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У дисертації проведено комплексне дослідження цивільно-правової 

охорони винаходів в Україні. 

В роботі запропонована авторська методологія дослідження обраної 

теми, яка складається з чотирьох методологічних платформ, відповідно до 

структури роботи, і ґрунтується на використанні сукупності різних методів 

наукового пізнання, що дає можливість комплексно дослідити не лише 

винахід, як технологічну, юридичну, економічну та соціальну категорію, а й 

систему його правової охорони та виробити рекомендації по її вдосконаленню 

в сучасних українських реаліях і, з врахуванням, необхідності адаптації 

національного законодавства з питань охорони винаходів до європейських 

вимог.  

В роботі було проаналізовано співвідношення історичних витоків 

винахідницької діяльності з ієрархією мотивацій згідно піраміди потреб 

Абрахама Маслоу, внаслідок чого зроблений висновок про вмотивований 

процес еволюції винаходів в історичному та географічному контекстах, і 

прямий зв’язок між рівнем розвитку технологій в тій чи іншій країні та її 

економікою. Досліджені гносеологія винаходів людства та визначені перші 

способи передачі прав інтелектуальної власності на тогочасні інноваційні 

об’єкти, а також генезис та трансформацію нормативної бази, щодо охорони 

об’єктів промислової власності в світі та Україні. Обґрунтоване положення 

про необхідність державної підтримки патентної сфери та суб’єктів, які 



створюють об’єкти промислової власності та володіють майновими правами 

на них. 

Обґрунтована позиція, 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 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). 

Наголошено, що дуже важливо мати відкритий доступу до баз 

міжнародної патентної інформації. Патентна інформація не лише допомагає 

оцінити об’єкт з точки зору його патентоздатності та комерційного 

потенціалу. Доступ до неї значно спрощує порядок оформлення спадкових 

прав на винаходи та інші об’єкти патентного права. 

Розроблено авторську теоретичну класифікацію винаходів, їх групове 

структурування за критеріями найбільшої подібності та відмінності. 

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. 

Надано визначення «цивільно-правова охорона винаходів», яке на даний 

час відсутнє як в нормативній базі, так і в юридичних доктринах, а також 

розкритий зміст даної складної системи через характеристику всіх її 

структурних елементів.  

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.  

Таким чином, система цивільно-правової охорони винаходів 

представлена у вигляді логічної формули, що складається з трьох 

взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих частин, а саме системи 

національних та міжнародних норм і двох видів діяльності – зовнішньої та 

внутрішньої, кожна з яких має такі елементи як мета, завдання, об’єкт, 

предмет, суб’єкти, види, форми, методи, сили, засоби та конкретні фізичні дії. 

На підставі отриманих результатів, у другому розділі досліджено 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. 

В роботі наведена нормативна база, яка регулює відносини в сфері 

службового винахідництва. Висвітлені альтернативні способи регулювання 

таких відносин на прикладі діючих металургійних підприємств східного 

регіону України. 

Зауважено, що постійна трансформація та реорганізація державних 

інституцій, які залучені в процес зовнішньої правової охорони винаходів 

створює перепони для розвитку інтелектуальної власності в країні.  



Зроблено висновок пор те, щопроцес 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. 

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. 

Досліджено 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. 

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 «патентний пул», «професорські привілеї», 

«пільгове оподаткування», «взаємодія промислових підприємств та науково-

дослідних установ», тощо. 

Проведено аналіз судової практики із захисту патентних прав в судах 

України в рамках цивільного та господарського процесів. Досліджено стан 

виконання 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. 

Визначено основні проблеми, пов’язані із процедурою захисту прав 

винахідників та патентовласників, які існують в Україні та запропоновані 

шляхи їх вирішення з огляду на міжнародний досвід, зокрема європейських 

країн, та рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що 

включають в себе як запровадження інституту медіації, так і створення 

юрисдикційних судових органів предметом діяльності яких є здійснення 

правосуддя у сфері інтелектуальної власності. 

Розроблено рекомендації по вдосконаленню чинного національного 

законодавства, що регулює відносини в сфері правової охорони винаходів з 

метою усунення наявних в ньому прогалин та колізій та приведення його у 

відповідність до міжнародних зобов’язань України. 

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

патентовласники, патентне право, промислова власність, результати 

інтелектуальної діяльності, захист патентних 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. – Kyiv 

University of Law, Institute of State and Law of V.M. Koretsky National Academy of 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

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. 

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. 

The position that the first ways to transfer the rights to inventions from one 

subject to another were inheritance and donation is substantiated . This research 

work investigates the modern order of inheritance of inventions depending on the 

type of patent. It was concluded that, according to the legislation of Ukraine, a child 

conceived during his life and born within ten months after the inventor’s death 

(provided that he is born alive) may become an owner of property rights to an 

invention. 

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.  

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

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

It is concluded that the invention is a complex and multifaceted phenomenon, 

and therefore, it is necessary to operate not only with legal norms and doctrines, but 

also to use the specialized knowledge of the relevant technical industry and 

economic analysis while studying the relations that arise in connection with its legal 

protection. 

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.  

It is proved that civil law protection of inventions is a complex system that 

includes three relatively independent, but closely interacting systems: 1. The system 

of legal norms. 2. The activities of state bodies and other subjects of public law, 

which is aimed at creating appropriate legal, institutional and non-legal conditions 

for inventive and innovative activities. 3. The activities of subjects of private law, 



which include the creation of the invention, its patenting and commercialization. In 

this case, both activities are compared with the content of the legal protection of 

inventions, however, the first one is external in nature, and the second is internal. 

So, 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. 

Two groups of legal relations were investigated on the basis of the obtained 

results, in the second section. The first is organizational legal relations that are aimed 

at creating conditions for the recognition of the inventor of a set of rights (property 

and personal non-property) with respect to the created object, which corresponds to 

the set of essential features; providing a mechanism for their implementation; as well 

as the promotion and stimulation of domestic inventions - the external system of the 

legal protection of inventions. The second is personal legal relations that arise 

between different subjects in the process of creating an invention, as well as in the 

process of patenting it and further managing a set of property and non-property rights 

of rights provided by law; and in the protection of rights and legitimate interests 

from unlawful encroachments - the internal system of the legal protection of 

inventions. 

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 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. 



It is noticed that the constant transformation and reorganization of state 

institutions that are involved in the process of external legal protection of inventions 

creates obstacles to the development of intellectual property in the country.  

It was concluded that the process of invention includes a number of tapes: an 

analysis of market needs and patent information; generation of ideas and their 

implementation in a material object; examination for compliance with the conditions 

of patent compliance; commercialization and market validation. At each stage, the 

inventor is faced with a number of barriers for overcoming which are necessary to 

attract specialists from different industries. The conclusion of civil contracts with 

them is for the inventor additional guarantees for the protection of intellectual 

property rights.  

The statistical data of the World Intellectual Property Organization and the 

state of development of industrial property in the world are investigated. The 

positions of Ukraine for the data of the Global Innovation Index and other indicators 

in recent years are investigated. The analysis of inventive activity and patent activity 

at industrial enterprises of the eastern region of Ukraine was carried out. 

The features of the legal protection of inventions in a number of European 

countries, in particular, such as Germany, Great Britain, Ireland, Poland, have been 

investigated. 

The peculiarity of the patent procedure under German law is the possibility of 

postponing the examination system, which provides the invention priority without 

the obligation to pay fees within 18 months from the date of filing and publishing. 

This time is enough to predict the economic effect and decide on the need for further 

registration of patent rights. 

Novels of UK law are “a change in the design of patent law,” according to 

which, a product that is an invention should be indicated by the signs “patent 

application filed”, "patented” “patent” with the obligatory indication of official 

information resources containing the patent number or alternative patent information 

for this product. 



It is argued that to improve the performance in the field of patenting is 

necessary to create your own program (strategy) of innovative development. The 

World Intellectual Property Organization assists states such as Ukraine in this 

process and offers the concept of a methodology for developing a national IP 

strategy. (The WIPO methodology). An innovation development strategy should 

take into account the positive experience of such countries that have already 

successfully implemented it through short-term and long-term programs. The 

effectiveness of a number of ways to stimulate patent activity has been proven. These 

include "patent pool", "professorial privileges", "preferential taxation", "Regulations 

on the interaction of industrial enterprises and research institutions", etc.  

The analysis of judicial practice on the protection of patent rights in the courts 

of Ukraine in the framework of civil and economic processes is done. The state of 

execution of the provisions of the Law of Ukraine “On the Judicial System and the 

Status of Judges” regarding the creation of the High Specialized Court on Intellectual 

Property has been studied. A comparative analysis of the activities of such courts in 

other states has been carried out.  Options for building this judicial institution in 

Ukraine were identified. 

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. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 
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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 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 
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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-
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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;  

- 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; 

- 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. 
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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 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 
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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: 

- 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; 

- 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); 

- 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 
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мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти, види, форми, методи, сили, засоби, 

фізичні дії, і у їх сукупності спрямовані на результат; 

- 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; 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; 

- 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: 

- 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; 
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- 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:  

- висновки щодо провідної ролі цивільно-правової охорони 

інтелектуальної власності у частині формування умов, сприятливих для 

розвитку приватної ініціативи;  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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Практичне значення одержаних результатів. Напрацювання та 

результати отримані внаслідок дослідження можуть бути використані в процесі 

викладання курсу 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 
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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 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ГНОСЕОЛОГІЯ ВИНАХІДНИЦТВА ТА ЙОГО 

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1.1 Становлення та розвиток винахідництва. Історіографія 

винаходів людства 

 

Враховуючи занепокоєність деяких вчених [49] сучасним станом 

методики дослідження молодими науковцями власних дисертаційних 

розробок, для комплексного опанування теми «Цивільно-правова охорона 

винаходів в Україні» була запропонована нова та неочевидна методологія 

дослідження, яка візуально відображена у Додатку Б. Емпірично заклавши в 

процес технічної еволюції унікальну істоту – людину розумну, та за 

допомогою гуманістичної психології, ґрунтуючись на ієрархії потреб 

Абрахама Маслоу, ми дійшли висновку, що перші винаходи в історії людства 

не були випадковими, а задовольняли найпростіші потреби тогочасних 

індивідів: у харчуванні, теплі та безпеці. Згодом з’явилися й інші групи 

прийомів, речей та засобів, завдяки яким людство розпочало нову еру 

вмотивованого розвитку. Запропонована теорія детально буде розглянуто 

надалі. 

Появу перших цивілізацій, таких як Шумери, можливо ототожнити з 

періодом формування початкової правової системи, що склала основу 

сучасного законодавчого світобачення. Тогочасний рівень розвитку 

суспільства, про який свідчать археологічні знахідки, теоретично дозволяє 

поділити існуючі на той час винаходи на декілька родових груп у залежності 

від категорії потреб, які вони задовольняли. Відтак, ми отримуємо першу 

методологічну платформу у вигляді багатокутника з вісьмома вершинами, де: 

В1 – винаходи харчової промисловості; В2 – текстильні винаходи; В3 – 

інженерно-будівельні та промислові винаходи; В4 – медичні та хімічні 

винаходи (винаходи у сфері охорони здоров’я); В5 – військові винаходи; В6 – 
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інформаційні винаходи; В7 – соціальні винаходи; В8 – винаходи в сфері 

тваринництва.  

За допомогою такої форми пізнання як філософія техніки, яка 

об’єктивно носить міждисциплінарний характер, прослідковуючи еволюцію 

винахідництва до формування відносно стійкої глобальної системи його 

правової охорони, що відбулася у середині ХХ ст., у тому числі, із 

запровадженням у 1954 році Міжнародної класифікації патентів на винаходи 

(Міжнародної патентної класифікації), ми отримуємо подібний багатокутник. 

При цьому вісім його вершин В*1, В*2, В*3, В*4, В*5, В*6, В*7, В*8 

відповідають восьми основним розділам, які включені до МПК, і є стійкими 

на відміну від похідних від них підрозділів, класів та підкласів.  

За допомогою сукупності підходів, поєднуючи логічне та історичне, 

переходячи від абстрактного до конкретного, аналізуючи зародження та 

розвиток винахідницької думки, власне еволюцію винаходів людства та 

становлення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в 

цивілізаційному контексті, ми отримуємо усічену восьмигранну піраміду В1, 

В2, В3, В4, В6, В7, В8, В*1, В*2, В*3, В*4, В*5, В*6, В*7, В*8. Верхня основа 

піраміди ототожнюється нами з глобальною патентною системою, що діє 

сьогодні. 

На верхній основі усіченої піраміди утворюється циліндр з нижньою 

основою з центром у т. С, що співпадає з центром верхнього багатокутника 

усіченої піраміди. Нижня окружність з центром у т. С ототожнюється нами з 

поняттям та змістом цивільно-правової охорони винаходів. Центром верхньої 

основи циліндру-1 є т. D. Вісь СD та твірні циліндру являють собою «дерево 

проблем». Виходячи зі сформованого «дерева проблем», основою якого є 

окружність з центром у т. D, формуються цілі та завдання їх вирішення. Таким 

чином, циліндр-2 з віссю DR (цілі) та його твірні (завдання) утворюють 

«дерево цілей», верхньою основою якого є окружність з центром у т. R. 

Окружність із центром у т. R та радіусом RR1 – це результат, що 
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прогнозується. При цьому за сприятливих умов він може бути збільшений до 

розмірів окружності з радіусом RR2, що прагне до нескінченності.  

Таким чином, використовуючи сукупність методик, ми отримуємо 

чотири стійкі методологічні платформи – два восьмикутника (В1, В2, В3, В4, 

В6, В7, 8 та В*1, В*2, В*3, В*4, В*5, В*6, В*7, В*8) та дві окружності (з 

центром в т. С та центром в т. D), які комплексно досліджують всі аспекти 

цивільно-правової охорони винаходів в Україні. Це надає можливість 

аргументовано сформулювати цілі та завдання для досягнення позитивного 

результату, що і утворює власну комплексну методологію дослідження 

обраної проблематики [133, c. 209] (див.: Додаток Б). 

В глибинах нашої планети та на її поверхні знаходяться різноманітні 

корисні копалини (вугілля, руда, нафта, горючі та інертні гази тощо), тобто 

мінеральні утворення земної кори, хімічний склад та фізичні властивості яких 

дозволяють ефективно використовувати їх у сфері матеріального 

виробництва. Таке використання стало можливим через те, що багато тисяч 

років тому на Землі з’явився новий біологічний вид, який відрізнявся від 

існуючих сукупністю можливостей, зокрема, мислити, розмовляти, 

пересуватися на двох кінцівках. Але найбільшою відмінністю даних істот була 

здатність, використовуючи зародки інтелекту, створювати речі, що 

допомагали їм виживати у важких природних умовах оточуючого середовища. 

Наука називає даний вид Гомосапієнс/Хомосапієнс (від лат. – Homo sapiens) – 

Людина розумна, поділяючи його на Неандертальців та Кроманьйонців. 

Можна стверджувати, що здатність до винахідництва, поряд з 

фізіологією є критеріями еволюції нашого роду. При цьому потрібно 

відмітити, що процес створення нових речей відбувався не хаотично, а 

достатньо вмотивовано. Перші знаряддя забезпечували найпростіші та 

найнеобхідніші людські потреби – в їжі, воді, теплі, а потім у безпеці – 

довготривалому виживанні та стабільності. Задоволення даних потреб на 

належному рівні дало можливість для розвитку й інших сфер життя, 

притаманних виключно людству, – соціальної, культурної, економічної, 
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наукової, правової тощо. Тому сучасний світ, який ми сприймаємо як належне, 

є результатом тисячолітньої кропіткої інтелектуальної праці наших предків, 

результати якої, в переважній більшості випадків, втілювалися саме у 

винаходах. 

Доводами вищевикладеного слугують результати проведеного 

дослідження з історіографії восьми груп винаходів, а саме: винаходів харчової 

промисловості; текстильних винаходів; інженерно-будівельних та 

промислових винаходів; медичних та хімічних винаходів (винаходів у сфері 

охорони здоров’я); військових винаходів; інформаційних винаходів; 

соціальних винаходів; винаходів в сфері тваринництва. 

Кількість груп відповідає кількості розділам, які містяться у 

Міжнародній патентній класифікації, яку затвердили 1971 року у м. Страсбург 

і яка є чинною з 07 жовтня 1975 р. Єдиний міжнародний підхід до системи 

класифікації патентів, авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про 

корисність відповідає загальним інтересам і є доречним для встановлення 

більш тісного міжнародного співробітництва у сфері промислової власності та 

сприяння гармонізації національного законодавства в цій сфері [227, с. 3]. 

Україна, як незалежна держава, приєдналася до цієї угоди 17 грудня 2008 р. і 

07 квітня 2010 р. її текст набрав чинності, ставши частиною національного 

законодавства. 

Міжнародну класифікацію винаходів було розроблено у зв’язку з 

домовленістю ряду європейських країн про уніфікацію систем класифікації 

винаходів. МКВ являє собою п’ятирівневу ієрархічну систему. Загальна 

укрупнена система класифікації [119, с. 113] і станом на 01 січня 2018 р. 

складається з 8 розділів, 22 підрозділів, 130 класів і 639 підкласів. Така 

структура не є сталою і щороку модифікується шляхом інкорпорації її 

підрозділів, рубрик, класів та підкласів. Щорічно на офіційному сайті 

Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності публікується оновлена 

версія Класифікації (The International Patent Classification (IPC)) з урахуванням 

світових тенденцій розвитку науково-технічного прогресу та пропозицій 
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країн – учасниць Європейської конвенції про міжнародну класифікацію 

патентів на винаходи. 

Аналіз тексту вищезазначеної конвенції надає можливість 

стверджувати, що запропонована класифікація не є обов’язковою, і за 

рішенням кожної країни може носити дорадчий характер для патентних 

відомств та експертів. Українське законодавство не містить положень, що 

зобов’язують винахідників та інших суб’єктів патентної процедури вказувати 

в заявках індекси об’єктів, на які має бути виданий охоронний документ. Лише 

нещодавно державні органи у сфері охорони прав інтелектуальної власності 

почали приділяти достатню увагу питанню класифікації винаходів. На даний 

час офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності 

України надає можливість усім зацікавленим особам ознайомитися з 

офіційною версією документів, що стосуються класифікації об’єктів права 

промислової власності в цілому і винаходів зокрема.  

Таким чином, з 01 січня цього року Українська версія міжнародної 

патентної класифікації включає в себе наступні вісім розділів: а) життєві 

потреби людини; b) виконування операцій, транспортування; с) хімія, 

металургія; d) текстиль, папір; e) будівництво; f) машинобудування, 

освітлювання, опалювання, зброя, підривні роботи; g) фізика; h) електрика. 

У свою чергу кожен розділ містить уніфіковану структуру, наприклад, рівень 

підкласів (тобто з включенням розділів класів і підкласів) або рівень груп 

(тобто з включенням розділів, класів, підкласів та основних груп). 

Критерії закладені в основу Міжнародної патентної класифікації 

об’єктивно не можуть співпадати з тими, які закладені в основу проведеного 

дослідження з історіографії винаходів, адже є похідними від них внаслідок 

логічного розвитку науки та техніки. Однак, потрібно наголосити на наявність 

спільних рис, які випливають із призначення для застосування новостворених 

об’єктів та сфери їх використання.  

Безумовно, перші винаходи неможна ототожнювати із сучасними. 

Фактично термін «винахід» завжди означав та означає результат 
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цілеспрямованої творчої діяльності людини в технічній сфері [188, с. 243]. 

Найпростіше визначення винаходу характеризує даний об’єкт, як новий 

продукт чи спосіб, можна стверджувати, що саме розумові здатності 

створювати речі та знаходити різні методи контролю над силами природи, як 

то розпалювати вогнище та готувати на ньому їжу, і були першими 

винаходами в історії Землі та людства. Процес еволюції завжди вносить свої 

корективи у сприйняття людиною речей, що її оточують: їх властивостей, 

новизни, корисності, необхідності, безпечності тощо. Тому протягом всієї 

світової історії кожен об’єкт, що виникав завдяки розумовим зусиллям 

людини, можна абстрактно називати винаходом. Таке різноманіття породжує 

і ряд проблем, що свого часу зумовили формування нових світових правил 

відносно сприйняття новостворених речей, що можуть приносити користь, а 

також помножувати статки. Тепер у позитивному праві на нормативному рівні 

поняття винаходу має чіткі рамки, хоча вони й певною мірою дещо різняться 

в залежності від законодавства тієї чи іншої країни. Зокрема, ст. 6 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» відносить до них 

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і 

тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту 

чи процесу. Та не відносить сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй 

основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до 

небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних 

мікросхем; результати художнього конструювання. 

З тих часів, коли люди вперше почали усвідомлено застосовувати 

знаряддя праці до часу запровадження Міжнародної патентної класифікації 

відбулися трансформації оточуючого світу, які значно розширили кількість та 

ореол застосування винаходів. Змінилися й критерії, закладені в основу їх 

видового структурування. Важко точно визначити місце походження багатьох 

винаходів давнини, враховуючи їх тисячолітню історію. Іноді вченим вдається 

точно вказати на походження та час винайдення окремої моделі, однак не 

виключається можливість знайдення аналогічних предметів в майбутньому в 
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іншій частині світу. Фактично ми знову і знову відкриваємо історію 

стародавніх винаходів.  

Однак повернемося до витоків винахідництва, розподіливши даний 

процес за предметною характеристикою відносно об’єктів, на які він був 

спрямований, та дотримуючись запропонованої методології. 

В-1. Винаходи харчової промисловості. Їжа є основним джерелом 

енергії, що забезпечує існування всіх живих істот на нашій планеті, у тому 

числі й людини. Це є найпершою та найнеобхіднішою потребою людського 

організму, яка має бути задоволена хоча б на мінімальному рівні, відповідно 

до ієрархії потреб. Початковий раціон наших предків складався з води, льоду, 

солі, устриць, морських гребінців, мідій, молюсків, кальмарів, восьминогів, 

комах, риб, жаб, грибів та інших дарів природи. Згодом еволюція дала 

поштовх для розвитку організованого землеробства, полювання, риболовлі із 

використанням примітивних знарядь, а приборкування полум’я потягло за 

собою вживання смаженого м’яса, що забезпечило можливості 

довгострокового виживання та розвитку інтелекту. Наразі в індустрію 

харчової промисловості впроваджуються все нові інноваційні технології, 

завдяки яким більше 7,5 млр людей забезпечені продуктами харчування. 

І хоча деякі африканські регіони й досі потерпають від голоду, 

прослідковується очевидна паралель між способами виробництва в харчовій 

галузі та рівнем життя даних народів. А такі відомі бренди, як «Coca-Cola», 

«McDonald’s Corporation» та інші світові компанії заробляють мільйонні 

статки на власних секретах виробництва, таємниця яких є запорукою їх 

майбутнього. Так, виданий у 1893 році патент дозволив компанії «Coca-Cola» 

протягом 120 років реалізовувати успішну маркетингову політику 

експортуючи даний напій у понад 200 країн світу.  

Сьогодні при патентуванні винаходів даної групи в процесі на етапі 

експертизи виникають дві найбільш розповсюджені проблеми: доведення 

наявності сенергетичного ефекту, що заявлений у винаходах, які складаються 
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з двох та більше відомих елементів; та наукова новизна лише за фактом 

відмінності кількісного співвідношення заявлених складових [113, с. 231]. 

В незалежності від того, чи відповідає новий харчовий продукт 

критеріям патентоздатності як винахід, для його обігу на території України в 

не залежності від країни походження до 2017 року необхідною була реєстрація 

в Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі висновків 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію 

(ст. 13 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів»). Оновлена редакція цього Закону (ст. 29) 

передбачає обов’язкову реєстрацію новітніх харчових продуктів; харчових 

добавок; ароматизаторів; ензимів; допоміжних матеріалів для переробки, та 

матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться в 

обіг та/або вперше використовуються на території України; води питної, яку 

планується віднести до категорії «вода природна мінеральна». Новітній 

харчовий продукт чи інгредієнт визначається як такий, що суттєво 

відрізняється від звичайних харчових продуктів або інгредієнтів, що присутні 

на ринку, який повинен бути оцінений з точки зору його впливу на здоров’я 

споживача [202]. 

