні.  

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, що виявилося у дослідженні теоретичних, правових та організаційних 

засад цивільно-правової охорони винаходів в Україні. Основні висновки 

дисертаційного дослідження полягають у наступному: 

1. Додатково аргументовано, що винахід є результатом інтелектуальної 

діяльності людини в будь-якій сфері технології, а тому інновації, створені за 

допомогою «штучного інтелекту», не можуть вважатися винаходами. 

2. Винахід є першопочатковим результатом інтелектуальної діяльності 

людини, який в процесі еволюції породив й інші об’єкти права інтелектуальної 

власності, такі як корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, раціоналізаторські 

пропозиції, нові сорти рослин та породи тварин, твори науки, культури та мистецтва 

тощо. 

3. Досліджено історіографію винаходів людства, результатом чого є 

структурована інформація про створення різних категорій винаходів за часовим та 

територіальним критеріями. Критерії закладені в основу поділу винаходів на групи 

та підгрупи в Міжнародній патентній класифікації, відповідають критеріям, які 

закладені в основу ієрархії мотивацій А. Маслоу.  

4. Запропоновано у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» закріпити визначення таких понять як «формула винаходу», 

«патентовласник», «Міжнародна патентна класифікація». 

5. Щороку Державна служба інтелектуальної власності на офіційному сайті 

публікує оновлену версію міжнародної патентної класифікації, однак дане 

повноваження не закріплено нормативно. Тому пропонується доповнити ст. 3 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» таким абзацом 

«щорічно оновлювати версію міжнародної патентної класифікації в офіційних 

джерелах». 

6. Теоретично обґрунтовано, що винаходи можна класифікувати за рядом 

критеріїв, зокрема за об’єктом (матеріальним вираженням винаходу); стадіями 

патентування; складністю; походженням; суб’єктним складом; територіальним 

поширенням дії патенту; строком дії правової охорони; сферою застосування. 

Розроблена авторська теоретична класифікація винаходів. 

7. Досліджено порядок спадкування майнових прав, що виникають з 

патенту та ступінь нормативного закріплення даної процедури. Запропоновано 

доповнити Цивільний кодекс України статтею 1232-2 «Спадкування прав 

інтелектуальної власності», із подальшою деталізацією цієї процедури у 

підзаконних нормативно-правових актах, зокрема в Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України. 
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8. Сформульоване поняття «цивільно-правова охорона винаходів», 

розкриті його суть та зміст. Цивільно-правова охорона винаходів – це система 

міждержавних, а також національних заходів та способів, що закріплені в цивільних 

та міжнародно-правових нормах, які спрямовані на забезпечення, визнання та 

прагнення до отримання дозволу на розпорядження (реалізацію) винахідником 

комплексу майнових та пов’язаних із ними особистих немайнових прав на 

створений об’єкт, що відповідає сукупності істотних умов, а також забезпечують 

механізм захисту прав та законних інтересів від протиправних посягань з 

можливістю застосування до порушників відповідних санкцій.  

9. Виявлено колізію між п. 2 Постанови Кабміну від 31 травня 2010 р. 

№ 376 «Питання Державного комітету з питань науково-технічного та 

інноваційного розвитку» та п. 37 ст. 4 «Положення про Міністерство освіти і науки 

України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 р. № 630. Положення цих двох норм закріплюють повноваження щодо порядку 

державної акредитації фізичних і юридичних осіб, що надає даним суб’єктам право 

проводити наукові та науково-технічні експертизи, затвердження форми 

відповідного свідоцтва, а також переліку документів державного зразка, що дають 

право особам на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг 

без отримання свідоцтва за двома різними органами влади. 

10. Зауважено, що у Законі України «Про наукову та науково технічну 

діяльність» (абз. 2 ч. 1 ст. 64) відсутнє посилання на норми господарського 

законодавства при регулюванні спорів, що випливають з відносин в сфері 

винахідництва. В свою чергу це унеможливлює поширення юрисдикції 

господарських судів на дані правовідносини, що не відповідає існуючій судовій 

практиці. Запропоновано розширити зміст даної норми з огляду на виявлену 

прогалину.  