Необхідно відмітити, що у ХХ ст. значна частина інгредієнтів та 

продуктів рослинного походження, зокрема це стосується сортів рослин 

(результатів селекції) були визнані окремими об’єктами права інтелектуальної 

власності і правова охорона даних об’єктів в нашій державі забезпечується 

Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» [203], який відповідає 

нормам Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин [157], від 

02 грудня 1961 р., переглянута в м. Женева 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 

1978 р. та 19 березня 1991 р., і ратифікована Верховною Радою 02 червня 

1995 р. 

Оновлена версія Міжнародної патентної класифікації МПК 2018.01 

відносить охарактеризовану групу винаходів до розділу А – «ЖИТТЄВІ 

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ» із подальшою їх приналежністю до одного з таких 
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класів: А23 «їжа або харчові продукти; їх обробляння, не охоплене іншими 

класами»; А23В «консервування, наприклад баночне консервування м'яса, 

риби, яєць, фруктів, овочів, зернових харчових продуктів; доведення до 

стиглості фруктів або овочів за допомогою хімічних речовин; продукти 

консервовані, доведені до стиглості або упаковані в банки»; А23С «молочні 

продукти, наприклад молоко, масло, сир; замінники молока або сиру; їх 

виробництво». Однак, винаходи харчової промисловості можна віднести і до 

інших розділів, наприклад C11 «тваринні або рослинні олії, жири, жирові 

речовини та воски; жирні кислоти з них; мийні засоби; свічки», C12 «біохімія; 

пиво; алкогольні напої; вино; оцет; мікробіологія; ензимологія; мутації або 

генетична інженерія», C13 «виробляння цукру» тощо. 

Історія харчової індустрії бере свій початок багато тисяч років тому, а її 

еволюція наведена у Додатку В.1. 

В-2. Текстильні винаходи. Трансформація людського організму, що 

включає в себе прямоходіння, збільшення об’єму мозку та випадіння шерсті 

викликало наступну необхідність – до штучного термоконтролю. І хоча вчені 

в різних куточках планети досі сперечаються щодо причинно-наслідкових 

зв’язків даного феномену (цікавою з цього приводу є теорія, яку 

запропонувала професор Nina G. Jablonski у своїй статті «Гола правда: Чому в 

людей немає шерсті» (Scientific American № 4/2010) [46]), очевидним є той 

факт, що втрата більшої частини волосяного покрову викликало необхідність 

до створення одягу, що мав захищати як від спеки, так і від холоду. На сьогодні 

ми не уявляємо своє життя без взуття, джинсів, головних уборів, суконь, 

теплих речей тощо.  

У МПК 2018.01 переважно дана група винаходів відображена у 

розділі D – «ТЕКСТИЛЬ; ПАПІР», який включає в себе дев’ять підкласів (сім 

стосовно текстилю та два – паперу): D01 «натуральні або штучні нитки чи 

волокна; прядіння», D02 «пряжа; механічне обробляння пряжі або канатів; 

снування або формування пучка», D03 «ткацтво», D04 «плетіння; 

виготовляння мережива; трикотажно-в’язальне виробництво; басонні 
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вироби; неткані матеріали», D05 «шиття; вишивання; виробництво 

прошивних виробів», D06 «обробляння текстильних матеріалів тощо; прання; 

еластичні матеріали, не охоплені іншими класами», D07 «канати; кабелі, 

відмінні від електричних». Крім того дана група винаходів може 

класифікуватися і за іншими підрозділами МПК 2018.01, зокрема: A41 «одяг», 

A42 «головні убори», A43 «взуття», або C14 «шкури; голина; шкурки; шкіра» 

та інше. 

З правової точки зору сучасний світ моди здебільшого охороняється 

патентами на промислові зразки, але тривалий час в історії текстильна 

індустрія відносилася до сфери винахідництва а її розвиток відображений у 

Додатку В.2. 

В-3. Інженерно-будівельні та промислові винаходи. Після того, як 

наші пращури на примітивному рівні задовольнили свої фізіологічні потреби: 

спрагу, голод, тепло, вони наблизилися до наступної сходинки піраміди 

А. Маслоу – потреби убезпечити себе та нащадків від небезпек оточуючого 

світу. Із розвитком землеробства більша частина населення почала вести 

осілий спосіб життя, з’явилися перші поселення, зменшилася необхідність 

постійного пошуку їжі, що в свою чергу призвело до розподілу праці. Тепер 

людина могла знайти собі лише одне заняття, що також спричинило 

демографічне піднесення. Поселення перших племен розросталися, і понад 

10 тис. років тому на Близькому Сході з’явилося перше місто. Подальше 

розростання населення викликало необхідність створити безпечні та 

оптимальні умови для суспільного співжиття, що потягло винайдення 

різноманітних об’єктів архітектури та інфраструктури. Для того, щоб 

відгородитися від ворогів, будувалися мури та мости, для доставки їжі 

з’явилися дороги та повозки, а щоб забезпечити населення водою – акведуки. 

Фізіологічні потреби зумовили появу перших вбиралень, потреба у сні – 

будинків, які мали відповідати кліматичним умовам, бути компактними, 

освітленими тощо. Так винаходяться найбільш ефективні та зручні будівельні 

матеріали, вуличне освітлення, каналізація тощо. Даним об’єктам у МПК 
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2018.01 найбільш відповідає розділ Е – «БУДІВНИЦТВО», хоча деякі 

винаходи даної сфери відносяться і до інших розділів, зокрема F – 

«МАШИНОБУДУВАННЯ; ОСВІТЛЮВАННЯ; ОПАЛЮВАННЯ; ЗБРОЯ; 

ПІДРИВНІ РОБОТИ» та H – «ЕЛЕКТРИКА». Основний розділ Е включає в 

себе наступні підрозділи: E01 «будівництво доріг, залізниць або мостів», E02 

«гідротехнічні споруди; фундаменти; переміщування ґрунту», E03 

«водопостачання; каналізація», E04 «наземне будівництво», E05 «замки; 

ключі; гарнітура до вікон або дверей; сейфи», E06 «двері, вікна, віконниці чи 

жалюзі взагалі; драбини», E21 «буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 

справа», E99 «об’єкти, не охоплені іншими класами цього розділу [2006.01]». 

Інші розділи також включають підрозділи, стосовно зазначеної групи 

винаходів, так розділ С «ХІМІЯ; МЕТАЛУРГІЯ», містить наступні підрозділи: 

C03 «скло; мінеральна або шлакова вата», C04 «цементи; бетон; штучний 

камінь; кераміка; вогнетриви», C21 «металургія заліза», C22 «металургія; 

cплави чорних або кольорових металів; обробляння сплавів або кольорових 

металів», C23 «покривання металевих матеріалів; покривання інших 

матеріалів металевим матеріалом; хімічне обробляння поверхні; дифузійне 

обробляння металевого матеріалу; способи покривання вакуумним 

випаровуванням, розпилюванням, іонною імплантацією або хімічним 

осадженням парів взагалі; cпособи запобігання корозії металевого матеріалу 

або утворюванню накипу взагалі», C25 «електролітичні або 

електрофоретичні способи; устатковання для них». 

Всі інженерно-будівельні винаходи об’єктивно неможливо перелічити, 

однак основні з них наведені у Додатку В.3.  

В-4. Хімічні та медичні винаходи (винаходи у сфері охорони здоров’я). 

У відносно безпечному середовищі людство прагне до ідей збереження 

молодості та продовження життя. Із часів австралопітеків, коли середня 

тривалість життя не перевищувала 18–20 років і до сьогодні, коли останні 

дослідження доводять, що людський організм може функціонувати 110 років, 

тривалість життєвого циклу людини, як біологічної істоти постійно 
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збільшувалася. За часів Римської імперії він становив – 25 років, у феодальний 

період – 30–35 років, а в часи розвиненого індустріального суспільства – 63–

70 років. Але на майбутнє, вчені прогнозують збільшення тривалості життя до 

150 років. І значною мірою на даний феномен впливає розвиток науки в 

медичній та хімічній сферах [219]. 

Так, наприклад, випадкове винайдення пороху вченими Стародавнього 

Китаю завдячує саме ідеї продовження життя монархів, адже спочатку він був 

створений у якості рецепту довголіття, після чого були відкриті рушійні 

властивості даної хімічної сполуки [55, с. 27]. Окрім того сучасний світ має 

завдячувати своїм здоров’ям вакцинації, яка зараз стала невід’ємною 

складовою збереження людського життя. У 1000 році н. е. сина китайського 

головного міністра вбила віспа, і щоб врятувати решту родини, він зібрав 

знахарів з усього Китаю, один з яких відкрив таємницю вакцинації через 

введення в організм людини слабкої форми вірусу, що в майбутньому 

гарантувала імунітет від тяжкої форми цієї хвороби. До європейців дана 

практика прийшла після 1718 року від дружини британського посла леді Мері 

Уортлі Монтегю (Mary Wortley Montagu). Перебуваючи в Туреччині, на 

території якої ці знання були давно відомі, вона, перенісши віспу, попросила 

зробити вакцинацію своєму синові [85]. І хоча офіційно вважається, що 

вакцинацію у 1798 році винайшов англієць Едвард Дженнер, після часів 

пандемії чорної віспи на теренах Азії, північної Африки та головним чином 

Європи (1346–1353 рр.), де дана хвороба знищила, за самих скромних 

підрахунків, майже третину населення, а також з огляду на страшні хвороби 

ХХ–ХХІ ст., це тисячолітнє відкриття, зроблене невідомим алхіміком, 

неможна недооцінювати.  

Розділ С «ХІМІЯ; МЕТАЛУРГІЯ» МПК 2018.01 поєднує дві категорії 

винаходів, і поділяє хімічні на такі підрозділи: C01 «неорганічна хімія», C02 

«обробляння води, промислових та побутових стічних вод або відстою 

стічних вод», C05 «добрива; їх виробляння», C06 «вибухові речовини; сірники», 

C07 «органічна хімія», C08 «органічні високомолекулярні сполуки; їх 
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одержування або хімічне обробляння; композиції на основі цих сполук», C09 

«барвники; фарби; полірувальні композиції; природні смоли; адгезиви; 

композиції, не охоплені іншими класами; застосовування матеріалів, не 

охоплене іншими класами», C10 «нафтова, газова та коксова галузі 

промисловості; технічні гази, що містять монооксид вуглецю; паливо; 

мастильні матеріали; торф». До цієї групи також належать винаходи розділу 

А «ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ», зокрема: A61 «медицина або 

ветеринарія; гігієна», A62 «рятувальна служба; протипожежні засоби». 

У сучасному світі хімія та медицина є невід’ємними компонентами 

нашого повсякдення, які беруть свій початок із давніх-давен, а процес їх 

розвитку прослідковується у Додатку В.4.  

В-5 Військові винаходи. Прагнення ускладнити життя людським 

побратимам завжди було головним стимулом до винахідництва. Багато тисяч 

років тому в когось з’явилася ідея загострити палицю та опалити її на вогні, 

що і стало першою зброєю не лише проти хижаків, а й проти один одного. 

Історія людства є історією війни. Швейцарець Жан-Жак Бабель підрахував, що 

за весь час, починаючи від 3500 р. до н. е. й до початку ХХІ ст., людство мирно 

існувало лише 292 роки [65]. Та як би виглядав наш соціум, якби в його історії 

не залишилися чорні плями від Першої (1914–1918 рр.) та Другої (1939–

1945 рр.) світових війн, Громадянської війни в Росії (1917–1923 рр.), 

Дунайського (1862 р.) та Тайпінського (1850–1864 рр.) повстань, 

Наполеонівської війни (1799–1815 рр.), Захоплення Китаю маньчжурської 

династії (1616–1662 рр.), Війн Монгольської імперії (ХІІІ–ХV ст.), Війни 

Тамерлана (XIV ст.), Повстання Ай Лушаня (VIII ст.) та безлічі війн 

стародавніх держав й цивілізацій. 

У версії 2018.01 МПК подібні винаходи віднесені до розділу F 

«МАШИНОБУДУВАННЯ; ОСВІТЛЮВАННЯ; ОПАЛЮВАННЯ; ЗБРОЯ; 

ПІДРИВНІ РОБОТИ», їх детальна класифікація відображена у таких 

підрозділах: F41 «зброя», F42 «боєприпаси; підривні роботи». Потрібно 

відмітити, що в процесі створення військових винаходів, їх складовими 



26 

можуть бути й винаходи з інших підрозділів МПК, або інші об’єкти та 

технології, наприклад із підрозділу G21 «ядерна фізика; ядерна техніка». 

Достеменно невідомо, чому людство так прагне самознищення, але у 

пристрасті людей винаходити речі для вбивства собі подібних тривала історія, 

що відображена у Додатку В.5 

В-6. Інформаційні винаходи. «Хто володіє інформацією, той володіє 

світом» – даний вислів є загальновідомим і набув такої популярності завдяки 

Уїнстону Черчілю, однак власне цей факт був відомий ще у давні часи. Згідно 

чинного українського законодавства, інформація – це будь-які відомості та/або 

дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді [196]. У загальному розумінні інформацією є дані про 

оточуючий світ та процеси, які в ньому відбуваються, що сприймаються 

людиною чи спеціальним пристроєм [165, с. 255]. Тисячоліттями наші 

пращури накопичували інформацію та вживали всі можливі заходи по її 

збереженню та передачі наступникам. Вже на початку зародження цивілізацій 

стало зрозумілим, що усний спосіб передачі знань не є достатньо ефективним, 

тому люди прикладали максимум зусиль для створення більш прийнятних 

способів фіксації даних, спочатку у вигляді настінних малюнків, потім більш 

складної форми фіксації – писемності. Важко уявити глобалізаційні процеси 

сьогодення без всесвітніх інформаційних мереж, комп’ютерів та інших 

гаджетів. Ринок інформаційних технологій розвивається із феноменальною 

швидкістю і навіть найсміливіші прогнози можуть виявитися мізерними у 

порівнянні з реаліями недалекого майбутнього.  

Розділи B «ВИКОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ; ТРАНСПОРТУВАННЯ», D 

«ТЕКСТИЛЬ; ПАПІР» та G «ФІЗИКА» визначають наступні підрозділи, що 

характерні для класифікації інформаційних винаходів, зокрема: B41 

«друкування; лініювальні машини; друкарські машини; штемпелі», B42 

«палітурна справа; альбоми; папки; спеціальні види друкованої продукції», 

B43 «засоби для письма або креслення; канцелярське приладдя», D21 

«виробництво паперу; виробництво целюлози», G06 «обчислювання; 
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розрахунок; рахування», G09 «навчання; криптографія; відображання; 

реклама; печатки», G11 «зберігання інформації», G12 «елементи конструкції 

приладів», G16 «інформаційно-комунікаційні технології (ікт), спеціально 

пристосовані для певних сфер застосування» та інші. 

А почалося все із примітивних способів фіксації інформації, що дійшли 

до нас у якості археологічних знахідок та інших більш прогресивних 

винаходів, відображених у Додатку В.6.  

В-7. Соціальні винаходи. Історія показала, що жоден винахід сам по собі 

нікому не гарантує вічного благоденства і процвітання. За високі стандарти 

життя, добробуту весь час треба платити – коли важкою працею, коли кров’ю, 

щоб захистити власні здобутки. «Золотий вік» давніх хліборобських 

цивілізацій породив дивовижний світ, легенди про який пережили тисячоліття. 

Тоді люди чи не вперше збудували для себе відносно комфортні житла, які 

добре захищали від негоди й ворогів, мали вдосталь їжі, вони прикрасили свій 

побут творами мистецтва і не забували вшановувати богів [236, с. 7]. Все це 

стало можливим, оскільки перші дві сходинки піраміди потреб були 

задоволені на належному рівні й прийшов час для розвитку духовних сфер та 

соціального життя. З того часу було створено безліч предметів та знарядь, що 

допомагали особистості в її становленні та розвитку. З’явилися музичні 

інструменти, витвори мистецтва, побутові приладдя. У МПК 2018.01 такі 

обєкти можна віднести до розділів A «ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ», 

зокрема підрозділи A45 «предмети для особистого користування або для 

подорожі», A47 «меблі; предмети домашнього вжитку або побутові 

прилади; кавомолки; млинки для спецій; пилососи взагалі», A63 «спорт; ігри; 

розваги» та розділу G «ФІЗИКА», наприклад підрозділами G03 «фотографія; 

кінематографія; аналогічне обладнання та способи, що використовують 

хвилі, відмінні від оптичних; електрографія; голографія», G04 «вимірювання 

часу», g10 «музичні інструменти; акустика». 

Деякі з винаходів даної групи хронологічно перелічені у Додатку В.7.  
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В-8. Винаходи в сфері тваринництва. Говорячи про винахідництво, як 

цілеспрямовану діяльність людини в будь-якій сфері технологій, результатом 

якої є новий продукт, процес або спосіб, ми нерідко опускаємо аспект 

взаємодії людини зі світовою фауною. На даний час відповідно до п. 4 ст. 6 

Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» правова 

охорона, що надається винаходам, не поширюється на породи тварин, а 

передбачена, зокрема, Законом України «Про племінну справу у 

тваринництві» від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII.  

Тим не менш, як і створені людиною сорти рослин, так і одомашнення й 

поліпшення породи певних видів тварин, на наш погляд, є результатом 

інтелектуальної діяльності людини, які виділилися в окремі специфічні види 

об’єктів права інтелектуальної власності відносно нещодавно та 

фрагментарно. Проте в міжнародному праві стосовно питань 

охороноздатності порід тварин вже тривалий час відбуваються запеклі 

дискусії.  

Як зазначає А. Горелько, патентування нових порід тварин, скоріш 

належить до питання етики, на відміну від правової охорони нових сортів 

рослин. Через це, для першого з перелічених об’єктів міжнародна система 

охорони досі не створена, охорона ж останнього здійснюється в рамках 

Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (Париж, 1961 р.). Хоча, 

деякі незначні питання правової охорони нових порід тварин відображені в 

Угоді про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 

Зокрема ст. 27 (3) (b) даної Угоди встановлює, що «країни-учасниці Угоди 

можуть виключати із сфери патентування… тварин, окрім мікроорганізмів». 

Таке формулювання підтримується рядом країн, наприклад Індією, Францією 

та Кенією, які прямо заявляють про неможливість винайдення нових порід 

тварин, а отже і не патентоспроможність даних об’єктів. Однак існує і 

діаметрально протилежний підхід, який повністю співпадає з патентною 

процедурою. Третя група країн проваджує схожі форми охорони як для нових 
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сортів рослин, так і для нових порід тварин. Існують і такі країни, де 

дозволяється й патентна охорона, і використання особливих форм [51]. 

Україна відноситься до країн третьої групи, хоча у 2002 році була спроба 

прийняти Закон України «Про охорону прав на породи тварин», що зазнала 

фіаско, і він був скасований Постановою Верховної Ради України від 

28 листопада 2002 р: № 332-IV за пропозицією Президента України та 

направлений до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики 

та земельних відносин для подальшої роботи, результати якої й досі невідомі.  

Тим не менш, незважаючи на сучасний законодавчій стан регламентації 

даного питання, виходячи з історичного досвіду, ми не можемо недооцінювати 

значення взаємовигідного існування наших предків із колись одомашненими 

ними тваринами. У свою чергу колись дикі вовки, приручені людиною, були 

цілком корисним допоміжним знаряддям при полюванні. А за часів 

Середньовіччя та поширення шовковим шляхом щурів, які переносили 

смертельну хворобу (хоча, на думку Дід’є Рауля, її винуватицею була бактерія 

Y. Pestis), своїм порятунком мешканці Європи мають завдячувати у тому числі 

й одомашненим за багато тисяч років до того котам. У період війни з 

Наполеоном брати Родшильди, використовуючи поштових голубів, отримали 

інформацію, що допомогла їм провести вдалий ряд дій на англійській 

фондовій біржі та отримати на цьому надприбутки. 

А ось ті, насправді нові технологічні рішення, що повністю відповідають 

умовам патентоздатності та створюються для догляду й втіхи за нашими 

«домашніми улюбленцями» або ж для захисту від набридливих комах чи 

гризунів, є досить корисні та затребувані суспільством, а отже – промислово 

придатні. І хоча дана група винаходів передбачена здебільшого одним 

підрозділом МПК 2018.01, а саме – A01 «сільське господарство; лісівництво; 

тваринництво; мисливство; відловлювання тварин; рибництво» багатогранні 

та неоднорідні взаємовідносини людей та тварин в їх історичному аспекті були 

нами дослідженні, а результати відображені у Додатку В.8.  
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Підсумовуючи результати даного дослідження, що ґрунтується на 

археологічних знахідках, палеонтологічних теоріях та всьому арсеналі знань 

сучасності, ми можемо зробити ряд висновків. 

Запропонований поділ винаходів на групи має відносний характер, адже 

деякі з них неможливо об’єктивно віднести до тієї чи іншої категорії через їх 

використання в багатьох сферах людського життя. Всередині ХХ ст. 

міжнародною спільнотою була зроблена реальна та достатньо успішна спроба 

систематизації інноваційних надбань, що втілилася у розробку та 

запровадження уніфікованої Міжнародної класифікації винаходів 

(Міжнародної патентної класифікації).  

На етапі зародження людської цивілізації грань між різними категоріями 

винахідництва була непомітною, вони виникали та розвивалися хаотично, в 

різних країнах та за різних умов. Історично-науковий підхід дослідження 

появи та еволюції цих речей дозволяє зрозуміти суть та значення оточуючих 

нас предметів, спрямувати зусилля на розвиток відповідної сфери задля 

добробуту суспільства та зростання показників економіки. Ексклюзивні речі 

стали товарами із високим попитом, і відповідно навколо них активно 

формуються відносини власності.  

Дослідження питання історіографії винаходів було актуальним ще у 50-

х роках ХХ ст. в радянській державі. Йому приділяли увагу А. А. Канаєв, 

В. І. Орлов та багато інших науковців. Наразі аналіз впливу винахідництва на 

людську історію та сучасність здебільшого цікавить рейтингові агенції 

(Moody’s investors service, Standart&Poor’s, Fitch IBCA), інформаційні портали 

(SuperJob.ru, МедИНФО), аналітичні компанії (J Walter Thompson), друковані 

та електронні журнали та газети (Time, USA Today, Fast Company), авторів 

документальних фільмів за підтримки наукових телеканалів (Discovery, 

National Geographic). Є і наробки українських патентознавців. Увагу цьому 

питанню приділяє І. І. Дахно, який присвятив розділ в одному із авторських 

посібників, де скомпонував витяги із газетних вирізок, які випадково 
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збереглися про різні технічні аспекти інтелектуальної власності з метою 

«збереження того, що не встигло втратитися» [64, c. 86–115]. 

З одного боку, це створює враження, що питання історіографії 

винахідництва більше цікавить журналістів задля пізнавально-розважальних 

цілей, аніж вчених – для наукових. Однак, за наявності відповідної державної 

підтримки засоби масової інформації роблять значні кроки для популяризації 

винахідництва, при цьому акцентуючи увагу на здобутки своєї країни, чим 

підвищують її авторитет на світовій арені та сприяють розвитку наукового 

потенціалу серед власного населення. У громадян формується стійке 

сприйняття інтелектуальної першості саме тих країн, які не просто винаходять 

інноваційні рішення, а й можуть їх вдало рекламувати. Саме реклама, як 

економічний інструмент, є потужною рушійною силою не лише окремого 

продукту, а й цілих галузей. Позитивний імідж надає перевагу для притоку 

іноземних інвестицій, одночасно запобігаючи відтоку кадрів з потужним 

інтелектуальним потенціалом, як це масово відбувалося протягом усього ХІХ 

та ХХ ст. на наших територіях. 

Долі українських науковців дуже подібні між собою: їхню творчість 

знають на чужині й мало або зовсім не знають на батьківщині. Світові відомі 

імена Степана Тимошенка, Ігоря Сікорського, Юрія Кістяківського, Сергія 

Корольова, Михайла Янгеля, Миколи Духова, Володимира Коваленка, 

Михайла Остроградського, Абрама Йоффе та багатьох інших, але мало хто 

знає, що вони – українці, які свого часу були змушені залишити рідну 

вітчизну [38]. Однак, і це не позбавило нашу державу людського капіталу і за 

радянських часів третина заявок на видачу патентів поступала саме з України. 

Існують і яскраві приклади втрати людського інтелектуального потенціалу в 

сучасній Україні. Українська вчена Марія В’язовська, розв’язавши одну із 

складніших математичних задач, що сприяло усуненню помилок в роботі 

мобільних пристроїв, Інтернет-обладнання та в галузі космічних досліджень 

мігрувала до Німеччини де її здобутки є більш затребуваними [22, с. 72]. Ще 

одним яскравим прикладом є проект українського учня Самуєля Кругляка 
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«Отримання електроенергії з атмосфери», який зайняв третє місце на 

Олімпіаді геніїв, що проходила в США (штат Нью-Йорк) і в якості призу 

отримав стипендію на навчання, якою успішно скористався [234]. 

Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму у 2012 році серед 

144 країн зайняла у сфері формування факторів інноваційного розвитку 

71 місце, за оснащеністю сучасними технологіями – 81 місце, у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності – 117 місце, що свідчить про неефективне 

використання власного інноваційного потенціалу [242, с. 14–15]. За п’ять 

років позиції України дещо покращилися і на сьогодні, за даними Всесвітнього 

економічного форуму у 2017 році, серед 137 країн, її показники наступні: 

здатність до інновацій – 51 місце; якість науково-дослідних інститутів – 

60 місце; витрати компаній на дослідження та розробки – 76 місце; співпраця 

університетів та промисловості у дослідженнях та розробках – 73 місце; 

державні закупівлі високотехнологічної продукції – 96 місце; наявність 

вчених та інженерів – 25 місце. Але нажаль, за показниками «Здатність країни 

утримувати таланти» Україна займає 129 позицію з числа 137 країн, і 

106 позицію за показником «Здатність країни залучати таланти» [185].  

У сучасному світі міграційні процеси все активніше проявляють себе у 

сфері наукоємного виробництва, впливаючи на неї. Існує стала думка, що 

найбільші міграційні процеси протікають з країн колишнього СРСР у США і 

Західну Європу, однак на даний час найбільшим є витік мозку з Індії (щороку 

близько 40–50 % віз на в’їзд іноземних фахівців) та Китай (10 %) [161, с. 188]. 

Але в даних країнах добре розвинутий сектор «поворотної міграції», що 

стимулює громадян, здобувши позитивний досвід, повертатися на 

батьківщину та впроваджувати його у розвиток відповідних сфер. І сфера 

інтелектуальної власності – не виняток [40, с. 245]. 

Це свідчить про те, що країни в яких активно застосовується економіка 

знань цінують власний людський науковий потенціал та вживають заходів по 

його збереженню. Адже, саме людина є генератором ідей з подальшим їх 
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впровадженням у виробничий процес, від результатів діяльності якої залежить 

розвиток технічного потенціалу країни.  

З цього приводу необхідно зазначити, що перша редакція Закону 

України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 1994 року 

визначала винахід як технологічне (технічне) вирішення, що відповідає 

умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій 

придатності), а винахідника – як фізичну особу, результат творчої праці якої 

визнано винаходом (корисною моделлю). У 2012 році Верховна Рада прийняла 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

правової охорони інтелектуальної власності». Його положення наблизили 

українське законодавство до європейського та закріпили визначення винаходу 

як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, 

а винахідника – як людину, інтелектуальною, творчою діяльністю якої 

створено винахід (корисну модель). Це відповідає і сучасним світовим 

тенденціям, адже із розвитком високих технологій все частіше виникають 

дискусії про можливість патентування інновацій, які створені за допомогою 

штучного інтелекту. І чи є участь саме людини обов’язковим критерієм для 

визнання винаходу патентоздатним з подальшим наданням йому правової 

охорони. 

Після мільйонів років еволюції наразі людина вирізняється з-поміж 

інших мешканців нашої планети саме розвиненою здатністю до абстрактного 

мислення, відтак – до винахідництва. Психологія, генетика, медицина, 

ґрунтуючись на сучасних дослідженнях, переконливо доводять феномен 

трансформації людського мозку, хоча й залишаючи при цьому більше 

запитань, аніж відповідей. Зокрема це стосується гендерної політики. Як 

зазначає Меган Бастік, поняття «ґендер» стосується соціальних відмінностей і 

соціальних відношень між чоловіками та жінками [18, с. 4]. Так, наприклад, 

майже не залишається сумнівів, що навіть представники різних статей 

людського роду мислять неоднаково, але поряд із соціальними існують і 

біологічні теорії таких відмінностей. Наприклад, відносно того, що у чоловіків 
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активізована діяльність правої півкулі, а отже вони більш, ніж жінки, схильні 

до точних наук та абстрактного мислення, і якщо подивитися на 

співвідношення винахідників чоловічої та жіночої статей, то дана теза є 

очевидною. 

Американський психолог, доктор Камілла Бенбоу (Dr Camilla Benbow), 

проводила у цьому напрямі найбільш розгорнуті та тривалі дослідження 

обдарованих молодих математиків країни, внаслідок чого зауважила, що на 

одну математично обдаровану дівчинку припадає тринадцять хлопців [153].  

Філософські категорії мислення здебільшого приписують чоловічому 

інтелекту, тому в плеяді всесвітньо відомих імен – Демокріт, Платон, 

Арістотель, Спіноза, Кант, Гегель та ін. – не має жодної жінки. Тривалий час 

цей феномен приписували статевій дискримінації, проте сучасні дослідники 

головного мозку встановили, що в жінок він влаштований інакше, ніж у 

чоловіків. Якщо у чоловіків чітко розмежовані функції півкуль головного 

мозку, тобто ліва відповідає за логічне мислення, а права – за абстрактне, то у 

жінок і ліва, і права мало чим відрізняються одна від одної [163]. 

Теперішня правова система надає рівні можливості самореалізації як 

чоловікам, так і жінкам, тому в останні десятиліття кількість 

патентоволодільців «слабкої статі» значно збільшилася. Так, наприклад, 

жінкам належать патенти на такі винаходи, як дитяча коляска, швейна 

машинка, пральна машинка, праска, різноманітний посуд, умивальник, 

дамське сідло, дитячий одяг, різноманітні механічні приладдя (гвинти, 

черв’ячні передачі, рятувальні плоти, прилади, що працюють на сонячній 

енергії) та багато чого ще корисного [171, с. 47].  

Але історія жіночої патентовласності розпочалася відносно нещодавно: 

на початку ХVІІІ ст. Сібілла Мастерс, що мешкала в американських колоніях, 

винайшла спосіб робити із кукурудзи муку, та для того, щоб належним чином 

оформити власну ідею, їй довелося їхати до Лондону, проте й це не допомогло, 

адже на той час законом не допускалося набуття жінками будь-якої власності 

(у тому числі й інтелектуальної), окрім як шляхом спадкування. Тому патент 
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на даний спосіб і продукт у 1715 році було видано на ім’я її чоловіка. Згодом, 

історія зберегла ім’я першої жінки, що особисто отримала патент, нею стала 

Мері Кіс, яка століттям пізніше – у 1809 році створила власний метод плетіння 

солом’яних капелюшків, що допомогло збагатити всю Англію [216].  

І хоча сьогодні потенційна можливість чоловіків та жінок бути 

власниками патенту юридично рівна, історія винахідництва та його правової 

охорони показує дещо іншу статистику. І тим не менш наше багатогранне, 

різноманітне й таке неоднорідне суспільство за часи свого існування тяжкою 

фізичною та інтелектуальною працею побудувало світ, де матеріальне й 

духовне, ґрунтуючись на науковому й чуттєвому досвідах, прагне постійного 

вдосконалення та пізнання сутнісних характеристик речей, що існують як в 

досяжному часі й просторі, так і поза його межами.  

Сама ж людина є істотею із найвищим ступенем розвитку життя – 

суб’єктом суспільно-історичної діяльності. Людина, як суб’єкт та продукт 

трудової діяльності в суспільстві, є системою, в якій фізичне та психічне 

генетично обумовлене та життєво сформоване, природне та соціальне 

створюють нерозривну єдність [115, с. 391]. 

У окремих філософів, біологів, психологів, генетиків, зоологів тощо 

переважає думка, що лише людина наділена здатністю раціонального 

осмислення, чуттєвим досвідом, логічним мисленням, духовністю тощо. 

Вважаємо за доцільне поставитися до цього твердження із долею скептицизму, 

адже еволюція мислення, на нашу думку, торкнулася не лише людського роду, 

а й фауни в багатьох її проявах. Нинішня логічно-послідовна та певною мірою 

раціональна поведінка тварин, зокрема одомашнених, дивує нас все більше. 

Завдяки сучасним глобалізаційним технологіям та гаджетам (відеокамерам, 

планшетам, смартфонам тощо) у «всесвітньому павутинні» ми бачимо 

приклади, коли тварини проявляють феноменальні розумові та чуттєві 

здібності. наші погляди зводяться до того, що не можна ототожнювати тварин 

з нерозумними та бездуховними істотами, адже вони здатні сумувати, кохати, 

співчувати, виконувати конкретні вмотивовані дії, облаштовувати територію 
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для безпечного існування. І хоча в цивільному праві України вони 

прирівнюються до речей, а їх поведінка носить здебільшого інстинктивний 

характер, необхідно наголосити, що саме первинні інстинкти були притаманні 

та стимулювали перше покоління винахідників людського роду. 

На відміну від тварин, не можна виключати перспективу в майбутньому 

визнання прав інтелектуальної власності за технологіями, що діють із 

використанням штучного інтелекту, як не можна було декілька століть тому 

виключати можливість визнання за жінками прав винахідниць. Але потрібно 

зазначити, що на даний час в наукових колах домінує презумпція людської 

власності на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що відображено в 

міжнародних договорах та нормах чинного законодавства. 

І, незважаючи на те, що інші представники фауни, як і штучний інтелект, 

так само здатні до певних вмотивованих дій та вирішення логічних завдань, 

лише людина робить це систематично, цілеспрямовано та повністю 

усвідомлено. Вона не лише сприймає оточуючий світ, але й значною мірою 

впливає на нього, докладаючи не тільки фізичні, а й значні інтелектуальні 

зусилля, результатами яких стають нові продукти (пристрої, речовини, штами 

мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин тощо), процеси (способи), а 

також нові застосування вже відомих продуктів чи процесів – тобто винаходи. 

Але повернемося до часів Середньовіччя. Винайдені до того часу речі та 

способи ставали загальновідомими, незважаючи на спроби окремих країн 

тримати їх в таємниці. Із плином часу втрачалися такі початково-притаманні 

їм ознаки новизни та винахідницького рівня, що призвело до потреби 

правового убезпечення та правового регулювання обігу результатів 

інтелектуальної діяльності, які перетворювалися у товари з високою доданою 

вартістю. Це мотивувало правлячі еліти на формування правової системи 

охорони винаходів. [140, c. 214] Сучасні закони не можуть применшувати 

значення інтелектуальної власності та звужувати права їх творців. У 

переважній більшості країн вона покликана стимулювати даний напрям й 
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розвивати інтелектуальний та винахідницький капітал нації, як одного з 

чинників, що впливає на економічні процеси.  

Погляди на роль та місце винаходів та їх вплив на формування 

суспільних відносин досить не однозначний. Крім того тривають дискусії 

щодо приналежності винаходів до числа інновації взагалі. Так, Й. Шумпетер 

обґрунтував тезу про те, що сам по собі винахід не є інновацією, лише 

практичне розгортання інновацій сприяє економічному процвітанню. При 

цьому інновації та винаходи є результатами вимог ринку, а не технологічних 

можливостей [73, с. 12]. Він, як й інші прибічники концепції підприємницької 

природи інновацій, зокрема Р. Кантільйон, Ж. Б. Сей, Г. К. Гінс, П. Друкер, 

А. А. Дагаєв, Д. І. Кокурін звертають увагу на те, що в процесі винахідництва 

обов’язковим учасником має виступати підприємець, який оцінює економічні 

ризики і забезпечує винаходам промислову придатність, тобто один із 

критеріїв патентоздатності, який визначений законом. На противагу концепції 

підприємницької теорії інновацій розглядається й інша – теорія наукового 

походження інновацій, на користь якої висували аргументи Ж. Кондорсе, 

А. Сміт, К. Маркс, М. Туган-Барановський згідно з якою інновації постають як 

результат об’єктивних процесів розвитку науки і техніки, що здійснюють 

вплив на економічне середовище. Дослідник даних концепцій О. Є. Сімсон 

зваживши аргументи попередників приходить до висновку про остаточне 

закріплення ринкової (підприємницької) теорії інновацій, яка відповідає їх 

сутності [221, с. 21]. Погоджуючись з його висновками стає більш зрозумілим 

факт низької комерціалізації винаходів, створених в Україні через відсутність 

налагодженого механізму взаємодії між винахідниками та підприємцями та 

низький рівень державної підтримки. 

В цілому, станом на 01 липня 2017 р. (з 1992 р.) до державних реєстрів 

внесені 503 888 охоронних документів на ОПВ: 119 460 патентів на винаходи; 

117 647 патентів на корисні моделі; 34 791 патент на промислові зразки; 

228 837 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених 

реєстрацій; 13 свідоцтв на топографії ІМС; 3111 кваліфікованих зазначень 
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походження товарів; 29 свідоцтв на право використання зареєстрованих 

кваліфікованих зазначень походження товарів [19, с. 24]. 

Питання підтримки та розвитку сфери інтелектуальної власності 

неодноразово підіймалися в наукових, технічних, економічних та юридичних 

колах, провідні фахівці звертали увагу державних керманичів на необхідність 

підтримки українських винахідників. Як наслідок, за час незалежності була 

сформована достатньо потужна правова база, яка б забезпечувала охорону та 

захист як власне винаходів, так й інших об’єктів права інтелектуальної 

власності. Проте, за думкою Д. Андреєва: «недостатня популяризація, слабке 

фінансування, пряме ігнорування даної проблеми робить прийняті закони та 

програми практично недієвими та малоефективними» [3, с. 74]. Так, із кожним 

бюджетним періодом відбувається скорочення витрат на освітню та науково-

дослідну сфери, і це з огляду на недофінансування даного напряму протягом 

усього часу незалежності України, як того вимагає Закон України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність». Зокрема, ч. 3 ст. 34 даного Закону (у 

старій редакції) передбачає бюджетне фінансування наукової та науково-

технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП [199]. 

Нова редакція Закону України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26 листопада 2015 р.[200] у ст. 47 передбачає збільшення 

фінансування наукової сфери до 3 % ВВП, як того вимагає Лісабонська 

стратегія Європейського Союзу за період до 2025 року, а також розширення 

можливих джерел фінансування. Однак залишається гостре питання, чи буде 

дане положення закону нарешті виконане?!  

Ще у 2003 році обґрунтовано не лише про доцільність розподілу 

бюджетних коштів за етапами наукового процесу, але й про розмежування їх 

у відповідних кошторисах для того, щоб забезпечити більш чіткий контроль за 

їх цільовим використанням [53, с. 71]. Створений, відповідно до нової редакції 

Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» Національний 

фонд досліджень України покликаний вирішити дану проблему. Крім того, 

фахівці, науковці та громадські діячі неодноразово звертали увагу на 
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катастрофічну нестачу фінансування освітньої та наукової галузей країни та 

невтішний результат такої політики «вибіркової економії», однак їх аргументи 

так і не були почуті.  

До чого така економія може призвести всю нашу націю? «За останні два 

роки (2013–2015 рр.) гривня девальвувала на 193,4 %, що є найбільшим 

показником в Європі та СНД [54, с. 58]. У 2016 році динаміка подання заявок 

на винаходи (8 % від всіх поданих заявок на об’єкти ІВ) в Україні знизилася 

як з боку українських (-2 % у порівнянні з 2015 р. (2 233 заявки)) так і з боку 

іноземних заявників (-16 % у порівнянні з 2015 р. (1862 заявки)), хоча 

тенденції подання заявок на такі об’єкти промислової власності як корисні 

моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг навпаки є 

позитивними [257, с. 25].  

Світові економічні локомотиви всіляко стимулюють та пропагандують 

розвиток наукової технічної думки, оскільки вже не лишається сумнівів у 

тому, що майбутнє за високими технологіями. За даними Доповіді 2017 року 

про стан в галузі інтелектуальної власності у світі «Нематеріальний капітал в 

глобальних ланцюгах створення вартості», інтелектуальна власність та інші 

нематеріальні активи створюють у два рази більше вартості, аніж 

матеріальний капітал [71]. Однак не кожна країна використовує для цього 

достатньо дієві механізми як економічного, так і політичного характеру, іноді 

залишаючи винахідників поза увагою правового та соціального регулювання.  

Доводиться відмітити, що український парламент з часу ратифікації 

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

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони так і не виконав переважну більшість зобов’язань із 

адаптації українського законодавства в сфері інтелектуальної власності до 

європейських стандартів, як то передбачено главою 9 Угоди. На кожній 

черговій сесії, при поданні відповідних законопроектів, які пройшли необхідні 

стадії обговорення та в більшості отримали схвалення з боку профільних 

комітетів, в залі ВРУ можна спостерігати подібну картину – відсутність 
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депутатів на робочих місцях та відхилення навіть технічних законопроектів 

через брак голосів. Яскравим прикладом цього може слугувати пряма 

трансляція пленарного засідання Верховної Ради у спробі прийняти в першому 

читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) 

власності, який був зареєстрований 23 січня 2017 р. за № 5699, та 

спрямований, зокрема, і на вжиття заходів боротьби з патентним тролінгом. У 

відповідності з Регламентом законопроект пройшов обговорення у Комітеті з 

питань науки і освіти, Комітеті з питань економічної політики, Комітеті з 

питань правової політики та правосуддя, Комітеті з питань бюджету, Комітеті 

з питань запобігання і протидії корупції, Комітеті з питань європейської 

інтеграції. Однак, отримавши схвальні висновки та фрагментарну підтримку в 

залі по ключовим аспектам через брак голосів, навіть після сьомої спроби 

повернення до голосування, законопроект був відхилений та знятий з розгляду 

не пройшовши першого читання1. 

В таких реаліях, коли більшість депутатів недооцінюють провідну роль 

об’єктів інтелектуальної власності у розвитку економіки держави, стає 

сумнівним, що вони спрямують свої зусилля на вирішення не таких очевидних 

проблем права інтелектуальної власності як патентний тролінг чи боротьба з 

піратством. Вже не перший рік фахівці наголошують на правовідносинах, які 

потребують вдосконалення нормативної бази, що забезпечує їх регулювання. 

Це і відносини в сфері службового винахідництва, і оподаткування 

нематеріальних активів підприємства, якими є результати ІВ, і створення 

стратегії розвитку та дієвої системи захисту прав інтелектуальної власності 

через спеціалізовані судові інституції, і адаптація українського законодавства 

до європейських стандартів, і багато інших специфічних питань щодо кожного 

окремого об’єкта права інтелектуальної власності. 

                                                           
1 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової 
охорони інтелектуальної (промислової) власності. Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982 
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Це стосується і приєднання до низки міжнародних договорів, що 

відповідають розвитку світових тенденцій та стандартів в сфері відносин 

винахідництва та патентного права, у тому числі – до систем пошуку патентної 

інформації, що має велике значення для майбутніх досліджень в усіх сферах, 

наприклад, патентної бази PATENTSCOPE. 

При цьому потрібно зауважити, що організація патентної бази 

PATENTSCOPE стала цінною та по-справжньому глобальною патентною 

базою даних із збільшенням кількості національних відомств інтелектуальної 

власності, що відповідають за адміністрування патентної інформації в їх 

країнах (36 національних відомств ІВ та три регіональних відомства ІВ 

(Африканська регіональна організація інтелектуальної власності (АРОІВ), 

Євразійська патентна організація (ЄАПО) та Європейське патентне відомство 

(ЄПВ)) (див. рис. 1).  

Рис. 1. Статус патентної сфери (PATENTSCOPE STATUS). Країни в 

зеленому забезпечують регулярне оновлення, країни в жовтому забезпечують 

не систематичні оновлення, країни в червоному не забезпечували оновлення 

на протязі 12 місяців. 

 

ВОІВ покращило користування, безпеку та навчання стосовно обсягу 

патентної інформації. Приєднавшись до протоколу https, наприклад, трафік у 

патентній сфері на даний час у зашифрованому вигляді, гарантує, що дії 

користувача не контролюються. Нова функція експорту може передавати до 

10 000 результатів пошуку в формі електронної таблиці для покращення 

зображення візуальної та аналітичної презентації. Окрім того, доступ до 

патентної інформації про правовий статус був доповнений новим глобальним 
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порталом «Патентного реєстраційного порталу», який відображається в 

патентній заяві шляхом посилання на веб-сайти більш ніж у 150 відомствах ІВ 

у всьому світі, щоб отримати статус національних патентів [283, с. 12]. 

Для успішного розвитку країни необхідно рухатися у правильному 

напрямі, брати орієнтири на світові тенденції та сильні економіки розвинутих 

країн даної епохи. Історія доводить, що наймудріші правителі Стародавнього 

Світу, зокрема Китаю, приділяли значну увагу інноваційним технічним 

рішенням. Надзвичайно, але вже в ті часи були зроблені фантастичні 

досягнення, що не можуть не дивувати винахідників сьогодення, і які є 

фундаментом переважної більшості наукових концепцій та досягнень сучасної 

цивілізації. Так, понад 2 тис. років тому китайська армія вже використовувала 

арбалети зі спусковим механізмом та магазином для патронів та перші у світі 

стремена. У сільському господарстві вони перші почали використовувати 

металевий плуг, сіялки, тачки та розсаджувати насіння вряд, що захищало 

врожай від голодних птахів. Більше ніж через тисячу років потому дані 

винаходи були скопійовані європейцями, що призвело до 

сільськогосподарської, а згодом й до промислової революцій. Водні шлюзи та 

парашут, винайдення яких зазвичай приписують Леонардо Да Вінчі, також 

використовувалися у Китаї ще задовго до його народження [85]. 

Перші письмові згадки про різноманіття, значення та охорону винаходів 

можна віднести до часів існування могутніх цивілізацій та держав 

стародавнього світу: Риму, Єгипту, Китаю, Пруссії та інших. Там були 

створені прототипи водопроводу, телеграфу, вогнемета, календаря, 

сейсмографа та багатьох інших речей, що відповідали сучасним ознакам 

винаходу. 

Згодом на світову винахідницьку арену виходять і країни Європи, такі 

як Німеччина, Англія, Франція, Італія, що, безумовно, після «темних» століть 

занепаду та гальмування через теологічні забобони й перепони часів 

Середньовіччя відкрили для цих держав нові перспективи на майбутнє. 
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Ще одним яскравим доказом провідної ролі інтелектуальної власності 

для благополуччя нації є сучасний досвід США, Німеччини та Китаю. 

Першість США у створенні та запроваджені комплексної системи охорони 

інтелектуальної власності очевидна, а завдяки тому, що у часи «великої 

депресії» влада зробила ставку саме на підтримку та розвиток винахідників, 

тривалий час ця федеративна країна обіймає лідируючі позиції майже за всіма 

напрямами [63, с. 59]. 