11. Наголошено на необхідності виконати зобов’язання, передбачені 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони (статті 219–223). Адаптації потребує, зокрема, п. 1.2 Інструкції 

стосовно порядку визначення строку охорони винаходу, в основі якого лежить 

лікарський засіб до ст. 13 Регламенту (ЄС) № 1768/92. Між ними існують 

розбіжності, які на даний час надають переваги Україні у вигляді більш тривалого 

строку продовження правової охорони винаходів, об’єктом якого є засіб, 

використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу. 

12. Встановлено, що норми чинного законодавства не достатньо ефективно 

регулюють відносини у сфері службового винахідництва. Виявлено тенденції 

запровадження на підприємствах альтернативних способів врегулювання відносин, 

що виникають в процесі впровадження інновацій в технологічний процес. Як 

правило, такі відносини належать до сфери трудових і регулюються локальними 

нормативними документами. Зроблений порівняльний аналіз між правовими 

наслідками, які виникають у зв’язку із створенням службового винаходу, та тими, 

які виникають у працівника за альтернативною процедурою регулювання подібних 

відносин.  
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13. Наголошено на необхідності впровадження комплексної Програми 

(стратегії) інноваційного розвитку в Україні. В ході її розробки потрібно 

орієнтуватися на методичні рекомендації ВОІВ та позитивний досвід впровадження 

таких інституційних стимулів як «патентні пули», «професорські привілеї», «бізнес-

інкубатори», «податкові гавані», створення регіональних консультаційних центрів з 

питань ІВ, підтримку діяльності технопарків та програми співробітництва між 

науковим та промисловим секторами. 

14. На території ЄС значна кількість патентних спорів вирішується у 

досудовому порядку через посередництво (медіацію), експертні рішення, Арбітраж 

та прискорений арбітраж ВОІВ. В Україні на даний час альтернативою 

повноцінного судового розгляду є звернення до Третейського суду та процедура 

врегулювання спору за участю судді. Недоліком обох способів, а також і судового 

порядку розв’язання суперечок є недостатня обізнаність суддів у тих питаннях, які 

мають специфічний вузькопрофільний технічний характер. 

15. Обґрунтовано, що п. 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів», визначає, що «Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у 

цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання 

чинності цим Законом.» Даний закон набув чинності восени 2016 року, а органи 

державної влади й досі не представили концептуальний підхід щодо ключових 

питань у діяльності даної судової інституції.  
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Маріуполь, ДонДУУ, 2017. С. 170-172.  

 

АНОТАЦІЯ 
 

Синдецька А. В. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено системному аналізу цивільно-правової 

охорони винаходів, поняття, суть та зміст якої розкривається через характеристику 

всіх її структурних елементів. На підставі авторської методології дослідження 

висвітлюється генезис винахідницької думки, запропонована теоретична 

класифікація винаходів. В роботі проаналізовані основні проблеми захисту прав 

винахідників та патентовласників, які існують в Україні та запропоновані шляхи їх 

вирішення з огляду на міжнародний досвід. Розроблено рекомендації по 

вдосконаленню чинного законодавства, що регулює відносини в сфері правової 

охорони винаходів. Проаналізовано нормативну базу, що регулює відносини в сфері 

патентування ряду іноземних країн та, на підставі їх позитивного досвіду, визначені 

найбільш ефективні способи для стимулювання винахідництва в Україні. 

Ключові слова: цивільно-правова охорона, винахід, винахідники, патент, 

патентовласники, патентне право, промислова власність, результати інтелектуальної 

діяльності, захист патентних прав.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Синдецкая А. В. Гражданско-правовая охрана изобретений в Украине. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – Гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. 

Корецкого НАН Украины, Киев, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено системному анализу гражданско-

правовой охраны изобретений, понятие, сущность и содержание которой 

раскрывается через характеристику всех ее структурных элементов. На основе 

авторской методологии исследования освещается генезис изобретательской мысли, 



 

 

18 

 

предложена теоретическая классификация изобретений. В работе проанализированы 

основные проблемы защиты прав изобретателей и патентовладельцев, которые 

существуют в Украине и предложены пути их решения учитывая международный 

опыт. Разработаны рекомендации по усовершенствованию действующего 

национального законодательства, которое регулирует отношения в сфере правовой 

охраны изобретений. Проанализировано нормативную базу, которая регулирует 

отношения в сфере патентования ряда иностранных стран и, на основе их 

позитивного опыта, определены наиболее эффективные способы стимулирования 

изобретательства в Украине. 