Як словами Г. О. Андрощука, «система охорони інтелектуальної 

власності в Німеччині вплинула та продовжує значною мірою впливати на 

розвиток системи інтелектуальної власності інших країн» [8, с. 66]. При цьому 

питання взаємодії промисловості та науки, комерціалізації наукових ідей і 

результатів досліджень, створення механізмів, здатних прискорити їхню 

реалізацію, відповідальності держави й ролі інститутів громадянського 

суспільства в сфері національної інноваційної політики, стали на порядку 

денному в Німеччині ще у середині 70-х років ХХ ст. [10, с. 72]. Що ж 

стосується стану інтелектуальної власності в Китаї, то він відмічає, що саме 

завдяки вдалій державній політиці реформ та відкритості у сфері захисту 

інтелектуальної власності, впровадженій наприкінці 1970-х років, Китай за 

відносно короткий строк пройшов шлях, на який розвиненим країнам 

знадобилися б десятки й навіть сотні років [9, с. 100].; 

Але при всьому цьому потрібно відмітити, що протягом усієї історії 

розвитку винахідництва існували й факти, так званої, «міграції винаходів» – 

інколи випадково, а інколи шляхом промислового шпіонажу, тому місце 

походження деяких людських інтелектуальних надбань та їх творців 

достеменно вказати неможливо. Так, вже тривалий час у вчених колах 

точаться запеклі дискусії, кому ж належить право авторства на такі винаходи, 

як кіноапарат (братам Люмьєр чи Йосифу Тимченко), лампи електричного 

освітлення (Томасу Едісону чи Олександру Лодигіну), парова машина 

(Джеймсу Уатт чи Івану Ползунову), радіо (Гульєльмо Марконі чи Олександру 

Попову) та інші надбання індустріального суспільства [117, с. 28].; 
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І хоча ми припускаємо факт паралельного створення тотожних 

предметів різними людьми на різних територіях, повністю незалежно один від 

одного, недобросовісні індивіди протягом усієї тисячолітньої історії прагнули 

нажитися за чужий рахунок. Іноді це робилося умисно, а іноді траплялося 

через відсутність чіткого законодавчого регулювання і належним чином 

запровадженої та дієвої патентної системи, значення якої було по праву 

оцінене лише у ХХ ст. Зокрема, це підтверджує досвід «східноазіатських 

дракончиків» Сінгапуру, Тайвані, Південної Кореї (нині В’єтнам), в яких 

законодавчо і практично були зроблені ставки на інноваційні об’єкти, як товар 

з високою доданою вартістю, внаслідок чого відбулося швидке економічне 

зростання.  

Отже, розглянувши історіографію винаходів людства, стає очевидним, 

що провідна роль у процесі еволюції суспільства належить саме винаходам 

в їх абстрактному розумінні. Адже термін «винахід» до часу його 

нормативного визначення можна було трактувати достатньо неоднозначно. На 

сьогодні він є лише одним із об’єктів права інтелектуальної власності нарівні 

з іншими результатами технічної, творчої та розумової діяльності людини, 

такими як наукові відкриття, корисні моделі, промислові зразки, 

раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, нові сорти рослин та 

породи тварин, твори науки, культури та мистецтва тощо. Однак ці та інші 

результати інтелектуальної праці об’єктивно завдячують своїй появі 

саме винаходам, починаючи від примітивних прийомів обробки каміння та 

металів, способів іригації рослин, й закінчуючи інноваційними ІТ-

технологіями, що закладені в основу всіх приладів, якими на даний час 

користується людство. 

Тим не менш винахід за своєю природою – поняття багатогранне, і для 

визначення його суті недостатньо лише простого теоретичного осмислення, 

необхідне застосування комплексу методологічних підходів: емпіричного, 

раціоналістичного (у тому числі й критичного раціоналізму), діалектичного, 

науково-матеріалістичного, структурно-функціонального, історичного тощо. 
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Спираючись на обрані філософські підходи при осмисленні суті оточуючих 

нас предметів, ми можемо дійти висновку, що всі речі, нас оточуючі, так чи 

інакше є результатом інтелектуальної діяльності людини в різних сферах 

технологій, однак на різних історико-еволюційних етапах існування 

суспільства. Отже, для того щоб розкрити поняття «винахід» у його сучасному 

розумінні, пропонуємо на підставі аналізу, синтезу, порівняння та 

узагальнення схарактеризувати даний багатогранний об’єкт через призму його 

класифікації. Даний підхід ми вважаємо цілком вдалим, а в основу поділу 

винаходів на класи за найбільш загальними критеріями схожості та 

відмінності пропонується покласти такі ознаки як: об’єкт (матеріальне 

вираження винаходу); охороноздатність; складність; походження; суб’єктний 

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

застосування [243, с. 38; 103, с. 21; 255, с. 32; 104, с. 19]. Отже винаходи 

поділяються: 

 за об’єктом (матеріальним вираженням) винаходи поділяються на: 

продукти – пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури рослин та 

тварин (в деяких країнах) тощо; способи/процеси – спосіб виготовлення, 

спосіб зміни, процес визначення (вимірювання, діагностика тощо); нові 

застосування відомих продуктів, способів, речовин, штамів мікроорганізмів 

тощо; 

 за стадією патентування винаходи можна поділити на: запатентовані – 

ті, що відповідають усім умовам надання правової охорони (новизні, 

винахідницькому рівню/неочевидності, засадам моралі, безпеки, є промислово 

придатними тощо) та пройшли кваліфікаційну експертизу; проектні – щодо 

яких подана заявка, але в ході кваліфікаційної експертизи виявлено, що 

заявлений об’єкт не в повній мірі відповідає умовам надання правової 

охорони, але може стати відповідним; 

 за складністю винаходи бувають: прості; складні; 

 за походженням можна виділити: звичайні (побутові) винаходи; 

службові винаходи; секретні винаходи, піонерні, конвенційні, зв’язані;  
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 в залежності від суб’єктного складу винаходи можна характеризувати: 

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; 

 за територією поширення дії патенту: національні; іноземні; 

міжнародні/ унітарні (європейські, євразійські тощо); 

 за строком дії правової охорони: деклараційні; присікальні 

(преклюзивні); загальні; продовжувальні; 

 за призначенням (відповідно до МПК): життєві потреби людини; 

виконування операцій, транспортування; хімія, металургія; текстиль, папір; 

будівництво; машинобудування, освітлення, опалювання, зброя, підривні 

роботи; фізика; електрика. [131, c. 207] 

Винаходу, як й іншим об’єктам права інтелектуальної власності має бути 

надана правова охорона, в порядку та відповідно до умов законодавства тієї чи 

іншої країни або міждержавних об’єднань, тобто до вимог світової патентної 

системи, шляхи формування якої розглянемо детальніше.  

 

1.2 Становлення та формування правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності 

 

Як відзначалося в наукових працях ще 2004 року, право сьогодення, із 

стрімким розвитком інформаційних технологій, до яких призвела «цифрова 

революція» не достатньо оперативно реагує на зміни в суспільних 

відносинах [177, с. 16]. Що ж можна казати, про глобалізаційні процеси 

сьогодення, за яких трансформація економічної, технічної, наукової та інших 

галузей відбувається в рази швидше аніж законодавча процедура, як в окремо 

взятій країні, так і в міжнародному праві. 

Однак, з огляду всю історію права, поняття інтелектуальної власності у 

світовій правовій системі з’явилося не так давно [184, с. 4].; 
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Майже півтора століття тому, а саме, 23 березня 1883 р. була підписана 

Паризька конвенція з охорони промислової власності, за нею Бернська 

конвенція з охорони літературних і художніх творів (1886 р.) та Мадридська 

угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р). І у XX ст. міжнародне 

співробітництво в галузі охорони прав на результати творчої діяльності 

прискорило темпи результатами чого стали Гаазька угода про міжнародне 

депонування промислових зразків (1925 р.), Лісабонська угода про охорону 

найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію (1958 р.), 

Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 

органів радіо і телебачення (1961 р.), Договір про реєстр фільмів (Договір про 

міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів, 1989 р.) та багато інших 

документів з питань співробітництва в сфері ІВ.  

Як зазначає В. Д. Базилевич, на відміну від Бренської конвенції про 

охорону літературних та художніх творів (1886 р.) в якій використовувався 

термін «результати інтелектуальної діяльності» у виробничій, науковій та 

художній сферах термін «інтелектуальна власність» став широко вживатися 

після прийняття конвенції, відповідно до якої відбулася реорганізація БІРПІ у 

всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ) у 1970 році [16, 

с. 131]. 

Отже, сучасна система міжнародної цивільно-правової охорони 

винаходів та інших об’єктів ІВ, а також системи їх правової охорони в окремих 

країнах виникли та сформувалися не одразу.  

Цьому передував складний процес появи та розвитку таких 

багатогранних категорій як право і закон. Як зазначають дослідники проблем 

«теорії держави та права», і право і закон є юридичними категоріями, але 

перша характеризує систему норм, які встановлені та санкціоновані державою, 

а друга – формальний спосіб закріплення та вираження цих норм через 

відповідні матеріальні носії інформації [114, с. 27; 80, с. 178].  

Ми, як біологічний вид, хоча і маємо дещо спільне із тваринами, проте 

дуже від них відрізняємося і не лише зовні або здатністю розмовляти чи 
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ступенем інтелекту. Якщо тварини, здебільшого підкорюються біологічним 

законам (хоча і мають певну соціальну організацію), то людина «винайшла» 

інші способи впорядкування суспільного життя, які, хоча й не поступаються 

біологічним законам, суттєво їх утиснули. Величезне значення має створення 

людиною таких суспільних регуляторів як магічні та культові обряди. Вони 

дозволили нам буквально стрибнути на нову сходинку еволюції [94, с. 181].  

Згодом суспільне співжиття, а також мотивації убезпечити себе не лише 

від оточуючого світу, а й від собі подібних, викликали необхідність 

урегулювати людську поведінку таким чином, щоб їх взаємодія була 

корисною, доцільною, допомагала вирішувати задачі та конфлікти, що не під 

силу одній особі. І, як зазначає Т. В. Кашаніна, відбулося це за допомогою 

соціальних норм, яким були притаманні наступні ознаки:  

 регулювання відносин між людьми; 

 повторюваність (розповсюдженість, масовість, типовість) 

ситуацій, що підлягають урегулюванню; 

 розрахунок одразу на багатьох людей, тобто не конкретних чи 

персонально визначених; 

 створення їх розумними істотами; 

 наявність певної форми вираження та закріплення (спочатку в 

діях, потім – словах, а згодом у письмовій формі); 

 наявність у складі норми санкцій [94, с. 85–86]. 

Протягом тривалого часу дані норми проходили декілька етапів 

трансформації. З ритуалів вони перетворилися на обряди, а із появою 

розвиненої мови – у міфи, потім – у звичаї та релігійні норми, норми моралі та 

етикету.  

Право є складним соціальним явищем, що може розглядатися в двох 

аспектах, як суб’єктивне соціальне явище, що виникло до появи самої держави 

переважно у формі звичаїв або природне право, та як юридичне явище, що 

виникає разом із державою та надає правовим звичаям відповідну форму з 
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метою врегулювання економічних, політичних та інших відносин [111, с. 27; 

232, с. 107]. 

Виникнення права – питання достатньо дискусійне, адже кожна із 

існуючих теорій як то Теологічна теорія (Ф. Аквінський, Ж. Марітен, ХІІ ст.), 

Психологічна теорія (Л. Петражицький, Т. Тард, ХІХ ст.) або Теорія 

примирення (Г. Берман, Е. Аннерс, ХХ ст.) формувалася за домінування 

певної суспільної свідомості, історичного стану суспільства тієї чи іншої 

епохо. А також біполярністю поглядів стосовно призначення самого права, 

об’єктивною неможливістю абсолютного знань з цього питання Але, як 

перераховані концепції так інші, зокрема Теорія природного права (Конфуцій, 

Арістотель, Т. М. Цицерон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та ін., ХVІІ–

ХVІІ ст.), Історична школа (Г. Гюго, К. Савіньї, Г. Пухта, ХІХ ст.), 

Марксистська теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс, ХІХ ст.) мають певну пізнавальну 

цінність і сприяють відновленню більш достовірної картини генезису 

права [81, с. 164–166].  

Так чи інакше, протягом усієї історії паралельно із людською свідомістю 

розвивалося й право, яке за твердженням М. В. Кравчука: «…являє собою 

оформлене в офіційних джерелах і гарантована державою єдина в масштабі 

суспільства нормативна система, покликана регулювати соціально значиму 

поведінку учасників суспільного процесу на основі встановлення рівноваги 

інтересів, узгодження волевиявлення і правових вимог для всіх верств 

населення» [114, с. 23]. 

Таке визначення не є однозначним, адже окрім нього право може 

розумітися як звичай, право законодавця, право як свобода, право як система 

правовідносин, право як явище культури (правова культура), право як основні 

права людини, народу, людства, право як правила поведінки, право суддів 

тощо [34, с. 24]. 

В даній частині роботи нас цікавить право інтелектуальної власності як 

система правових норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

створення, оформлення, використання та охорони результатів інтелектуальної 
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творчої діяльності людини [36, с. 674]. А також історичні закономірності його 

становлення та розвитку від часів первіснообщинного ладу до сучасності у 

форматі правових систем світу (в їх «широкому розумінні»): романо-

германської, англо-американської (англосаксонської), релігійно-традиційної 

(мусульманської).  

Історичний процес становлення правової охорони всіх об’єктів 

інтелектуальної власності й, зокрема, винаходів, юридичною наукою 

досліджувався в їх сукупності, зокрема В. Д. Базилевичем, П. И. Цибульовим, 

Є. І. Ходаківським, В. П. Якобчуком, І. Л. Литвинчуком, І. О. Мікульонком, 

І. А. Блізнецом, Я. Г. Вороніним, Ю. Л. Бошицьким, В. С. Лазебним, 

І.І. Дахно, О. В. Кохоновською, Р. Б. Шишкою, Вірою Валлє та іншими. Це 

пов’язано як з комплексним характером інноваційних правовідносин [210, 

с. 81], так і з іншими чинниками, з-поміж яких можна виділити калейдоскоп 

теорій та уявлень про сутність інтелектуальної власності та права 

інтелектуальної власності, що вражає уяву навіть досвідчених науковців. 

Серед них теорія привілеїв і договірна, теорія промислової власності та 

нематеріальна (імматеріальна), теорія особового права (або персональна) і 

теорія інтелектуальних прав, деліктна доктрина інтелектуальної власності та 

рентна конструкція, теорія вічної промислової власності й, нарешті, дві 

основні теорії права інтелектуальної власності, кожна з яких має своїх палких 

прихильників і опонентів в усі часи існування поняття права інтелектуальної 

власності — це проприєтарна теорія (теорія власності та теорія квазівласності) 

і теорія виключних природних прав [112, с. 53–54]. Серед українських 

науковців, прихильниками попрієтарної концепції залишилися 

О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Т. С. Демченко [27, с. 14; 249]. 

У своїх дослідження Р. Б. Шишка виділяє наступні теорії права 

інтелектуальної власності: теорія привілеїв, пропрієтарна теорія, 

аналогістична теорія, договірна теорія, теорія промислової власності, теорія 

інтелектуальних прав, теорія деліктної доктрини, рентна теорія, теорія вічної 
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промислової власності, теорія виключних природних прав, теорія виключних 

майнових прав [246 с. 634–637]. 

Крім того, В. Д. Базилевич визначає три етапи еволюції відносин 

інтелектуальної власності, зокрема: доіндустріальний, індустріальний та 

постіндустріальний [16, с 131].  

Виходячи з аналізу, проведеного С. Г. Гордієнко та його розуміння 

термінів «власність» (будь-яка матеріальна чи нематеріальна субстанція (річ), 

яка належить юридичній чи фізичній особі), «інтелектуальна власність» 

(нематеріальні чи матеріалізовані знання, які належать юридичній, чи фізичній 

особі), право інтелектуальної власності – це система правових норм, що 

закріплюють, охороняють та регулюють суспільні відносини з належності й 

використання нематеріальних чи матеріальних знань, що належать юридичній 

чи фізичній особі. Таким чином, у нормативно-правовому регулюванні права 

інтелектуальної власності є недоліки, які часто ним вказані, і які доцільно було 

б урахувати при його систематизації та удосконаленні – кодифікації [50, 

с. 77].; 

Розглядаючи питання історії правової охорони винаходів, насамперед 

необхідно відмітити, що результати інтелектуальної діяльності стають 

товаром, хоча і з приводу цього питання не має одностайної думки 

дослідників, особливо щодо співвідношення таких понять, як «товар», 

«продукт», «власність», «капітал» та їх співвідношення зрозумінням терміну 

«інтелектуальна власність». Найважливішу роль відігравали не стільки 

винайдені способи створення нових речей, скільки збереження їх у цілковитій 

таємниці, адже знання, що передавалися у спадок, забезпечували можливість 

виживати наступним поколінням [17, с. 353–362]. 

Спадкуванням є перехід майнових прав та обов’язків від померлої особи 

(спадкодавця) до інших фізичних чи юридичних осіб (спадкоємців). 

Нормативну основу даних відносин становить Цивільний кодекс України 

(далі – ЦКУ), Закон України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України тощо. Практичні рекомендації щодо порядку 
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прийняття, відмови від спадщина, процедури оформлення спадкових прав та 

вирішення спірних питань також містяться в численних листах та 

рекомендаціях Міністерства Юстиції України та Постановах Пленуму 

Верховного Суду України і Вищого спеціалізованого суду з розгляду 

цивільних та кримінальних справ. Повнота нормативного підґрунтя 

пояснюється тим, що учасниками спадкових правовідносин на певному етапі 

життя стають більше ніж дев’яносто відсотків громадян, однак низький рівень 

правової обізнаності часто породжує проблеми в ході здійснення права на 

спадкування навіть таких розповсюджених цивільних об’єктів як нерухоме 

майно. Іншими чинниками є ментальність українців, яка формує у громадян 

світобачення, що складні юридичні процедури можуть розв’язатися самі по 

собі, небажання зіштовхнутися з рядом бюрократичних процедур, відсутність 

матеріальних ресурсів для оплати нотаріальних дій, юридичних консультацій 

та здійснення інших супроводжувальних платежів. Тому достатньо великий 

відсоток спадкоємців в ході оформлення спадщини припускається помилок, 

які ніби сніговий шар накопичується і, з часом, призводить або взагалі до 

припинення майнових прав, або до неможливості їх повноцінної реалізації без 

значних фінансових затрат та практичних зусиль. Ще більше складнощів 

виникає при спадкуванні прав на винаходи, як результатів інтелектуальної 

діяльності і об’єктів патентного права. Спробуємо проаналізувати проблемні 

аспекти на виробити рекомендації щодо алгоритму оформлення таких прав. 

Насамперед необхідно відмітити, що винахід – це результат 

інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, право на який 

засвідчується патентом. Згідно законодавства України (Закон України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», далі – Закон) патент отримується 

за наслідками відповідної експертизи метою якої є перевірка заявленого 

об’єкта на відповідність всіх умов, що висуваються до нього, тобто 

відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі та умовам 

патентоздатності (є новим, має винахідницький рівень і є промислово 

придатним). Потрібно зауважити, що відкриття спадщини – смерть особи, яка 
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винайшла певний інноваційний об’єкт – може статися як після отримання 

чинного патенту, так і на етапі його експертизи (формальної чи 

кваліфікаційної). Також, окрім спадкоємців намір отримувати майновий зиск 

від інноваційної технології можуть виявити й інші суб’єкти, такі як співавтори, 

юридичні особи з якими спадкодавець перебував у трудових відносинах 

(роботодавці), ліцензіанти – суб’єкти, яким власник патенту надав дозвіл на 

використання винаходу на певних умовах. У кожному окремому випадку 

позиція спадкоємця та алгоритм його дій та дій нотаріуса, який залучається в 

процес оформлення прав на спадщину має суттєві особливості. Крім того для 

нотаріуса істотне значення має визначення виду патенту в залежності від 

території поширення його дії: національні, іноземні, міжнародні/ унітарні 

(європейські, євразійські тощо).  

Виходячи з цього, перш за все потенційний спадкоємець повинен мати 

уявлення з приводу того комплексу прав та обов’язків, які можуть належати 

йому внаслідок спадкування такого результату інтелектуальної діяльності. 

Статті 1218 та 1219 ЦКУ визначають, що у спадщину можуть перейти лише 

майнові права інтелектуальної власності. Зміст ст. 424 ЦКУ та розділу 5 

Закону відносить до майнових прав на винахід перш за все можливість його 

комерціалізації через виготовлення товарів та послуг із застосуванням 

запатентованого винаходу, а також надання ексклюзивних прав третім особам 

на проведення даної діяльності. Крім того застосовуючи аналогію закону, а 

саме положення п. 14 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику у 

справах про спадкування» від 30 травня 2008 р. № 7 до складу спадщини 

також можуть входити авторська винагорода за створення службового 

винаходу. Якщо між працівником та роботодавцем існують подібні до 

винахідницьких службових відносин, однак регулюються локальними 

нормативними актами чи корпоративними правилами до складу спадщини 

входить заробітна плата і премії за впровадження інновацій у виробничий 

процес, які були нараховані та не виплачені (ст. 1227 ЦКУ). 
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Спадкоємець має розуміти, що разом із правами до нього переходять і 

обов’язки, що випливають з патенту, головним з яких є обов’язок сплачувати 

відповідні збори, добросовісно користуватися патентом, зокрема 

дотримуватися умов виключної ліцензії, підписаної за життя спадкодавця, 

підтримувати промислову придатність патенту. Невиконання обов’язків може 

призвести до втрати чинності патенту. І тут виникає ряд практичних 

труднощів, через те, що процес оформлення спадкових прав має свої часові 

рамки, які можуть бути збільшені на законних підставах, наприклад у випадку 

залучення до кола спадкоємців зачатої за життя та народженої після смерті 

спадкодавця дитини, або у разі виникнення спору про батьківство 

спадкодавця. Строк може бути більшим і у зв’язку з тривалим кримінальним 

провадженням від вирішення якого залежить застосування п. 1 ст. 1224 ЦКУ, 

тобто позбавлення права на спадщину. Існують й інші підстави які 

безпосередньо впливають на практичну можливість повноцінної реалізації 

спадкоємцями майнових прав та виконання передбачених в законодавстві 

обов’язків, що виникають з патенту. Це стосується дотримання процедури 

оформлення нотаріусами спадкової справи визначеної в законодавстві, якщо 

буде встановлено, що до складу спадщини входять права, що підтверджені 

патентом сфера дії якого поширюється за межі України. 

Детальний аналіз порядку оформлення майнових прав, що випливає з 

патенту, який видано в іноземній державі чи унітарного патенту відображений 

у працях кандидата юридичних наук Ольги Аврамової. Вона відзначає, що 

нотаріусу для того, щоб належним чином оформити перехід права власності 

на патент в порядку спадкування необхідно встановити його вид 

(національний чи такий що діє за межами України), а для цього направити 

запит до Державної служби інтелектуальної власності. Наступним кроком є 

звернення через головне територіальне управління юстиції до іноземних чи 

міжнародних патентних відомств, які видали патент. Лише на підставі їх 

офіційної відповіді можна встановити чинність майнових прав, що 

випливають з патенту та інші важливі аспекти [223]. 
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Додаткові складнощі у потенційних спадкоємців також виникнуть, у разі 

коли відкриття спадщини відбулося до офіційної публікації відомостей про 

видачу патенту у зв’язку з оспорюванням права авторства з боку третіх осіб, 

або у разі появи питань з боку експертів щодо відповідності винаходу умовам 

патентоздатності та необхідності фахового надання додаткових роз’яснень від 

автора якого вже немає в живих. Складнощі можуть виникнути і на етапі 

залучення спадкоємців у якості правонаступників з боку позивача або 

відповідача у вже розпочатих цивільних провадженнях із захисту прав 

інтелектуальної власності, відповідно до ст. 35 Закону. До них належать спори 

про авторство на винахід, встановлення факту використання винаходу, 

встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання 

та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, 

компенсації [223]. 

Підводячи підсумки, можна з упевненістю стверджувати, що при 

спадкуванні майнових прав, які виникають з патенту на винахід спадкоємці 

мають в першу чергу оцінити економічний ефект від оформлення таких прав, 

протиставити суму матеріальних здобутків, яку можна отримати внаслідок 

комерціалізації винаходу, із сумою яку необхідно буде витратити на 

підтримання дії патенту до втрати ним чинності (20 років з моменту подання 

заявки на отримання патенту), оформлення прав на спадщину, залучення 

фахівців для вирішення багатьох проблемних питань. При цьому необхідно 

враховувати принцип універсальності спадкових прав, який полягає в тому, 

що у спадщину переходять всі майнові права та обов’язки, які належали 

спадкодавцю на час відкриття спадщини. Тому, якщо розрахунки 

свідчитимуть про низький рівень комерціалізації винаходу рішенням може 

стати невжиття заходів по підтримці патенту в силі. В інших випадках 

рекомендуємо перш за все при оформленні спадщини щодо винаходів 

звернутися для консультаціями до патентних повірених і виходячи із обставин 

конкретної ситуації визначитися з алгоритмом дій та чітко дотримуватися 

рекомендацій фахівців. [220, c. 235] 
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Повертаючись до давніх часів, бачимо, що на зміну першим цивілізаціям 

приходять перші держави зі сформованою правовою системою та державними 

апаратами управління [57, с. 89]. І хоча засобами охорони винаходів досі 

залишаються норми звичаєвого права, мудрі керманичі вже розуміють 

економічне, політичне та соціальне значення таємниці способів виробництва, 

ексклюзивної для інших країн продукції. Найчастіше це була таємниця 

виготовлення зброї (гастрофет, баліста, порох), адже передові технології 

ведення війн дозволяли зміцнювати могутність тогочасних держав. 

Існують історичні згадки про те, що найдавніший патент було видано у 

500 році до н. е. в Стародавній Греції в м. Сибаріс (Sybaris). Вже тоді існував 

закон, відповідно до якого заборонялося відтворювати оригінальні 

кондитерські страви протягом одного року. Кондитер, який створив цю страву, 

одержував усі прибутки від її продажу [33, с. 55]. А одним із перших 

документів, в якому відображалися критерії експертизи, була охоронна 

грамота, яку отримав Галілео Галілей у 1594 році на спосіб підйому води 

(водопідйомник) із строком дії – 22 роки. При цьому дана грамота прямо 

вказувала на необхідність ознак промислової придатності (використання 

протягом року) та новизни (відсутність заперечень з боку інших осіб) [269].  

Незважаючи на те, що проблема права інтелектуальної власності та її 

охорони була завжди досить актуальною, Античність і Середньовіччя не знали 

універсальних кодексів, які б забезпечували відповідне правове підґрунтя 

права інтелектуальної власності. У цей час прецеденти надання тій чи іншій 

особі права на отримання вигід зі своєї продукції траплялися окремо, завдяки 

індивідуальній правотворчій діяльності владних осіб [242, с. 34]. 

Ще одним яскравим прикладом охорони винаходів є таємниця 

виготовлення шовку в Китаї. Хоча це не єдиний прогресивний і за мірками 

сучасності винахід, секрет якого зберігався від V тис. до н. е. більше тисячі 

років, доки не був викрадений. Мабуть, це був перший випадок крадіжки 

технологій виробництва давнини. Під час правління династії Сун (960–

1279 рр.) Китай вважався найрозвиненішою та найзагадковішою державою. 
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Мандрівники з усього світу ладні були віддати останні статки, лише б 

дізнатися таємниці винайдених екзотичних речей, однак розголошення 

секретів їх виробництва, відповідно до державних законів, каралося страшною 

смертю. Тому іноземці вимушені були століттями крокувати небезпечним 

«шовковим торгівельним шляхом», аби вдовольнити потреби мешканців 

власних країн, що зрештою призвело до міграції пацюків, які були носіями 

смертельної хвороби, і, практично, причиною знищення населення Європи. 

У ті часи між Європою та Азією розташовувалася могутня, промислово 

та інтелектуально розвинена держава – Київська Русь, яка на той час була 

великим торговельним центром. Джерелами права в Київській Русі виступали 

звичаї, князівські укази, міжнародні договори (зокрема, з Візантією) та 

написана за часів Ярослава Мудрого й у подальшому доповнена «Руська 

Правда». За висновками досліджень В. І. Афанасьєвої, князі в якості привілеїв 

за заслуги мали право видавати монастирям чи представникам знаті «жалувані 

грамоти». Така грамота князя закріплювала за боярами феодальний імунітет, 

що надавав право займатися ремеслом бортництвом та торгівлею, а також 

передбачала звільнення від сплати данини до казни. Даний договір 

скріплювався печаткою, що свідчило про державну охорону наданого права. 

А отже, у цій грамоті автор монографії вбачає наявність основних принципів 

сучасного патенту, які походять саме з тих часів (ХІІ–ХV ст.), а саме: право 

передачі (від князя підлеглим), охорона та захист (від посягань третіх осіб) [14, 

с. 81–82]. Після розпаду Київської Русі така форма охоронного документу 

збереглася і могла бути наданою Руським царем своїм підданим інженерам та 

конструкторам, та мала свою назву – привілегія. Проте, незважаючи на 

розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в царській Росії, 

Європа, а згодом і США, значно випереджали її у створенні патентної системи, 

а отже – і в правовій охороні власних інтелектуальних здобутків. 

Із появою перших цивілізацій гонитва за лідерство та світове господство 

не припиняється, а історія переконливо доводить, що найбільше шансів на 

перемогу мають ті народи, які визнають значення інтелектуального капіталу 
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та раціонально його використовують. Мабуть, справедливо буде віддати 

першість у питаннях правової охорони винаходів та інших об’єктів 

інтелектуальної власності Китайській цивілізації, де вперше на державному 

рівні були встановлені заборони щодо розголошення таємниць виготовлення 

ексклюзивних товарів, таких як шовк, порох чи сталеві сплави під загрозою 

страти.  

Згодом цей досвід перейняли і європейці. У середньовічній Європі появі 

законів, пов’язаних з інтелектуальною власністю, передував довгий період 

видачі привілеїв, які стосувалися прав на монопольне виготовлення товарів, 

торгівлю. Так, у Венеції у ХІV ст. винахідники, що вдосконалювали вітряний 

млин, заохочувалися ділянками землі й кредитами. В різних країнах Європи 

була видана серія привілеїв майстрам, що втекли з венеціанського острова 

Мурано, де виготовляли знамените й дороге скло, секрет виробництва якого 

ретельно охоронявся [242, с. 31]. 

Майже до середини ХІХ ст. одержати охорону об’єктів інтелектуальної 

власності, і в першу чергу промислової, у різних державах світу було досить 

важко, оскільки закони в цих державах дуже відрізнялися один від одного. 

Більше того, патентні заявки доводилося подавати у всіх державах, в яких 

здійснювалося патентування, водночас з метою уникнення передчасної 

публікації заявок в одних державах, що порочило новизну об’єкта в інших. 

Крім того, в міру того, як все більше й більше держав у той час створювали 

свої системи захисту об’єктів інтелектуальної власності, виникало загальне 

бажання гармонізувати відповідні закони на міжнародному рівні [152, с. 97]. 

Але цьому передував тривалий процес державно-індивідуального шляху 

формування патентних систем, початком якого слід вважати 1474 рік, коли в 

законодавстві Венеції вперше був відображений системний підхід охорони 

винаходів у формі патенту, що наділяв свого патентоволодільця виключними 

правами на створений об’єкт та обмежував права щодо нього інших суб’єктів.  

Перші патенти в країнах Європи стали видаватися ще у ХV–ХVІ ст. 

З того часу й почали формуватися патентні системи Англії, Франції, 
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Німеччини, Італії та інших європейських держав з метою захисту 

національних інтересів та економічних вигод. Наприклад, у Німеччині перший 

федеральний патентний закон був прийнятий у 1877 році. Франція 

модернізувала свій закон 1791 року у 1844 році. Багато інших країн ввели 

сучасні патентні закони у ХІХ ст.: Італія (1859 р.), Аргентина (1864 р.), Іспанія 

(1878 р.), Бразилія (1882 р.), Швеція (1884 р.), Канада (1886 р.), Індія та Японія 

(1888 р.), Мексика (1890 р.), Німеччина (1891 р.) та Португалія з Південною 

Африкою (1896 р.) [84, с. 24–25]. 

У США федеральний патентний закон був прийнятий у 1790 році; до 

цього часу права на видачу патентів належали губернаторам штатів. Як вже 

зазначалося, у першій половині дев’ятнадцятого століття патентні закони 

приймаються більшістю європейських держав, у тому числі й Росією у 

1812 році. А вже 20 березня 1883 р. в Парижі була укладена перша міжнародна 

угода в сфері охорони прав на промислову власність – «Паризька конвенція 

про охорону промислової власності» [87]. 

Детальніше історія та шлях формування й запровадження патентних 

законів у країнах світу та міжнародному праві наведена у Додатку Д. 

Тисячолітня історія людства залишила у спадок мільярди продуктів 

інтелектуальної діяльності видатних умів усіх часів та народів. Відсутність 

єдиного та комплексного підходу до їх класифікації на даному етапі 

технічного злету може породити хаос, що негативно вплине на всю систему 

правової охорони інтелектуальної власності, яка почала формуватися декілька 

століть тому, і на сьогодні є достатньо дієвою та ефективною. Тим не менш, 

актуальним, як з точки зору теорії, так і практики, є багатогранний видовий 

аналіз об’єктів патентного права, що дозволяє класифікувати винаходи з 

метою більш глибокого та змістовного розуміння суті цих предметів і способів 

задля їх правової охорони та захисту.  

Кожне теоретичне дослідження винаходу як об’єкта права в більшій чи 

меншій частині приділяє увагу питанню їх класифікації. Однак не завжди 

запропоновані підходи охоплюють усі суттєві критерії, за якими можливо 
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проводити видове структурування. Раніше нами було запропоновано 

розділити винаходи на вісім груп, поклавши в основу такого поділу піраміду 

ієрархії потреб А. Маслоу. Таким чином, ми отримали винаходи харчової 

промисловості; текстильні винаходи; інженерно-будівельні та промислові 

винаходи; медичні та хімічні винаходи (винаходи у сфері охорони здоров’я); 

військові винаходи; інформаційні винаходи; соціальні винаходи; винаходи в 

сфері тваринництва. 

Основна мета такого поділу полягала в аналізі єдиного підходу до 

класифікації даних об’єктів та обґрунтуванні його практичної необхідності з 

метою повноцінної цивільно-правової охорони об’єктів промислової власності 

в Україні та ЄС. Однак ідея розробки та запровадження єдиного 

класифікаційного підходу винахідництва не є новою. Шістдесят років тому, 

19 грудня 1954 р., була прийнята Європейська конвенція про міжнародну 

класифікацію патентів на винаходи, на основі якої країнами-учасницями 

Паризької конвенції про охорону промислової власності та Радою Європи була 

розроблена Міжнародна класифікація патентів на винаходи, яку затвердили 

1971 року у м. Страсбург і яка є чинною з 07 жовтня 1975 р. 

Єдиний міжнародний підхід до системи класифікації патентів, 

авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про корисність відповідає 

загальним інтересам і є доречним для встановлення більш тісного 

міжнародного співробітництва у сфері промислової власності та сприяння 

гармонізації національного законодавства в цій сфері [227, с. 3]. Україна, як 

незалежна держава, приєдналася до цієї угоди 17 грудня 2008 р. і 07 квітня 

2010 р. її текст набрав чинності, ставши частиною національного 

законодавства. 

Адаптація української патентної системи до міжнародного 

законодавства має колосальне значення для сприйняття нашої держави 

рівноправним членом Європейської спільноти. Єдиний класифікаційний 

підхід до винахідництва надає безліч позитивних можливостей, як то: пільгове 

патентування, стимулювання та заохочення винахідників, усунення протиріч 
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законодавчої бази в питаннях практичної цивільно-правової охорони 

винаходів тощо. Незважаючи на достатньо складну систему міжнародної 

патентної класифікації, вона є дієвим інструментом охорони об’єктів 

промислової власності в світовому масштабі, і тому посилання на неї повинні 

носити не лише підзаконний нормативно-правовий характер, а й 

відображатися у законах, що регулюють відносини в сфері охорони об’єктів 

інтелектуальної власності.  

Адже, історичні помилки доводять необхідність слідкувати за 

європейськими тенденціям і крокувати в ногу з часом. Так, за радянських часів 

у СРСР також була прийнята достатня кількість правових актів, що 

регламентувала діяльність винахідників та отримання ними авторських 

свідоцтв. Однак, незважаючи на це та на наявність геніальних інженерів, 

конструкторів, вчених, економічна вигода від промислових та інших інновацій 

була мізерною. З одного боку це можна пояснити «залізною завісою», а з 

іншого – патентною неосвідченістю деяких спеціалістів. Так, у 1958 році на 

Всесвітньому конгресі медиків радянський вчений продемонстрував спосіб 

оживити голову собаки та пришити її до тулуба, але коли справа дійшла до 

отримання міжнародного патенту, виявилося, що німці вже тривалий час 

вільно користуються побаченою технологією. [129, c. 206] 

Так, наприклад, один з російських вчених, зробивши доповідь з ядерної 

енергетики на міжнародній школі-семінарі, помітив свою доповідь знаком 

авторства (©), прізвищем та роком публікації. Однак це не завадило кожному, 

хто зрозумів із доповіді зміст експериментального матеріалу та аналізу 

отриманих закономірностей, використовувати це на власний розсуд. Коли 

російський вчений через декілька місяців після семінару вирішив подавати 

заявку на винахід, з’ясувалося, що цей спосіб отримання енергії вже давно 

заявлений одним із зарубіжних колег з датою пріоритету на три місяці пізніше 

закінчення школи-семінару.  

Встановлено, що правова охорона винаходів започаткована з давніх-

давен, починаючи від родових традицій та сімейних таємниць і закінчуючи 
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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, проте стрімкий розвиток промисловості 

виявив такий метод недієвим через наявність у ньому безлічі прогалин та 

колізій. Це спонукало спочатку окремі країни, а згодом й світову спільноту, до 

об’єднання зусиль з метою розробки та запровадження відносно єдиних 

правил гри на винахідницькій арені. [127, с. 257] 

Таким чином, доречним стало б внесення доповнень до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» посиланням на наявність 

Української версії Міжнародної патентної класифікації (статті 1 та 4), 

закріпленням державного зобов’язання щодо публікації оновлених версій 

класифікації (ст. 3), а також розкриття функцій та значення індексів об’єктів 

при оформленні патенту на винахід (розділ ІV). Адже кроки по наближенню 

законодавства до сприйняття його положень суб’єктами винахідництва є 

реальним шляхом удосконалення цивільно-правової охорони винаходів у 

нашій державі, і тому не повинні залишатися поза увагою її керманичів.  

Законодавство багатьох країн відповідає міжнародним принципам 

охорони об’єктів інтелектуальної власності, до них належить й Україна. Однак 

у нашій державі існує ряд нагальних проблем, що не дають практичної 

можливості винахідникам подолати потреби в самоповазі та самоактуалізації. 

До речі, не лише прийняття законів, а й розуміння державною владою 

необхідності їх практичного втілення, допомогло таким країнам, як США та 

Англія, вийти з глибокої економічної кризи, яка спіткала їх у 30-х та 70-х роках 

ХХ ст. Як наслідок, на світовому ринку ми можемо побачити величезну 

кількість товарів побутового вжитку, починаючи від наповнювачів котячих 

туалетів до косметичних засобів з інноваційними формулами, які приносять їх 

патентовласникам мільярдні статки. 
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1.3 Етапи дослідження проблематики та її сучасний стан 

 

Право інтелектуальної власності в умовах глобалізації вже давно займає 

провідне місце в економіці розвинених світових країн, таких як США, Китай, 

Японія та країнах Європейської Спільноти. Це зумовило розуміння 

необхідності вироблення єдиної концепції правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності (ІВ). Україна, як проєвропейська держава, 

безумовно, докладає зусилля, намагаючись відповідати світовим тенденціям 

та вимогам сучасності, однак, на превеликий жаль, ці спроби не завжди можна 

вважати вдалими. Одним із головних шляхів подолання даної проблеми може 

стати конкретизована та результативна співпраця між науковою, правовою, 

економічною, політичною та промисловою елітами, кожна з яких має зробити 

свій вагомий внесок у забезпечення раціональної та ефективної системи 

охорони об’єктів інтелектуальної власності загалом та винаходів, як об’єктів 

патентного права, зокрема. При цьому основний принцип взаємодії вказаних 

суб’єктів повинен відображатися у чітко визначених формах та методах їх 

співпраці та бути зорієнтованим на досягнення кінцевого позитивного 

результату.  

Це доведено досвідом багатьох країн світу, і не лише європейських (тієї 

ж Фінляндії), а й країн, які ще нещодавно вважалися країнами «третього світу» 

(наприклад Індія, Сінгапур, Тайвань), в яких за останні роки стрімкими 

темпами нарощується технологічний потенціал та економічні показники [169, 

с. 5]. 

Наша держава, яка протягом багатовікової історії породила плеяду 

видатних вчених та винахідників, повинна вживати всі можливі заходи з 

метою створення сприятливої атмосфери для розвитку промислової власності, 

зокрема умов, які б стимулювали науку й техніку розважливими та 

збалансованими методами [29; 11]. 

В значній мірі це залежні від системи законодавства, в якій закріплені 

норми визнання винаходу патентоспроможним, надання йому режиму 
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результату інтелектуальної діяльності певного суб’єкта права та законні 

інтереси якого в подальшому будуть охоронятися державою [172, с. 10]. 

Але існують й інші питання більш прикладного характеру, які 

підлягають детальному аналізу та поглибленому вивченню. Тому за останні 

десятиліття, після проголошення незалежності України, питанням права 

інтелектуальної власності, охороні та захисту результатів інтелектуальної та 

творчої діяльності приділялася значна увага, внаслідок чого на сьогодні 

накопичений вражаючий пласт розробок та досліджень в даній сфері. 

Найвагоміший внесок в мобілізацію та накопичення знань з питань 

інтелектуальної власності зробили 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, 

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 та ін. 

Однак, потрібно відмітити, що система права інтелектуальної власності 

тривалий час була об’єктом наукового та критичного аналізу, наукові дискусії 

щодо визначення сутності, природи, принципів права інтелектуальної 

власності розпочалися ще у середині ХVІІІ ст. і тривають донині. Проте на 

сьогодні відсутня одностайність у визнані загальноприйнятою однієї із 

запропонованих теорій, концепцій, ідей як відносно визначення загальних 

понять, принципів, функцій, методів, так і відносно правової природи об’єктів 

права інтелектуальної власності [191, с. 20]. 

Це пояснюється неоднорідністю самих результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності та специфікою кожного з них, внаслідок чого практично 

неможливо в рамках одного дослідження комплексно проаналізувати всі 

проблемні аспекти, що виникають в процесі реалізації прав та охорони навіть 

тих об’єктів, що належать до однієї групи (об’єкти авторського права, об’єкти 

суміжних прав, об’єкти патентного права, нетрадиційні об’єкти права ІВ).  
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Аналогічні складнощі виникають і при дослідженні таких об’єктів права 

інтелектуальної власності, як винаходи. Так, наприклад, Енциклопедія 

інтелектуальної власності за редакцією професора П. П. Крайнєва визначає 

винахід, як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері 

технології, що відповідає умовам (критеріям) патентоспроможності; це ідея, 

що є логічним результатом поєднання розуміння потреб і накопичення знань, 

яка робить можливим практичне вирішення конкретної задачі певної галузі. 

При цьому в залежності від різних критеріїв виокремлюють головний та 

додатковий винаходи, заявлений та запатентований, ідентичний, 

комбінаційний, основний, передбачуваний перспективний, піонерний, 

революційний, секретний, спільний [74, c. 117–120]. І це далеко не єдиний 

підхід у питаннях класифікації винаходів, адже чинне законодавство визначає 

його, як продукт, процес або спосіб. З іншої точки зору, кожен розділ, група, 

та підгрупа МКВ (Міжнародної класифікації винаходів) відносить дані 

технічні рішення до відповідної галузі, зокрема життєві потреби людини; 

виконування операцій, транспортування; хімія, металургія; текстиль, папір; 

будівництво; машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя, підривні 

роботи; фізика; електрика. При цьому, для того, щоб належним чином 

забезпечити потенціальним винаходам правову охорону із подальшим кроком 

щодо комерціалізації одному суб’єкту потрібно володіти сукупністю 

технічних, юридичних, організаційних, економічних та інших знань. Так само, 

як при проведені досліджень в питаннях правової охорони винаходів 

необхідно оперувати не лише юридичними нормами та доктринами, а й 

використовувати спеціальні знання відповідної технічної галузі та 

економічний аналіз. 

Останні наукові дослідження, що стосувалися охорони винаходів в 

різних її аспектах проводилися М. К. Галянтичем («Промислова власність: 

правові засоби охорони та захисту»), Р. Б. Шишкою («Охорона прав суб’єктів 

інтелектуальної власності у цивільному праві України», 2004 р.), 

М. М. Яшаровою («Правова охорона службових винаходів», 2012 р.), 
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М. В. Ковальовою («Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в 

країнах Європейського Союзу», 2011 р.), Я. Г. Вороніним («Правова охорона 

винаходів в Україні», 2010 р.), Р. Є. Еннаном («Правове регулювання відносин 

інтелектуальної власності у Європейському Союзі», 2010 р.), 

Т. В. Ярошевською («Право на службовий винахід», 2009 р.), Є. Ш. Гареєвим 

(«Правова охорона винаходів», 2007 р.), О. Б. Ришковою («Захист прав 

інтелектуальної власності за цивільним законодавством України», 2007 р.), 

Т. С. Кириченко («Захист патентного права на основі формули винаходу», 

2005 р.) та ін. 

Проаналізувавши дані дисертаційні дослідження можна з упевненістю 

стверджувати, що їх результати примножили та розширили доктринальні 

знання з питань охорони та захисту винаходів. Зокрема:  

 В питаннях охорони прав суб’єктів ІВ в цивільному праві України 

запропоновано доктрину правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності на основі поєднання концепції інтелектуального потенціалу та 

виключних майнових прав; аргументована приналежність прав ІВ до предмету 

цивільного права; вперше введено в науковий обіг термін «фантомна 

правоздатність» – право неіснуючого суб’єкта бути носієм певних 

правомочностей за передбачених законом умов; відстоюється теза, що право 

на результати творчої діяльності виступає в трьох правових категоріях: ідея, 

носій ідеї та інформація про ідею та її носія; вперше виділено рівні правового 

регулювання інтелектуальної власності, а саме: міжнародно-правовий та 

національний рівні; наголошено, що в умовах ринкової економіки охорона і 

захист порушеного суб'єктивного права, – справа потерпілих від 

правопорушень, а держава повинна забезпечити охорону цих прав через 

створення та забезпечення дієвості законодавства та судових органів; вказано 

на тенденцію спекулювання проблемою охорони прав інтелектуальної 

власності і використання її для впливу на інші країни, особливо ті, що 

розвиваються; аргументовано доктринальний підхід до охорони прав 

інтелектуальної власності: в інтересах їх носія і від його імені. На цій основі 
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вперше сформовано концептуальний підхід до механізму охорони і захисту 

прав інтелектуальної власності [260].  

 В ході дослідження теми «Правова охорона винаходів». Було 

досліджено питання реалізації прав ІВ особами з неповною дієздатністю; 

запропонована нова термінологія, що унеможливлює ототожнення поняття 

винаходу з технічною документацією; проаналізовані різні аспекти 

фінансового характеру, зокрема, звернення стягнень на активи які становить 

ІВ та зобов’язання із сплати патентних платежів; розглянуті підстави та 

проблеми припинення дії патенту які виникають внаслідок порушення 

процедури патентування [41]. 

 У роботі «Захист патентного права на основі формули винаходу» 

наголошено на те, що єдиним критерієм при визначення обсягу виключного 

права винахідника на винахід та, відповідно, обсягу охорони прав 

патентовласника є формула винаходу, а також вона виступає єдиним 

критерієм для встановлення факту незаконного використання винаходу; при 

цьому удосконалено її поняття; уперше в Україні запропоновано юридичний 

алгоритм дій щодо тлумачення формули винаходу при розгляді справ, 

пов’язаних із порушенням прав з патенту [95]. 

 У роботі «Захист права інтелектуальної власності за 

законодавством України» приділено увагу проблемам, пов’язаним зі 

створенням «сучасних» об’єктів права інтелектуальної власності, 

комп’ютерних програм, біотехнологій, веб-сайтів та їх захисту; обґрунтований 

висновок, про відсутність в законодавстві України поняття «порушення права 

інтелектуальної власності» і запропоноване його авторське формулювання 

доповнення; зроблено висновки, про недосконалість механізму цивільно-

правового захисту прав інтелектуальної власності в сучасних умовах; 

розглянуті питання розширення кола осіб, які можуть звернутися за правом на 

захист, і які не є творцями об’єктів ІВ; проаналізоване положення, що в Україні 

існує декілька рівнів правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності: право ЄС, міжнародно-правовий та національний рівні; наголошено 
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на необхідності визначення поняття «інтелектуальна діяльність» з метою 

правильної кваліфікації об’єкта правопорушення [211]. 