Ключевые слова: гражданско-правовая охрана, изобретение, изобретатель, 

патент, владелец патента, патентное право, промышленная собственность, 

результаты интеллектуальной деятельности, защита патентных прав. 

 

SUMMARY 

 

Syndetsra A. V. A civil legal protection of inventions in Ukraine. – On the right 

of the manuscript. 

Thesis to obtain a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences, specialty 12.00.03 – 

Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V. M. Koretsky Institute of  

State and Law of  National Academy of Sciences of  Ukraine, Kyiv, 2019. 

A complex study of civil legal protection of inventions in Ukraine is considered in 

this thesis. 

The author's methodology of the study of the chosen topic, which consists of four 

methodological platforms, according to the structure of work, is proposed in the author’s 

work and is based on the use of a combination of different methods of scientific 

knowledge, which makes it possible to explore comprehensively not only the invention, 

technological, legal, economic and social category, but also the system of its legal 

protection and to develop recommendations for its improvement in modern Ukrainian 

realities and, taking into account the necessity to adapt the national legislation on 

questions of protection of the inventions according to the European standards. 

An author’s theoretical classification of inventions, their group structuring 

according to the criteria of greatest similarity and differences are developed. 

In this thesis, the correlation of historical sources of inventive activity with the 

hierarchy of motivations according to Abraham Maslow’s pyramid of needs were 

analyzed, as a result of which the conclusion about the motivated process of the evolution 

of inventions in the historical and geographical contexts, and the direct connection 

between the level of technological development in one or another country and its 

economy. The epistemology of the inventions of humanity has been explored and the first 

methods of the transfer of intellectual property rights to contemporary innovation objects 

have been identified, as well as the genesis and transformation of the regulatory 

framework regarding the protection of industrial property objects in the world and in 

Ukraine. There is also a substantiated provision on the need for state support of the patent 

sphere and entities that create industrial property objects and possess property rights to 

them. 
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The work focuses on the fact that it is very important to have open access to 

international patent information databases. Patent information  helps not only to evaluate 

the object in terms of its patentability and commercial potential. The access to it greatly 

simplifies the procedure for registration of inheritance rights to the invention and other 

objects of patent law.  

The definition of «civil protection of inventions» given here is absent at present both 

in the normative base and in legal doctrines, as well as the content of this complex system 

is revealed through the characteristic of all its structural elements. At the same time, the 

system of civil protection of inventions is presented in the form of a logical formula 

consisting of three interconnected and complementary parts, namely the system of national 

and international principles and two types of activity – external and internal, each of which 

has such elements as the purpose, task, object, subject, subjects, types, forms, methods, 

forces, means and specific physical actions.  

The regulatory framework that regulates relations in the sphere of professional 

inventions is investigated in this research work. Alternative ways of regulating such 

relations are described by the example of metallurgical enterprises in the eastern region of 

Ukraine, which are currently operating. 

The author analyzes effective ways to stimulate patent activity, which were 

introduced by successful countries of the world and Europe. These include "patent pool", 

"professorial privileges", "preferential taxation", "Regulations on the interaction of 

industrial enterprises and research institutions", etc.  

The main problems identified with the procedure of the protection of the rights of 

inventors and patent holders exist in Ukraine and the suggested ways of their solution in 

the light of international experience, in particular European countries, and the 

recommendations of the World Intellectual Property Organization, which include the 

introduction of a mediation institution, as well as the creation of jurisdictional judicial 

bodies whose subject matter is the administration of justice in the field of intellectual 

property.  

Recommendations on improving the effective national legislation regulating 

relations in the field of legal protection of inventions with the aim of eliminating the gap 

and collisions in it and bringing it in line with the international obligations of Ukraine are 

developed. 

Key words: civil law, invention, inventors, patent, patent holders, patent law, 

industrial property, results of intellectual activity, protection of patent rights. 

 

 