 У дисертаційних дослідженнях за темою «Право на службовий 

винахід» вперше обґрунтовано новий і перспективний напрям вирішення 

завдання охорони прав на службові винаходи – презумпції виключності прав 

винахідника, розподіл службових винаходів на категорії, встановлення 

правового режиму об’єктів службового винахідництва, визначення механізму 

реалізації майнових прав сторін на створений службовий винахід у зв’язку з 

виконанням трудового завдання, збалансування суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків сторін у договірних відносинах з приводу створення і 

використання службових винаходів; запропонований поділ службових 

винаходів на види; вперше розроблено авторське визначення поняття 

«працівник-винахідник»; детально обґрунтований порядок розподілу прав на 

отримання патенту між працівником-винахідником та роботодавцем та 

подальший алгоритм дій за різних умов; запропоновані конкретні зміни до 

чинного законодавства з метою підвищення ефективності механізму охорони 

прав на службовий винахід цивільно-правовими засобами [266]. 

Результатами дослідження за темою «Цивільно-правова охорона 

винахідництва в Україні та в країнах Європейського Союзу» стала авторська 

концепція інноваційного розвитку України. Крім того аргументована 

необхідність впровадження досвіду європейських країн, як в питаннях 

отримання винаходом правової охорони, так і в питаннях альтернативної 

процедури захисту порушених прав винахідників, оминаючи загальний 

судовий порядок, а також створення правового інституту, предметом 

регулювання якого мають бути службові винаходи [98]. 

Таким чином, дослідження питань в сфері права інтелектуальної 

власності загалом та патентного права і винахідництва зокрема, в останнє 

десятиліття стають своєрідним трендом [35]. Однак, проблемним аспектом 

залишається практичне впровадження отриманих здобутків. 
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Отже, незважаючи на існуючі наукові здобутки в питаннях цивільно-

правової охорони винаходів в Україні, з огляду на її європейську орієнтацію, 

ще залишається багато питань. Вони здебільшого стосуються приведення у 

відповідність до вимог ЄС патентного законодавства відносно регулювання 

відносин з приводу біотехнологічних винаходів [166, с. 83], продовження 

строків дії винаходів у галузі медицини та стимулювання патентної активності 

фармацевтичного сектору [179; 172; 160; 4] та стосовно винаходів, пов’язаних 

з комп’ютером. Однак виходячи із специфіки вище перелічених об’єктів 

вирішення доктринальних питань за даними напрямами об’єктивно носять 

міждисциплінарних характер, а тому дослідження їх суто юридичними 

методами не можна вважати достатньо ефективними та комплексними. Однак, 

висловлюємо сподівання, що результати даної роботи можуть стати 

підґрунтям для більш фундаментальних досліджень предметом яких 

виступатимуть саме відносини з охорони специфічної категорії винаходів.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

В ході дослідження 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 істотею. Цей аргумент унеможливлює надання 

правової охорони в якості винаходів тим інноваціям, які розроблені за 



70 

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 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; 
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походження; суб’єктний склад; територіальне поширення дії патенту; строк дії 

правової охорони; сфера застосування. 

У розділі 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 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 
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нотаріусами України стосовно процедури оформлення спадкових прав на 

винаходи. 

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. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ 

 

2.1 Поняття, суть та зміст системи цивільно-правової охорони 

винаходів 

 

Апріорі на розвиток держав і цивілізацій великий, якщо не колосальний, 

вплив мали інноваційні ідеї, результати інтелектуальної та практичної праці 

людства, завдяки яким у ХХІ ст. створені наукові досягнення, а на їх основі і 

предмети, що відкривають перед суспільством все більші перспективи до 

подальшого розвитку та еволюції. Винайдення нових видів зброї, таких як 

катапульта, порох, реактивні установки, безпосередньо впливало на 

формування геополітичної карти світу в контексті багатовікової історії, 

дозволяючи завойовникам і в подальшому розвивати економічні, соціально-

культурні, наукові сфери життєдіяльності. Створені багато століть тому 

архітектурні пам'ятники історії, при будівництві яких використовувалися 

технології та інновації, досі невідомі людству, і зараз залишають ряд питань, 

на які вчені-сучасники не знаходять відповіді. 

Оскільки секрети винаходу істотно могли позначитися як на ході воїн, 

так і на продуктивному виробництві благ, стародавні держави робили все 

можливе, щоб зберегти їх у таємниці, іншими словами вживали заходів з 

охорони результатів інтелектуальної діяльності. 

У сучасних правових державах та світовому співтоваристві в цілому 

цьому питанню приділяється величезне значення і, як наслідок, за останні 

століття було прийнято безліч нормативних документів, покликаних 

охороняти об'єкти авторського й патентного права. Серед них необхідно 

відзначити: Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів 

(у редакції 1971 р.), Всесвітню (Женевську) конвенцію про авторське право (у 

редакції 1971 р.), Договір про патентну кооперацію 1970 року, Європейську 

патентну конвенцію (Мюнхен, 1973 р.), Конвенцію про заснування 
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Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) (у редакції 1979 р.), 

Євразійську патентну конвенцію (Москва, 09 вересня 1994 р.), Договір ВОІВ 

з авторського права (грудень 1996 р.). 

В українському законодавстві, як і в законодавстві інших країн, також 

діє система нормативно-правових актів, спрямованих на охорону об’єктів 

авторських, патентних і суміжних прав. Однак ні Закон України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», «Про авторські та суміжні права», «Про 

охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» не розкривають самого поняття «правова 

охорона», що в свою чергу призводить до неоднакового сприйняття даного 

терміну і, як наслідок, ряду негативних факторів, що мають теоретичне і 

практичне значення.  

Зокрема, таке мимовільне упущення провокує виникнення одночасно 

двох найбільш негативних явищ, таких як правові колізії та правові прогалини, 

внаслідок чого має місце неоднакове застосування положень закону при 

розгляді справ у судовому порядку; ризик залишити поза полем правового 

регулювання конкретні суспільні відносини, що підлягають захисту з боку 

держави; ототожнення різних за змістом термінів «охорона» й «захист». 

Відсутність єдиного теоретичного сприйняття терміну «правова охорона» в 

юридичній літературі погіршує і без того проблемний правовий напрям, який 

регламентує процес упровадження інновацій (винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків тощо) у правовий обіг [101, с. 13; 77, с. 10; 78, с. 4; 79, 

с. 4]. 

У 2004 році Конституційним Судом України була зроблена спроба 

усунути існуючі суперечності, що виникли в результаті відсутності єдиного 

підходу в офіційному тлумаченні поняття «охоронюваний законом інтерес», 

наслідком якої стало прийняття Рішення у справі № 1-10/2004 від 01 грудня 

2004 р. Згідно резолютивної частини даного Рішення «поняття 

«охоронюваний законом інтерес», що вживається в ч. 1 ст. 4 Цивільного 
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процесуального кодексу та інших законах України у логічно-смисловому 

зв’язку з поняттям «права» (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає 

правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права; б) є 

самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; 

в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних 

потреб; г) не може суперечити Конституції та законам України, суспільним 

інтересам, загальновизнаним принципам права; ґ) означає прагнення (не 

юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання 

конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; д) розглядається як 

простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом. 

Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку 

для суб’єктивного права законодавець вважає неможливим або 

недоцільним» [212].  

Тим не менш, саме поняття «правова охорона» так і залишилося поза 

полем правового регулювання, хоча в тексті вищевказаного Рішення досить 

чітко простежується ідея розмежувати смислові значення термінів «охорона» 

й «захист», які в науковій літературі й нормативній базі періодично 

ототожнюються, незважаючи на той факт, що Р. Б. Шишка аргументовано 

відмежував дані два поняття, що і стало одним з елементів наукової новизни 

його дисертаційного дослідження «Охорона прав суб’єктів інтелектуальної 

власності у цивільному праві України» (2004 р.). 

Тим не менш, для більш комплексного підходу в опануванні теми 

дисертаційного дослідження, метою даної частини роботи є спроба дати 

визначення поняттю «правова охорона» в цілому, а також за допомогою 

галузевої класифікації розкрити суть терміну «цивільно-правова охорона», як 

одного з видів правової охорони, за допомогою якої створюється складний 

механізм дотримання майнових і немайнових інтересів правовласників таких 

результатів інтелектуальної діяльності (далі – РІД), як винаходи. 

Досягнення поставленої мети має не тільки теоретичне, а й практичне 

значення, оскільки сприяє конкретизації даного поняття, а відтак визначенню 
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шляхів, способів, методів формування переліку конкретних дій, спрямованих 

на дотримання прав і законних інтересів суб'єктів патентних правовідносин, а 

також чіткому розмежуванню споріднених понять «охорона» й «захист». 

У роботах провідних вчених у галузі юриспруденції розглядаються 

проблеми визначення поняття «правова охорона», виділяються основні види 

охорони з метою її нормативного закріплення в чинному законодавстві. 

Велике зацікавлення викликають праці дослідників радянського періоду, 

таких як І. П. Голоспиченко, Н. І. Матузов, Г. Н. Стоякін, С. С. Алексєєв, 

Г. В. Мальцев, М. С. Малеїн [175], а також правові концепції сучасників, 

серед яких М. К. Галянтич [41], Р. Б. Шишка [257], Т. Б. Шубіна, 

О. С. Мордовец, В. О. Юрченко, О. О. Тархов [89], Ю. К. Толстой, 

О. П. Сергєєв [54], Е. П. Гаврилов [39], І. В. Венедиктова [37], Р. О. Денчук, 

І. Г. Запорожець, В. І. Абрамов [83] та ін. Однак дане поняття до цього часу не 

упроваджено в систему як українського, так і російського законодавства. 

Для комплексного аналізу та вирішення поставленої проблеми нами 

пропонується наступний хід порядку дослідження: 

- тлумачення терміну «охорона»; 

- аналіз існуючих уявлень відносно сприйняття категорії «правова 

охорона» в юридичній літературі та співвідношення її з категорією «правовий 

захист»; 

- характеристика різних видів правової охорони (кримінальної, 

адміністративної, цивільної); 

- тлумачення поняття «цивільно-правової охорони» та застосування 

його щодо винаходів. 

Як не дивно, більшість тлумачних та енциклопедичних словників не 

розкривають суті слова «охорона», тим не менш у словнику російської мови, 

охорона розглядається як іменник жіночого роду, що утворює дієслово 

«охороняти» й означає оберігати, стерегти, захищати [164, с. 437–438]. 

Крім того, аналіз тлумачень авторами Великого енциклопедичного 

юридичного словника таких понять, як охорона атмосферного повітря, вод, 
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земель, надр, лісів, культурної спадщини, материнства та дитинства, 

морського та навколишнього природного середовища, рослинного та 

тваринного світів, а також праці, розкриває декілька підходів до інтерпретації 

даного терміну в залежності від об’єктів, на які він спрямований. Відносно 

благ, що належать українському народу (земля, надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси ст. 13 Конституції України) [105], а також 

сукупності елементів рослинного та тваринного світу під охороною 

Ю. С. Шемшученко, М. І. Єрофеєв, П. Ф. Кулинич розуміють систему 

державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення збереження, 

відтворення, поліпшення, раціональне використання раніше вказаних об’єктів. 

Охорона морського середовища розглядається як система міжнародних та 

національних заходів, спрямованих на запобігання забрудненню й усуненню 

наслідків забруднення морів та Світового океану. Охороною материнства і 

дитинства Т. М. Макійчук та О. М. Кузьміна називають систему заходів щодо 

забезпечення інтересів матері й дитини шляхом надання їм медичної, 

матеріальної та інших видів державної підтримки. А охорона праці системою 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі праці [36, 

с. 593–600].  

Вживання прикметника «правовий» («правова») передбачає наявність у 

системі законодавства відповідних норм, що регулюють певні суспільні 

відносини за допомогою імперативних (у кримінальному та 

адміністративному праві) та диспозитивних (в цивільному та господарському 

праві) методів.  

Продовжуючи розкривати значення терміну «правова охорона», 

доцільно звернутися до результатів досліджень вказаних раніше правознавців. 

Так, Ю. К. Толстой та О. П. Сергєєв відмічають, що у вузькому розумінні 

«охорона» включає лише передбачені законом заходи, які спрямовані на 

відновлення чи визнання прав на захист у випадку їх порушення або 
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оскарження [52, с. 240]. При тлумаченні поняття «охорона» Д. Горбась 

пропонує два варіанти: у першому воно означає вид діяльності, що спрямована 

на проведення профілактичних заходів по зміцненню правового становища 

носія суб’єктивного цивільного права; а у більш ширшому розумінні – 

сукупність правових способів, спрямованих на профілактику порушень 

суб’єктивних цивільних прав, і у випадку їх порушень – на захист цих прав, 

при цьому надаючи перевагу першому з цих варіантів [247, с. 216]. На погляд 

Е. П. Гаврилова, охорона визначається як встановлення загального правового 

режиму [39, с. 217]. А, наприклад, І. В. Венедиктова під охороною вбачає 

сукупність норм, що забезпечують реалізацію суб’єктивних прав, які 

включили в себе охоронюваний законом інтерес [37, с. 194]. 

Проте, якщо розглядати охорону як предмет цивільно-правового 

договору, що регламентується ст. 978 Цивільного кодексу України, можна 

побачити, що охорона є різновидом послуг, які надаються на підставі 

цивільно-правового чи трудового договору. У такому випадку дії з охорони 

полягають в обов’язку особи, яка охороняє майно, стерегти його від сторонніх 

осіб, сигналізувати про небезпеку для цієї речі, а також вживати передбачені 

законом заходи по усуненню посягань на річ, відносно якої виникають 

охоронні відносини [250, с. 455].  

Ґрунтуючись на вищевикладеному, можна сформулювати наступне 

визначення. Отже, правова охорона – це система заходів та способів, 

передбачених законом у рамках загального правового режиму, що спрямовані 

на забезпечення, реалізацію, збереження, визнання, профілактику порушень, а 

у противному випадку – на захист суб’єктивних прав та інтересів 

правоволодільців. Із цього випливає, що захист є складовою частиною 

охорони, і, підтримуючи точку зору С. Ярошенка, відстоюємо позицію, що 

«держава здійснює охорону, натомість особа може звертатися до держави за 

захистом» [267, с. 50]. 

Таким чином, розділяючи думку більшості дослідників, а також із 

урахуванням тлумачень, відображених у Рішенні Конституційного Суду 
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України, вказаних раніше, можна стверджувати, що захист, у тому числі 

судовий, є одним зі способів правової охорони різних об’єктів правового 

регулювання, у тому числі й результатів інтелектуальної діяльності.  

Аналізуючи підходи до трактування категорії «правова охорона об’єктів 

інтелектуальної власності», відмітимо, що у своєму докладі керівник групи 

інтелектуальної власності ФДУП «Рособоронекспорт» Є. О. Лівадний при 

розгляді термінології в сфері правової охорони РІД також розмежовує поняття 

«правовий захист» та «правова охорона». «Охорона – більш ширше поняття і 

включає в себе також заходи, спрямовані на попередження порушень. 

Неважко побачити, що правова охорона – це встановлення загального 

правового режиму використання РІД, а захист – ті заходи, що вживаються 

уповноваженою особою (самостійно або через юрисдикційні органи) відносно 

зобов’язаної особи у випадках, коли права на інтелектуальну власність 

порушені чи оспорюються» [122, с. 11]. 

Захист відрізняється від охорони тим, що остання – ширше і включає в 

себе, окрім власне захисту, застосування заходів по недопущенню порушень 

суб’єктивних цивільних прав, у тому числі правовиховного, освітнього 

характеру, а також можливості застосування норм про відповідальність 

відносно осіб, які порушили або не дотримувались приписів положень 

цивільного законодавства [249, с. 27].  

У загальному вигляді право на захист можна визначити як можливість з 

боку управомоченої особи вживати заходи правового, здебільшого 

правоохоронного, характеру для відновлення її оспорюваних чи порушених 

прав. Право на захист є самостійним суб’єктивним правом, оскільки йому 

обов’язково передує порушення законного інтересу, який підлягає охороні на 

підставі цивільних, кримінальних та адміністративних норм [75, с. 35]. 

Як, зазначає О. І. Харитонова, відносини інтелектуальної власності 

регулюються нормами багатьох галузей, проте основне навантаження несуть 

норми саме цивільного законодавства [241, с. 71]. 
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Проте системою українського законодавства, поряд із цивільною, 

передбачені й інші види відповідальності за порушення правових норм у сфері 

інтелектуальної власності, зокрема кримінальна (статті 177 та 178 

Кримінального кодексу України) та адміністративна (статті 51-2, 164-9 та 164-

13 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Виходячи з цього, 

нам надається можливість виділити наступні види правової охорони в 

залежності від матеріальних галузей права, в яких відображені заходи по 

забезпеченню, реалізації, зберіганню, визнанню та захисту РІД, а також 

характеру санкцій, що підлягають застосуванню до порушників, а саме: 

цивільно-правова, адміністративно-правова та кримінально-правова охорони.  

Цивільно-правова відповідальність настає відповідно до Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України), зокрема, статті 431 та 432 [262, с. 228]. 

Зокрема, ст. 431 ЦК України встановлює: «Порушення права інтелектуальної 

власності, у тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне 

за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи 

договором». Таким чином, що порушення в сфері права інтелектуальної 

власності можуть носити як активний характер, та виявлятися у формі дій, 

зокрема – посягання на право інтелектуальної власності, так і пасивний 

характер та проявлятися у формі бездіяльності – невизнання права 

інтелектуальної власності. А суб’єктами правопорушення у сфері права 

інтелектуальної власності може бути юридична особа або фізична особа [160, 

с. 9]. 

Тим не менш, основний комплекс заходів, що спрямовані на охорону 

такого об’єкта патентного права як винахід, переважно знаходить своє 

відображення саме в нормах цивільного законодавства України, 

змодельованого на основі ряду міжнародних правових актів.  

Як відмічає І. Бірюков, спільним для цивільного, адміністративного та 

кримінального права виступає предмет правового регулювання (майнові та 

немайнові відносини), однак метод регулювання даних відносин зазначеними 

правовими галузями різний. Характерним для цивільно-правового методу є 



81 

юридична рівність суб’єктів правовідносин, диспозитивність та майнова 

відокремленість. Для адміністративного і кримінального права – влада та 

підкорення одних суб’єктів правовідносин іншим [247, с. 17]. Також статті 199 

та 459 ЦК України [248] відносять винаходи в першу чергу до об’єктів 

цивільного права, а винахідник наділений комплексом диспозитивних прав та 

обов’язків, що реалізуються ним у процесі реєстрації (патентування) та 

подальшому використанні створеного технологічного продукту (пристрою, 

речовини) чи процесу.  

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 

(ст. 8) [202], будучи частиною українського цивільного законодавства, 

передбачає саме право, а не обов’язок винахідника на отримання патенту як 

охоронного документу (форми правової охорони), що є прямою ознакою 

диспозитивності, а конкретно – можливості осіб самостійно визначати 

характер своїх правовідносин у рамках діючого правового поля.  

Достатньо ґрунтовними з цього приводу вбачаються результати 

досліджень кандидата юридичних наук О. Р. Шишки, який провів всебічний 

аналіз відносин, що виникають з приводу об’єктів права інтелектуальної 

власності крізь призму їх галузевої, міжгалузевої та підгалузевої предметності 

та методики правового регулювання, а також урахуванням притаманності їм 

ознак біцефального та однорідно-правового характеру. При цьому отримавши 

висновки про належність таких відносин до цивільно-правових, з елементами 

приватно-правових організаційних відносин, які виникають в процесі 

патентування [258, с. 260].  

Слід відмітити і той факт, що предметом адміністративної охорони прав 

інтелектуальної власності виступає власне процес протиправного поводження 

з результатами інтелектуальної діяльності, а кримінальної – винаходи (та інші 

об’єкти) в процесі їх умисного незаконного використання. У свою чергу норми 

Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на 

винаходи та корисні моделі» регламентують комплекс заходів, що спрямовані, 

насамперед, на визнання винаходу об’єктом цивільного права і, як наслідок, 
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надання йому захисту, у тому числі адміністративного й кримінального. Крім 

того, оскільки у випадку невідповідності винаходу умовам патентоздатності, 

тобто невизнання його об’єктом цивільно-правової охорони, інакші способи 

охорони (кримінальної та адміністративної) застосуванню не підлягають. [130, 

c. 91]  

Виходячи з вищенаведеного, під цивільно-правовою охороною 

винаходів слід розуміти систему міждержавних 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, 

охороноспроможним, а також забезпечують захист прав та законних 

інтересів від протиправних посягань з можливістю застосування до 

порушників відповідних санкцій. 

Однак у процесі дослідження даного питання були виокремлені наступні 

істотні проблеми, зокрема: 

1. Незважаючи на велику зацікавленість проблемою визначення 

поняття «правова охорона» провідними вченими в галузі юриспруденції як 

радянського, так і сучасного періодів (І. П. Голоспиченко, Н. І. Матузов, 

Г. Н. Стоякін, С. С. Алексєєв, Г. В. Мальцев, Н. С. Малеїн [175], Т. Б. Шубіна, 

А. С. Мордовець, В. А. Юрченко, О. О. Тархов [89], Ю. К. Толстой, 

О. П. Сергєєв [54], Е. П. Гаврилов [39], І. В. Венедиктова [37], Р. О. Денчук, 

І. Г. Запорожець, В. І. Абрамов [83] та ін.), воно так і не було впроваджене в 

систему українського законодавства. При цьому багатополярність його 

сприйняття породжує неоднозначність і в його науковому трактуванні. 

2. Крім того, Закон України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» не поділяє власне правову охорону даних об’єктів за 

галузевою ознакою, внаслідок чого повноваження владних суб’єктів, які 

залучені до даного процесу, регламентовані недостатньо чітко, а відтак їх 

діяльність за деякими напрямами є малоефективною.  
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Як наслідок, основні претензії США, Європейського союзу, IFPI, 

Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (IIPA), інших міжнародних 

організацій викликає в Україні не законодавство як таке, а ефективність його 

реалізації [190, с. 73]. 

Дані прогалини та колізії як в юридичній науці, так і в нормотворчій 

практиці, є неприпустимими. Філософ китайської давнини Конфуцій зазначав: 

«Коли слова втрачають своє значення, народ втрачає свою свободу». Саме 

тому науковий аналіз суті та змісту цивільно-правової охорони винаходів 

потребує застосування нового методологічного підходу в процесі 

дослідження.  

Еволюційний розвиток людства нерозривно пов’язаний з науковою 

діяльністю індивідів, що забезпечує становлення їх інтелектуального 

потенціалу та здібностей. Сучасний світ є результатом тисячолітньої праці 

науковців усіх сфер, починаючи від сивої давнини та закінчуючи сучасними 

космічними дослідженнями галактик та прогнозованим освоєнням нових 

планет. 

Наука – найважливіший елемент духовної культури, найвища форма 

людських знань; система знань, що розвивається, і яка досягається за 

допомогою відповідних методів пізнання, виражається в точних поняттях, 

істинність яких перевіряється та доводиться суспільною практикою. Наука – 

це система понять про явища та закони навколишнього світу або духовної 

діяльності людей, яка надає можливість передбачення та перетворення 

дійсності в інтересах суспільства, історично сформована форма людської 

діяльності, «духовного виробництва», що має своїм змістом та результатом 

цілеспрямовано зібрані факти, вироблені гіпотези та теорії, в основу яких 

покладені закони, прийоми та методи дослідження [238, с. 562].  

Наука – теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність; 

одна з форм суспільної свідомості. У ході історичного розвитку наука 

перетворюється на продуктивну силу суспільства і найважливіший соціальний 
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інститут. Термін «наука» вживається також для позначення окремих галузей 

наукових знань [150, с. 10]. 

Таким чином, ми бачимо, що наука – це складна багатогранна категорія, 

яка включає в себе цілеспрямовану діяльність людини як розумної істоти з 

метою опанування знань, отриманих у минулому та продукування нових 

обґрунтованих теорій та концепцій із кінцевим результатом, що є корисним 

для певного роду діяльності. 

Як справедливо зазначає С. Г. Гордієнко, наукове забезпечення 

практичної діяльності, впровадження до неї новітніх наукових досягнень 

цілеспрямовано здійснюється з дня проголошення незалежності України. На 

цій ниві накопичено вже чималий досвід. Зрозуміло, що даний досвід не лише 

позитивний. На підставі вивчення фундаментальних проблем з методології 

наукових досліджень та спираючись на доктрини сучасності, він сформував 

низку проблем, що супроводжують наукову діяльність в Україні. Серед них, 

зокрема, слабка загальнонаукова підготовка окремих молодих наукових 

кадрів, і, як наслідок, – часто-густо недостатній рівень аргументації тез, які 

науковцем висуваються в наукових роботах, недостатній рівень науково-

методичних рекомендацій практичного спрямування тощо [49, с. 12]. 

Крім того, серед негативних тенденцій сучасного наукового пізнання все 

частіше першість займає науковий еклектизм, притаманний здебільшого 

метафізичному способу мислення. У найпоширенішому значенні – механічне 

поєднання в одному вченні різнорідних, органічно не сумісних елементів, які 

безпринципово запозичуються з протилежних концепцій; використовування і 

підтасовування з певною тенденційною метою вирваних з контексту фактів, 

формулювань, цитат тощо [239, с. 163].  

Сучасна класифікація наук включає 25 напрямів: фізико-математичні 

науки, хімічні науки, біологічні науки, гносеологічні науки, технічні науки, 

сільськогосподарські науки, історичні науки, економічні науки, філософські 

науки, філологічні науки, географічні науки, юридичні науки, педагогічні 

науки, медичні науки, фармацевтичні науки, ветеринарні науки, 
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мистецтвознавство, архітектуру, психологічні науки, військові науки, 

національну безпеку, соціологічні науки, політичні науки, фізичне виховання 

та спорт, державне управління. Тому, з нашої точки зору, науковий еклектизм 

обумовлений об’єктивною дійсністю, а намагання дослідника його уникнути 

породжують прогалини як у самих знаннях, так і у висунутих гіпотезах. [132, 

c. 107] 

Особливо важко уникати це суперечливо-негативне явище при розкритті 

тем, що мають міжгалузевий (міжпредметний) характер, тобто для 

комплексного дослідження яких необхідні знання з різних наукових напрямів, 

що були перелічені нами раніше. Тема дисертаційного дослідження 

«Цивільно-правова охорона винаходів в Україні та ЄС» підпадає під цю 

категорію, адже попередні, близькі за змістом дослідження, здебільшого були 

спрямовані на соціальні, політичні, економічні, технологічні або правові 

аспекти. Але для розуміння складної системи цивільно-правової охорони 

винаходів необхідно розглядати всі її підсистеми та елементи як окремо, так і 

в їх сукупній взаємодії. 

Поряд з традиційними дослідженнями, проведеними в рамках якої-

небудь однієї галузі науки, проблемний характер орієнтації сучасної науки 

викликав до життя широке розгортання міждисциплінарних і комплексних 

досліджень, проведених засобами декількох різних наукових дисциплін, 

конкретне сполучення яких визначається характером відповідної 

проблеми [158, с. 8]. 

Погляди таких провідних вчених у сфері винахідництва та 

патентознавства як Г. О. Андрощук, В. Л. Петров [175], В. С. Лазебний, 

Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа [120], І. О. Мікульонок [153], 

Ю. Л. Бошицький [28], Я. Г. Воронін [27], І. І. Дахно [65] на проблему 

охорони винаходів дозволяють зробити ряд висновків. На відміну від 

суперечливих питань щодо методології дослідження одностайними 

залишається факт, що результати промислової власності є достатньо 

складними та неоднозначними об’єктами наукового пізнання, а система 
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державного регулювання за своєю природою не може здійснюватися 

комплексно, виходячи з суті об’єктів її правової охорони, яким і виступає 

винахід та подібні до нього результати інтелектуальної діяльності. 

Методологія науки – вчення щодо принципів побудови, форм та 

способів наукового пізнання [213, с. 806]. Аналіз наукової літератури дозволяє 

нам стверджувати, що існує більш ніж сімдесят видів методологій, кожна з 

яких у свою чергу складається з низки самостійних методів та принципів 

дослідження. Тому вчені не в змозі бути одностайними в цьому питанні і, 

напевно, ніколи не дійдуть єдиної думки. На наш погляд, такі розбіжності 

мають більше позитивного, ніж негативного. Адже розбіжність поглядів 

продукує нові ідеї, що нерідко стають геніальними, а розширене світобачення 

та різноманіття шляхів пошуку істини наближає науковця до пізнання дійсної 

суті речей.  

Як зазначає провідний фахівець з теорії держави та права О. Ф. Скакун, 

суть методологічної (від грец. «methodos» – шлях дослідження + logos – 

вчення) функції теорії права та держави полягає у створенні універсальної 

юридичної мови (понятійно-категоріального апарату), яка забезпечує 

однаковість у класифікації та оцінці явищ фахівцями різних галузей права; 

виступає як світоглядна філософія, що виросла з державно-правових явищ. 

При цьому основною формою її здійснення є формулювання закономірностей 

розвитку права та держави конкретизацією положень філософії; формування 

понятійного апарату, який є базовим для всіх юридичних наук; розроблення 

методів дослідження [222, с. 7].  

На підставі попередніх наукових досліджень, цивільно-правова охорона 

винаходів розуміється нами як скомбінована складна 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 
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умов, а також забезпечують механізм захисту прав та законних інтересів від 

протиправних посягань з можливістю застосування до порушників санкцій. 

Таким чином, методологія дослідження цивільно-правової охорони 

винаходів представляє собою багатогранну, системно-структуровану та 

органічно-поєднану методику дослідження власне об’єкта – винаходу та 

сукупності прийомів і засобів, спрямованих на визнання, підтримку та захист 

прав та законних інтересів їх творців та патентовласників, що регулюється 

нормами чинного законодавства. 

Отже, ми маємо складну правову концепцію, для дослідження суті якої 

необхідна комплексна методологія, що базується на різноманітті підходів 

(матеріалістичного, метафізичного, системного, синергетичного, 

аксіологічного, інституціонального, герменевтичного, антропологічного, 

феноменологічного, комунікативного, інформаційного, культурологічного, 

цивілізаційного, праксіологічного та інших), які не будуть суперечити один 

одному та підкорюватися визначеним принципам методологічного 

дослідження (об’єктивності, універсальності, єдності логічного та 

історичного, конкретного і абстрактного, теорії і практики тощо) [222, с. 15–

19]. 

Даний підхід дозволить комплексно розглянути не лише складну 

систему цивільно-правової охорони винаходів у нашій країні та порівняти її з 

близькими європейськими державами, а й комплексно схарактеризувати всі її 

компоненти, які вбачаються нами як самостійні системи. А саме: 1) система 

національних та міжнародних норм, що регулюють правовідносини охорони 

та захисту винаходів; 2) діяльність владних органів, яка спрямована 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, який відповідає сукупності 

істотних умов шляхом імплементації новітніх європейських тенденцій та 

забезпечення механізму їх реалізації; 3) діяльність винахідників та майбутніх 

патентовласників, метою якої є створення винаходу, отримання відповідного 
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охоронного документу, що визначає майнові та особисті немайнові права 

вказаних суб’єктів і тим самим забезпечує охорону захисту прав та законних 

інтересів від протиправних посягань з можливістю застосування до 

порушників цивільно-правових санкцій.  

Таким чином, у дисертаційному дослідженні буде вдосконалений 

правовий понятійно-категоріальний апарат, розроблені практичні та 

життєздатні рекомендації підтримки національного винахідництва, 

змодельований очікуваний економічний результат, що відображатиме мету та 

цілі дослідження обраної теми. Необхідно зазначити, що поряд із загальними, 

вказаними раніше методами (прийомами та засобами), побічно можуть бути 

використані й специфічні наукові, технологічні, філософські, 

експериментальні, прогностичні, теологічні та інші шляхи дослідження 

поставленої проблеми, які не суперечать загальній науковій концептології та 

не породжують зайвих протиріч. Однак така децентралізація шляхів наукового 

пізнання дозволить охопити та охарактеризувати суть переважної більшості 

оточуючих нас предметів, які в своїй історичній іпостасі так чи інакша 

існували у винахідницькому вимірі. 

Отже, узагальнено, під цивільно-правовою охороною винаходів слід 

розуміти не лише систему заходів та способів, а й діяльність суб’єктів, 

спрямовану на досягнення певного позитивного результату. 

Як зазначає Г. О. Ульянова, поряд із такими суб’єктами патентного 

права як винахідники, співавтори, іноземні суб’єкти, правонаступники, 

роботодавці, ліцензіати, учасниками відносин, які виникають у зв’язку з 

появою, реалізацією, охороною та захистом прав інтелектуальної власності на 

винаходи є спеціально уповноважені органи державної влади, а також 

представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) [189, 

с. 151]. 

Так, С. Г. Гордієнко для того, щоб визначити сутність і зміст діяльності 

державних органів, пропонує розглядати будь-яку діяльність як систему. 

Найбільш раціональною системою, що відбиває сутність і зміст діяльності, 
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може бути система таких структурних елементів: мета і завдання, об’єкт, 

предмет, суб’єкт, види, форми, методи, сили, засоби, процес фізичної 

діяльності та результат [47, с. 46]. 

Д=М+З+Об-т+Пр-т+Суб-т+В+Ф+М-д+С+З-би+Фіз.Д=Результат 

Однак необхідно розуміти, що категорія «діяльність» здебільшого 

характеризує поняття «захист», аніж «охорона», оскільки останнє є ширшим і 

повинно включати, окрім зазначених вище елементів, також систему норм та 

дві форми діяльності (у першому випадку владних суб’єктів, а в другому – 

правовласників чи/або майбутніх правовласників), а як наслідок – ряд 

додаткових елементів. Таким чином, система цивільно-правової охорони 

винаходів, як фундаментальний критерій у процедурі визнання винаходу 

об’єктом інтелектуальної власності та його подальшого захисту, буде мати 

наступний вигляд: 

ЦПОВ= СН (Д1+Д2) де: 

ЦПОВ – цивільно-правова охорона винаходів; 

СН – система національних та міжнародних норм, що регулюють 

питання охорони та захисту винаходів; 

Д1 – діяльність владних органів та державних інституцій, яка 

спрямована 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, який відповідає 

сукупності істотних умов, шляхом імплементації новітніх європейських та 

світових тенденцій та забезпечення механізму їх реалізації, що утворює 

зовнішню систему правової охорони винаходів; 

Д2 – діяльність винахідників та майбутніх патентовласників, метою якої 

є створення винаходу, отримання відповідного охоронного документу, що 

визначає майнові та особисті немайнові права, вказаних суб’єктів і тим самим 

забезпечує механізм захисту прав та законних інтересів від протиправних 

посягань з можливістю застосування до порушників цивільно-правових та 

інших санкцій, що складає внутрішню систему правової охорони винаходів.  
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Оскільки всі основні елементи формули вбачаються як самостійні 

системи, що утворюють комплексну систему цивільно-правової охорони 

винаходів, у структуру їх дослідження має бути закладений системний метод 

наукового пізнання. [142, c. 246] 

Основні ознаки таких систем – інтегративність, колективність; 

компоненти, частини, саме те, із чого утворюється ціле і без чого воно не 

можливе; наявність структури, внутрішньої організації системи; 

доцільність – прагнення досягнення певної мети; наявність системно-

функціональних ознак (існування мети, позицій; набір засобів для досягнення 

цієї мети, засобів та компонентів, що за своєю суттю є модулями; досягнення 

підцілей як результат функціонування компонентів); системно-комунікативні 

ознаки (система – компонент іншої системи, взаємозалежна з іншими 

системами більш високого або низького рівня); історичні ознаки (час є 

невід’ємною характеристикою системи); інтегративні ознаки, точніше 

управлінські; інформаційні ознаки (інформація як засіб зв’язку компонентів 

один з одним, кожного з них із системою, а системи – із середовищем) [13, 

с. 33]. 

Однак необхідно пам’ятати, що, окрім перерахованих ознак даного 

методу, об’єктивно існує система міжнародних та національних правових 

норм, в залежності від галузевої приналежності яких формуються 

функціональні ознаки систем. Для системи Д1 здебільшого характерний 

імперативний метод правового регулювання, система ж Д2 характеризується 

в більшій мірі диспозитивними ознаками. У цьому також вбачається одна з 

проблем осмислення суті цивільно-правової охорони винаходів, адже в основу 

цивільно-правового методу покладений принцип диспозитивності, в той час 

як у процесі правової охорони винаходів використовується низка 

імперативних елементів. Але імперативні елементи притаманні також 

сімейному й житловому праву, які є підгалузями цивільного права, а, отже, 

немає достатніх підстав вважати, що право інтелектуальної власності не може 

мати змішаний метод правового регулювання.  



91 

Підсумовуючи наведені аргументи, ми можемо стверджувати, що 

цивільно-правова охорона винаходів є складною багатоступеневою системою, 

що включає в себе взаємопов’язані системи, кожна з яких має свої сутнісні 

характеристики та елементи, а також специфічний системно-правовий метод 

наукового пізнання.  

При цьому, резюмуючи попередні дослідження, термін «цивільно-

правова охорона винаходів», будучи фундаментальним критерієм у процедурі 

визнання винаходу об'єктом інтелектуальної власності, розуміється нами як 

система міждержавних, а також національних прийомів і засобів, закріплених 

у цивільних та міжнародних правових нормах, які спрямовані на забезпечення, 

визнання, прагнення до отримання дозволу на розпорядження (реалізацію) 

винахідником комплексу майнових та пов'язаних із ними особистих 

немайнових прав відносно створеного об'єкту, який відповідає сукупності 

істотних ознак, а також заходів і способів, які забезпечують механізм захисту 

прав і законних інтересів від протиправних посягань з можливістю 

застосування до порушників цивільно-правових та інших санкцій. 

Тлумачення цивільно-правової охорони, викладене вище, досить повно 

розкриває його значення, допомагає становленню єдиного підходу в його 

сприйнятті. [146, c. 257] 

А логічна формула даної складної системи матиме наступний вигляд: 

ЦПОВ=СН((М1+З1+Об-т1+Пр-т1+Суб-т1+В1+Ф1+М-д1+С1+З-би1+ 

+Фіз.Д1)+(М2+З2+Об-т2+Пр-т2+Суб-т2+В2+Ф2+М-д2+С2+З-би2+Фіз.Д2)) 

де: 

ЦПОВ – цивільно-правова охорона винаходів; 

СН – система норм (як національних, так й міжнародних); 

М1 – мета, до якої прагнуть владні органи (законодавчі, виконавчі, 

судові); 

З1 – завдання, що необхідно вирішувати на шляху до поставленої мети; 



92 

Пр-т1 – предмет правовідносин 12;  

Об-т1 – об’єкт правовідносин 1 

Суб-т1 – суб’єкти правовідносин 1; 

В1 – види правовідносин 1; 

Ф1 – форма правовідносин 1; 

М1 – метод правового регулювання правовідносин 1; 

С1 – сили (економічні, організаційні, політичні, інформаційні тощо); 

З-би1 – засоби, за допомогою, яких має бути досягнена поставлена мета; 

Фіз.д1 – конкретні дії владних органів, що сприятимуть досягненню 

кінцевого результату; 

М2 – мета, до якої прагнуть винахідники та патентовласники; 

З2 – завдання, що необхідно вирішувати на шляху до поставленої мети; 

Пр-т2 – предмет правовідносин 23;  

Об-т2 – об’єкт правовідносин 2; 

Суб-т2 – суб’єкти правовідносин 2; 

В2 – види правовідносин 2; 

Ф2 – форма правовідносин 2; 

М2 – метод правового регулювання правовідносин 2; 

С2 – сили (трудові, економічні, організаційні, політичні, інформаційні 

тощо); 

З-би2 – засоби, за допомогою яких має бути досягнута поставлена мета; 

Фіз.д2 – конкретна діяльність винахідників по створенню винаходу та 

його оформленню. 

                                                           
2 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 тощо – Зовнішня система 

правової охорони винаходів. 
3 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. 
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Детальний аналіз кожного з елементів даної формули, спираючись на 

норми чинного законодавства, існуючу національну, європейську та 

міжнародну практику й статистику, дозволить максимально розкрити зміст 

цивільно-правової охорони винаходів, і, як наслідок, надати рекомендації для 

реального поліпшення даної процедури в нашій державі. Адже необхідно 

пам’ятати та наголосити на тому, що дана діяльність має бути обов’язково 

спрямована на позитивний результат.  

Нормативну основу (у формулі – СН), що забезпечує винаходам 

цивільно-правову охорону в Україні, складає Конституція України, Цивільний 

кодекс України (ЦК), Кодекс України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП), Кримінальний кодекс України (КК), закони та підзаконні 

нормативно-правові акти. Крім глави 39 ЦК України, регулювання відносин у 

сфері патентування та використання винаходів та корисних моделей 

забезпечується Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від 15 грудня 1993 р., Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р., Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 серпня 1994р. № 545 «Про затвердження Положення про 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)»; 

Правилами складання й подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

22 січня 2001 р. № 22, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на 

корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 березня 2002 р. № 197. Положення національних НПА відповідають 

Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 року, Договору 

про патентну кооперацію 1970 року та іншим міжнародним правовим 

документам, однак залишаються розбіжності між Постановами Регламентів 

Ради ЄС, зокрема стосовно правової охорони винаходів, пов’язаних із 

комп’ютерами, біотехнологічних винаходів, та продовження строків правової 

охорони лікарських засобів. Також необхідно звернути увагу на те, що на 

міжнародному рівні зараз активно розробляються та впроваджуються 
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нормативні документи, спрямовані на вдосконалення процедури захисту прав 

інтелектуальної власності, зокрема це Правила ВОІВ в області посередництва, 

Правила ВОІВ в області арбітражу, Правила ВОІВ в області прискореного 

арбітражу, Правила ВОІВ в області експертних рішень, Графіки платежів та 

витрат, Рекомендовані ВОІВ умови вирішення спорів [285; 118, с. 23].  

Сукупність даних та інших норм дає можливості, як владним органам 

здійснювати діяльність, спрямовану на створення належних умов в сегменті 

національного винахідництва (Д1), так і фізичним та юридичним особам, що 

прагнуть до отримання патенту й подальшої реалізації наданих ним прав (Д2). 

При цьому кожна з цих двох систем (Д1 та Д2) включають в себе певну мету, 

завдання, об’єкт, предмет, суб’єктів, види, форми, методи, сили, засоби, та 

конкретні фізичні дії, спрямовані на заздалегідь визначений результат. Тому в 

подальшому нами пропонується проаналізувати елементи обох систем як 

окремо, так і в їх сукупності. 

 

2.2 Зовнішня та внутрішня системи цивільно-правової охорони 

винаходів 

 

До складної системи цивільно-правової охорони винаходів входить 

зовнішня система правової охорони винаходів у формі Діяльності 1. Вона 

вбачається нами як міжгалузеві правовідносини (адміністративно-правові та 

цивільно-правові), які виникають між різними державними й міжнародними 

інституціями та іншими суб’єктами (винахідниками, патентовласниками), і 

спрямовані на раціональне та економічно-вигідне створення умов і стимулів 

для здійснення патентних процедур як на державному так і на міждержавному 

рівнях. Деякі юридичні доктрини таку діяльність ототожнюють з 

адміністративно-правовою охороною винаходів. І повертаючись до 

результатів досліджень О. Р. Шишки, є доцільним ще раз наголосити на 

розмежування таких понять, як відносини адміністративно-правової охорони 

винаходів, які регулюються нормами адміністративного права та організаційні 
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відносини, що виникають в процесі патентування винаходів між 

винахідниками (майбутніми патентовласниками) та державою в особі 

юридичної особи публічного права – Державною службою інтелектуальної 

власності, як державної інституції [259, с. 227].  

І хоча інформація, викладена в даному підрозділі не повною мірою 

відноситься до предмета цивільно-правових досліджень, без її детального 

аналізу не можливо повноцінно розглядати власне цивільні правовідносини, 

що виникають у зв’язку із створенням охороноздатних результатів 

інтелектуальної власності. Адже, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 11 Цивільного 

кодексу України, створення об’єктів права інтелектуальної власності є однією 

з підстав виникнення цивільних правовідносин.  

В цьому контексті потрібно відмітити, що з «темпоральної точки зору» 

порядки визнання результату інтелектуальної діяльності об’єктом права 

інтелектуальної власності не є тотожними. На відміну від авторського права, 

у патентному праві створений об’єкт не набуває правової охорони 

автоматично, необхідно сплатити збори, пройти відповідну експертизу 

(формальну або кваліфікаційну), усунути виявлені недоліки, надати відповідні 

документи тощо, і лише після цього претендувати на статус об’єкта ІВ [56, 

с. 254].  

А вже діяльність, яка забезпечує здійснення такої перевірки належить до 

компетенції відповідних державних інституцій. Адже саме вони є 

монополістами із повноваженнями забезпечувати винаходам правову охорону, 

шляхом надання патентів. При цьому, як зазначає І. Абдуліна, саме урядові 

інституції мають бути зацікавленні у створенні сприятливих умов для 

патентування, адже до їх компетенції належить встановлення патентних 

ставок, строків проведення експертиз, забезпечення доступу до патентної 

інформації, як основного інструменту патентної аналітики (патентного 

ландшафту), боротьба з «патентним тролінгом» [252, с. 260] та виконання 

багатьох інших функції [1, с. 4]. Адже неефективне їх виконання 

унеможливлює нормальну реалізацію цивільних правовідносин щодо 



96 

винаходів, як об’єктів цивільного права. А тому ефективне державне 

управління даною сферою тісно пов’язане з Діяльністю 1, як елементом 

системи цивільно-правової охорони винаходів. 

Мета діяльності 1. Ще з початку 1990-х років, коли Україна 

проголосила незалежність і до теперішнього часу поважні науковці, зокрема 

Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк, Ю. М. Капиця, О. Д. Святоцький, В. Я. Тацій, 

М. В. Паладій, Ю. Л. Бошицький, Л. М. Аріст, І. В. Отодюк, О. А. Підпригора, 

О. О. Підпригора, Р. Б. Шишка та українські винахідники не припиняють 

намагань достукатися до правлячої еліти із власним баченням проблем в сфері 

розвитку науки та винахідництва. І ці зусилля не можна назвати марними.  

За останнє десятиліття спостерігається ряд позитивних зрушень:  

 ВРУ провела реформи законодавства в сфері інтелектуальної 

власності, у відповідності до міжнародних стандартів, що отримали позитивні 

відгуки і схвалення з боку ВОІВ, іноземних партнерів та інших суб’єктів 

міжнародного права, зокрема необхідно відмітити достатньо прогресивні 

положення оновленого Закону України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність»; 

 За рішенням Кабміну, у травні 2000 року розпочав діяльність 

Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент) 

(постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2000 p. № 601), який 

здійснював свою діяльність до 2011 року. А у липні 2000 року, після ліквідації 

Державного патентного відомства України та державного підприємства 

«Інститут промислової власності», на їх базі розпочало роботу ДП 

«Український інститут промислової власності» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 07 червня 2000 p. № 175), на сьогодні – ДП Український 

інститут інтелектуальної власності (Укрпатент); 

 У 2007–2008 роках активно проводилися парламентські слухання 

з питань інтелектуальної власності, результати роботи яких були 

скомпоновані та відображені у Рішенні Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у 
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сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності в Україні» (протокол № 14 від 16 квітня 2008 р.);  

 Як наслідок, були затверджені Концепція розвитку державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки 

(схвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної 

власності, протокол № 11 від 11 березня 2009 р.) та Програма розвитку 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2010–

2014 роки (схвалено рішенням Колегії Державного департаменту 

інтелектуальної власності, протокол № 14 від 14 грудня 2009 р.); 

 Також започаткована традиція проведення різноманітних заходів, 

таких як Всеукраїнські конкурси «Винахід року», «Природа – людина – 

виробництво – екологія», Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт та олімпіада з інтелектуальної власності, проведено дві Всеукраїнські 

науково-практичні конференції молодих вчених та студентів з проблем 

інтелектуальної власності «Гармонізація законодавства України з питань 

інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу» тощо; 

 Значні зусилля були спрямовані на розробку, впровадження та 

постійне вдосконалення бази патентно-інформаційних ресурсів (БД) України 

та іншої патентної інформації, наприклад інформаційно-довідкових систем 

(ІДС) (спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні», БД 

колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті 

до розгляду», БД «Перспективні винаходи України», БД «Відомості про судові 

рішення за результатами справ щодо об’єктів інтелектуальної власності», 

ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі», ІДС 

«Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень. Українська версія 

(2015.01)», ІДС «Відомості про патенти України на винаходи (корисні 

моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність»).  

 Введено курс ІВ в ВНЗ [224, с. 5]. З цього приводу необхідно 

наголосити, що забезпечення доступу до патентного ландшафту, спеціальної 

літератури з різних областей науки та техніки, досліджень та інновацій, 
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переслідує наступні цілі: 1) укріплення потенціалу країн, що розвиваються для 

їх участі в глобальній економіці знань; 2) підтримка дослідників у країнах, що 

розвиваються при створенні та розробці нових технічних рішень й подоланні 

проблем з якими вони стикаються на місцевому та глобальному рівнях [271]. 

Здійснення права на ознайомлення, оприлюднення такої інформації в межах 

патентного пошуку здійснюється на засадах законності, гласності, 

предметності, корисності, глобалізації тощо. 

Патентна інформація зараз достатньо доступна через онлайн-бази даних. 

ВОІВ, а також багато патентних відомств та інші державні установи 

пропонують безоплатний (або з урахуванням мита) доступ до патентної 

інформації. Ці бази даних можуть бути найбільш підходящими для початкових 

простих запитів. Деякі компанії бажають отримати додаткові кошти та 

пропонують доступ до послуг патентно-інформаційного характеру на платній 

основі [274, с. 4].  

Та не зважаючи на всі надбання, пріоритет інтелектуального напряму на 

вищому державному рівні залишається достатньо декларативним, що стало ще 

більш помітно в останні три роки. Так, він чітко відображений у значній 

кількості законів, програм, концепцій, проте позбавлений реальної підтримки 

з боку вищих державних інституцій, і перекладений на окремі міністерства та 

організації без чіткого розподілення повноважень між ними та належного 

фінансування, що в цілому справляє враження розвитку інтелектуальної 

власності в нашій країні «не завдяки, а в супереч».  

Значним кроком уперед в цьому питанні стало набуття чинності нової 

редакції Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» в 

якому чітко відображений пріоритет розвитку науки, техніки та інновацій. 

І залишається лише сподіватися, що положення цього закону, як і Закону 

України «Про інноваційну діяльність» не будуть лише декларативними.  

Як відмічає Ю. Л. Бошицький, основні проблеми якісного 

законодавчого регулювання відносин інтелектуальної власності «породжені 

здебільшого діями та бездіяльністю відповідних центральних органів 
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виконавчої влади» [24, с. 241]. Він також відмічає, що «…в світі 75 % усього 

економічного ефекту від виробничого використання винаходів забезпечується 

дуже невеликою їх кількістю (приблизно 3–7 %). А 25 % ефекту припадає на 

частку 93–97 % винаходів» [26, с. 214]. І якщо загальносвітовий середній 

показник впровадження винаходів у виробничий процес з потенційним 

комерційним ефектом дорівнює близько 30 %, в Україні він значно менший. 

На загальні недоліки існуючої системи патентування вказують і українські 

винахідники, зокрема П. Мороз стверджує наступне: «…економіка України не 

сприйнятлива до нових технологічних рішень… допоки політичний «розум» 

держави не усвідомить «ефект упущеної вигоди» і не запустить на 

максимальну потужність механізм винахідницької діяльності із чітко 

визначеною стратегією дії, позитивних зрушень годі й чекати» [154, с. 53–54]. 

Ще один вітчизняний винахідник зі Львова – О. Єкімовських, із сумом 

констатує: «…всі ешелони влади – це бюрократи, які готові поховати будь-яку 

наукову новинку та технологію» [230, с. 8]. 

Таким чином, основна мета організаційної Діяльності 1 має бути 

чітко сформульованою і з огляду на ст. 3 Конституції України полягати у 

покращенні всіх показників життя українських громадян в першу чергу, не 

за рахунок запозичення іноземних інвестицій, а шляхом створення та 

впровадження дієвого механізму підтримки національного винахідництва, 

раціоналізаторства і всього наукового потенціалу. Реалізація цієї мети 

максимально наблизить процедуру патентування, як з точки зору об’єктивного 

права до євро стандартів, так і з точки зору суб’єктивного права, до суб’єктів 

патентної активності. Адже на даний час, особливо в регіонах віддалених від 

центру, дані напрями діяльності потерпають від безлічі об’єктивних та штучно 

створених негараздів, самостійно подолати які просто нереально. А для 

досягнення поставленої мети, необхідно чітко визначити завдання, 

проаналізувати сучасний стан правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема винаходів, та спираючись на досвід іноземних держав і 
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враховуючи напрацювання українських науковців, юристів, економістів, 

винахідників почати робити конкретні дії для їх вирішення.  

Як зазначає М. В. Паладій: «… дуже важливо об’єднати людей єдиною 

національною ідеєю – стати високорозвиненою країною з високою духовністю 

та гідним талановитого народу України рівнем життя. Упевнений, ні в кого 

немає сумнівів, що ми того варті» [175, с. 45].  

Завдання діяльності. Як зазначають українські [263, с. 21] та 

міжнародні провідні фахівці в галузі ІВ, досягнення поставленої мети можливе 

через розробку, затвердження, впровадження та реалізацію відповідної 

державної стратегії інтелектуальної власності. При цьому, виходячи з наявних 

матеріалів, опублікованих Ю. Бошицьким та М. Швантером, впровадження 

такої стратегії значно сприятиме відмежуванню діяльності із забезпечення 

винаходам правової охорони з адміністративно-правової сфери до цивільно-

правової. Цьому сприятиме, зокрема залучення ряду майново-відокремлених 

та юридично-рівних суб’єктів як публічного, так і приватного права, вплив 

яких буде детальніше розглянутий згодом [28, с. 199].  

Але передусім, для вирішення даного завдання необхідно визначитися із 

переліком проблемних питань («дерево проблем») цивільно-правової охорони 

винаходів в Україні, та спираючись на власний досвід та досвід зарубіжних 

країн визначити основні орієнтири («дерево цілей») задля їх вирішення і 

подолання кризових явищ інтелектуального сектору. 

Отже, виходячи із ситуації, що склалася, нами пропонується визначити 

наступні основні гілки «дерева проблем» в сфері організаційних відносин 

правової охорони винаходів, що носять міжгалузевий характер, зокрема це: 

1. Проблеми законодавчого регулювання цивільно-правової охорони 

винаходів в Україні (зокрема в питаннях адаптації національного 

законодавства до європейських стандартів). 

2. Проблеми державно-управлінського характеру щодо правової 

охорони винаходів в Україні. 
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3. Проблеми фінансування механізму цивільно-правової охорони 

винаходів в Україні. 

4. Відсутність єдиної державної стратегії (програми) підтримки 

винахідництва на період від 2015 року. 

5. Організаційні проблеми судового захисту прав винахідників та 

патентовласників в Україні. 

6. Проблеми інформатизації та популяризації в сфері винахідництва 

та інновацій. 

7. Проблеми регіонального розвитку та підтримки винахідництва та 

інноваційної діяльності, зокрема в питаннях трансферу технологій. 

8. Недосконала нормативна база, що регулює відносини в сфері 

службового винахідництва. 

При цьому необхідно відмітити, що запропонований перелік проблем є 

основним, і кожна з них має свої підпроблеми («додаткові гілки»), таким 

чином головні проблеми утворюють «дерево цілей», в той час, як другорядні 

формують завдання, комплексне вирішення яких сприятиме досягненню 

поставленої мети. 

Крім того, потрібно враховувати, що складна система цивільно-правової 

охорони винаходів включає в себе два види діяльності (Д1 та Д2), перелічені 

вище проблеми ж пов’язані саме з діяльністю суб’єктів, наділених владними 

(організаційними) повноваженнями, які мають відповідно реалізовуватися, 

внаслідок чого будуть створені належні умови для подальшої винахідницької 

діяльності суб’єктів приватного права.  

У 2006–2008 роках питанням, пов’язаним із державним регулюванням і 

управлінням у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності в Україні приділялася достатня увага. Цей 

період можна вважати найбільш вдалим та продуктивним за останнє 

десятиліття. Було проведено ряд заходів на високому державному рівні 

зокрема: 
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 парламентські слухання «Захист прав інтелектуальної власності в 

Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» 

(21 березня 2007 р.);  

 слухання у Комітеті з питань науки і освіти «Інноваційна 

діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (29 листопада 2006 р.); 

 парламентські слухання «Національна інноваційна система 

України: проблеми формування та реалізації» (20 червня 2007 р.).  

За результатами цих заходів у 2008 році було видано Білу книгу 

«Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України». Зокрема, у 

ній відзначалося, що недостатнє забезпечення правової охорони промислової 

власності в Україні було одним із чинників зменшення чисельності 

винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських 

пропозицій [20, с. 19]. 

Крім того у квітні того ж року Комітетом з питань науки і освіти було 

прийняте рішення «Про стан державного регулювання і управління у сфері 

розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності в Україні». У цьому рішенні були детально окреслені 

завдання, що підлягали вирішенню з метою розвитку ринку інтелектуальної 

власності в нашій державі, і спільна робота державних органів сприяла 

подоланню ряду проблем.  

Зокрема було ліквідовано ряд дорадчих органів, стосовно діяльності 

яких мали місце нарікання (Національна рада з інноваційного розвитку при 

Президенті України, Міжвідомча рада з питань інвестицій та інноваційного 

розвитку при Кабінеті Міністрів України, Комісія з організації діяльності 

технологічних парків та інноваційних структур інших типів (постійно діючий 

орган Кабінеті Міністрів України), Комісія з розроблення пропозицій щодо 

удосконалення системи державного управління в інноваційній сфері при 

Кабінеті Міністрів України), і впродовж тривалого часу система державних 

органів управління, що мали б перейматися розробкою та впровадженням 

єдиної державної політики у сфері інновацій та винахідництва знаходилася у 
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стані постійних реформ. Так у травні 2010 року було прийнято рішення про 

створення Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного 

розвитку (постанова Кабміну від 31 травня 2010 р. № 376), а вже у липні того 

ж року була утворена комісія з його ліквідації (постанова Кабміну від 21 липня 

2010 р. № 675), згодом свою роботу розпочало Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України) (указ 

Президента України від 08 квітня 2011 р. № 437/2011), а восени 2014 р. 

головним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності було знову визначено Міністерство освіти і науки України 

(постанова Кабміну від 16 жовтня 2014 р. № 630). Крім того Указом 

Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» створена Державна служба 

інтелектуальної власності України як центральний орган виконавчої 

влади.[128, с. 261] 

Одним з останніх спроб реформування державних інституцій в сфері 

управління об’єктами ІВ стало затвердження Концепції реформування 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні 

(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 р. 

№ 402-р), реалізація якої була запланована на 2016 рік – І-й квартал 2017 року. 

Концепція передбачала ліквідацію Державної служби інтелектуальної 

власності, ДП «Інтелзахист», реорганізацію державної організації «Українське 

агентство з авторських та суміжних прав», і як наслідок запровадження 

прозорої дворівневої структури державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності, загальне керівництво якої здійснюватиме 

Мінекономрозвитку [48, с. 62]. Однак, і на даний час дана Концепція не 

реалізована, а отже, про сталу систему органів державного управління 

об’єктами інтелектуальної власності говорити ще зарано. Адже даним 

напрямом відповідно до чинної нормативної бази опікується як МОН [194], 

так і Держінформнауки України є [193], так і Мінєконмрозвитку [186]. 



104 

Як зазначив І. Ю. Матюшенко, «..при створенні національної 

інноваційної системи (НІС) мають бути вирішенні два основних завдання:  

• тактичне – запуск процесів масового оновлення всіх сфер 

господарської діяльності;  

• практичне – впровадження механізмів стимулювання попиту та 

пропозиції на інноваційні продукти» [149]. 

Як відмічають Ю. Бошицький та М. Швантнер, стратегія ІВ не може 

бути задумана й розроблена у вузьких рамках спільноти ІВ в цей процес мають 

бути залучені урядові структури, включаючи міністерства, відповідальні за 

науку й технології, торгівлю та слуги, культуру, юстицію, освіту і фінанси, а 

також ділові кола та інші верстви суспільства з метою проведення 

різнопланових дискусій та консультацій [28, с. 195]. І вже за їх підсумками, 

відповідні державні органи влади, в межах покладених на них повноважень та 

з урахуванням думки фахівців зможуть виробити стратегію державної 

політики з розвитку та охорони інтелектуальної власності в цілому, та 

винахідництва зокрема. Поряд із цим, одним із завдань, є посилення 

міжнародної співпраці у сфері охорони винаходів та інших об’єктів ІВ. 

Об’єкт та предмет діяльності. Зорієнтувавшись на мету, цілі та 

завдання, наступним кроком дослідження має стати визначення об’єкту та 

предмету організаційної діяльності державних органів, як складових 

елементів системи Д1. 

Це є достатньо складним питанням, адже в наукових колах немає 

одностайної думки щодо змістовної характеристики об’єкту та предмету 

певної діяльності, крім того вони нерідко ототожнюються. 

У загальному розумінні, діяльність – це процес (процеси) активної 

взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час якої суб’єкт задовольняє які-небудь 

власні потреби, а у випадку, якщо суб’єктом є орган влади – виконує свої 

обов’язки, функції [66]. 

Нова редакція Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (2015 р.) надає визначення п’ятьом видам діяльності: наукової, 
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науково-організаційної, науково-педагогічної, науково-технічної та основній 

діяльності наукових установ. В даному випадку, в контексті запропонованої 

логічної формули, мова йде саме про науково-організаційну діяльність, під 

якою, згідно п. 23 ст. 1 зазначеного Закону є діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності [199]. 

У філософському розумінні, діяльність – це суттєва визначеність 

способу буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни, 

опосередковані ідеальним. Основні моменти діяльності: суб’єкт (носій) 

діяльності; мета – ідеальний образ бажаного, відповідно до якого 

перетворюється предмет; засіб за допомогою якого здійснюється 

перетворення; предмет (об’єкт), на який спрямовано діяльність; результат 

діяльності [239, с. 146]. 

Отже, об’єкт, предмет та суб’єкт є невід’ємними складовими будь-якої 

діяльності, проте немає одностайної думки щодо їх співвідношення.  

За енциклопедичним словником, об’єкт (др. лат. objectum – предмет, від 

лат. objicio – кидаю вперед, протиставляю), філософська категорія, яка 

виражає те чому протистоїть суб’єкт в його предметно практичній та 

пізнавальній діяльності. Об’єктивна реальність, що існує не залежно від 

людини та її свідомості, є об’єктом пізнання для індивіда, у формах діяльності, 

мови та знань, вироблених в ході розвитку суспільства. А під предметом 

розуміється все те, що може знаходитися у відношенні чи володіти будь-якими 

ознаками [223, с. 924, 1056]. В іншому словнику, «Об’єкт – 1. У філософії – 

будь-яке явище, що існує незалежно від людської свідомості; 2. В широкому 

значенні – предмет, явище, яке людина прагне пізнати і на яке спрямована його 

діяльність. Предмет – 1. Всяке матеріальне явище, річ; 2. Те, на що спрямована 

думка, дія чи почуття» [268, с. 280, 330]. З правової точки зору, предметом 

права є правовідносини, тобто суспільні відносини, що регулюються правом, 

а об’єктом – матеріальні й не матеріальні блага з приводу яких виникають 

правовідносини [36, с. 700, 542]. 
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З огляду на неоднозначність даного питання, найбільш вдалим нам 

вбачається визначити: 

об’єктом Д1 – раціональну систему цивільно-правової охорони 

винаходів, яка включає в себе створення належних організаційних, 

методичних та економічно вигідних умов для підвищення винахідницької 

активності та впровадження технічних інновацій у виробничу й соціальну 

сфери як державного, так і приватних секторів;  

предметом Д1 – правовідносини, що виникають між різними гілками 

влади, органами самоврядування та іншими суб’єктами публічного права в 

межах їх повноважень, визначених нормами чинного законодавства, при 

реалізації державної політики, спрямованої на удосконалення нормативно 

правової бази регулювання діяльності винахідників та патентовласників, 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток інноваційної інфраструктури та 

раціонального трансферу технологій задля досягнення позитивних 

результатів. 

Суб’єкти діяльності. Як вже зазначалося вище, невід’ємним 

«моментом» діяльності є її суб’єкт (суб’єкти), адже саме від коефіцієнту їх 

якісної взаємодії більшою мірою залежить результат діяльності. 

Однак, розглядаючи суб’єктів Діяльності 1 необхідно ще раз 

закцентувати увагу на предметну відмінність в поняттях «правова охорона 

винаходів», зміст якого полягає у здійсненні адміністративного управління за 

допомогою адміністративно-правового методу та «цивільно-правова охорона 

винаходів», який здебільшого притаманний диспозитивний метод правового 

регулювання юридично-рівний суб’єктивний склад та виконання 

організаційних функцій в процесі здійснення майнових та особистих 

немайнових прав на об’єкти права ІВ. 

Як зазначає Ю. Л. Бошицький «…регулюючи режим того чи іншого 

об’єкта інтелектуальної власності, використовуються положення цивільного, 

фінансового, адміністративного, конституційного, процесуального 

законодавства тощо. У свою чергу, право інтелектуальної власності в цілому і 
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кожен із його об’єктів зокрема мають той чи інший зв’язок з різними галузями 

права, здійснюючи певний взаємний вплив» [25, с. 233]. Аналіз українського 

законодавства надає можливість визначити коло владних інституцій що 

здійснюють правову охорону винаходів. До них відносяться:  

Президент України, відповідно до частин 2, 3, 28–30 ст. 106 Конституції 

України звертається з посланнями до народу, представляє державу в 

міжнародних відносинах, створює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби, підписує закони чи реалізує право вето [105]. 

Верховна Рада України – яка згідно ст. 85 Конституції України 

затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля (п. 6 ст. 85); Державний бюджету України; надає згоду на 

обов’язковість міжнародних договорів України (п. 32) [106, с. 404–407; 213, 

с. 174].  

Кабінет Міністрів України, за яким ст. 116 Конституції України 

закріплений ряд функцій, зокрема, розробляти і здійснювати загальнодержавні 

програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного 

розвитку України (п. 4) [105]. 

Міністерство освіти та науки України, яке відповідно до покладених на 

нього завдань на підставі Положення про Міністерство освіти та науки 

України затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 р. № 630 [194] здійснює свою діяльність впливаючи на переважну 

більшість питань, що пов’язані з правовою охороною винаходів. В його 

структурі діють Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій 

(структура та повноваження наведені у Додатку Е), а також Департамент 

науково-технічного розвитку, які мають опікуватися зокрема питаннями 

підтримки винахідництва та інновацій. 

Поєднання в одному центральному органі виконавчої влади 

координуючих функцій в інноваційній сфері відповідає досвіду країни Європи 

та СНД. Міністерства освіти і науки успішно працюють у Росії, Казахстані, 
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Молдові та Болгарії. У Німеччині діє федеральне міністерство освіти та 

наукових досліджень, а у Франції – міністерство у справах молоді, науки і 

освіти. Сьогодні саме на ці міністерства покладено завдання щодо управління 

інноваційним процесом та підвищення конкурентоспроможності економіки на 

цій основі. Однак, необхідно відмітити і ряд проблем, що стосуються 

координації діяльності виконавчих органів влади. Так наприклад, Державний 

комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку встановлює 

порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб, що надає даним 

суб’єктам право проводити наукові та науково-технічні експертизи, 

затверджує форму відповідного свідоцтва, а також перелік документів 

державного зразка, що дають право особам на провадження експертної 

діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва. (Постанова 

Кабміну від 31 травня 2001 р. № 376) [183]. Однак, необхідно зауважити, що 

дана норма українського законодавства є колізійною, адже протиставляється 

п. 37 ст. 4 Положення про Міністерство освіти і науки України (затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630) і цей 

недолік підлягає виправленню, особливо в контексті створення Наукового 

комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. 

Крім того, необхідно налагодити співпрацю між МОН та іншими профільними 

міністерствами і установами, зокрема тими, що відповідають за фінансові 

аспекти діяльності держави, наприклад з Міністерством економічного 

розвитку та торгівлі та Національним фондом досліджень України [31, 

с. 21]. Цей крок значно підвищить ефективність роботи всього державного 

апарату, що опікується питанням розвитку науки та високих технологій, а 

також забезпечить реальну підтримку існуючих та проектних програм в цій 

сфері. [138, c. 182] 

Перелічені вище органи забезпечують адміністрування правової 

охорони винаходів шляхом реалізації закріплених за ними повноважень, однак 

в системі органів державного управління діють й інші структури, завданням 

яких здебільшого є виконання організаційних функцій, що встановлюють 
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власне порядок патентування та забезпечують захист суб’єктів патентних 

відносин.  

Серед них центральне місце займає такий суб’єкт як Державна служба 

інтелектуальної власності, що діє на підставі Положення, затвердженого 

указом Президента України від 08 квітня 2011 р. № 436/2011, і є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України. А також ДП Український інститут інтелектуальної власності 

(Укрпатент), яке надає платні послуги, пов’язані з набуттям, здійсненням та 

захистом прав на об’єкти промислової власності [116, с. 7]. 

Судові органи влади, відповідно до чинного законодавства, також 

покликані приймати участь у діяльності із охорони винаходів та інших 

об’єктів права ІВ, переважно як юрисдикційні інституції до яких суб’єкт може 

звернутися за захистом свого порушеного чи оспорюваного права. 

При цьому, в залежності від стадії на якій права винахідника чи 

патентовласника були порушені залежить вид цивільного судочинства та 

предметна юрисдикція відповідних судів: адміністративних, господарських, 

судів загальної юрисдикції. Детальніше судова та альтернативні процедури 

захисту будуть описані у третьому розділі роботи.  

Органи місцевої влади та самоврядування також можуть 

опосередковано бути суб’єктами із виконання ряду функцій по охороні 

винаходів та інших об’єктів ІВ, однак у чинному Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [197] такі повноваження прямо не передбачені. 

Водночас ст. 25 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

та ч. 2 ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [198] 

передбачає можливість створення Регіональних наукових центрів, і до 

суб’єктів, залучених у даний процес належать НАН України, МОН та 

відповідні місцеві органи виконавчої влади. Враховуючи те, що на даний час 

постійно йде мова про децентралізацію влади та розширення повноважень 

місцевих рад, доречним було б звернути увагу й на питання законодавчого 
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закріплення за ними ряду власних (самоврядних) та делегованих повноважень 

саме в питаннях розвитку інтелектуальної власності на місцях. На наш погляд, 

це може здійснюватися зокрема через запровадження відповідних локальних 

програм та концепцій розвитку інтелектуальної власності, а також шляхом 

участі місцевих органів влади у процесі трансферу технологій створених за 

державні кошти.  

Наприклад, аналіз зарубіжної практики правового регулювання 

відносин у сфері трансферу технологій свідчить про ефективність цього 

напряму. Так у США Закон Бая-Доула прийнятий у 1980 році регулює 

відносини щодо прав на інтелектуальну власність створену за рахунок 

урядового фінансування в неурядових організаціях. Уряд за цим законом надає 

університетам, лабораторіям та дослідним центрам право власності на 

винаходи (технології) створені за рахунок федерального бюджету, що сприяє 

виходу на ринок науково-технічних розробок. Це заохочує співробітництво 

між науковими закладами та бізнесом, стимулює передачу та застосування 

технологій у виробництво, прискорює вихід на ринок інноваційної 

продукції [181]. Контроль при цьому за дотриманням істотних умов договору 

залишається за місцевою владою. 

Стаття 26 та глава 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначає компетенцію сільських, селищних та міських рад, а також 

повноваження їх виконавчих органів у багатьох сферах. Майже за всіма 

напрямками впровадження технічних інновацій дало б змогу місцевим 

громадам побачити позитивний результат. Так, на даний час протягом 

2016 року актуальним та дискусійним залишається питання про фінансування 

органами місцевого самоврядування професійно-технічної освіти та 

катастрофічного браку коштів на дану графу витрат. Ефективне залучення 

органів місцевого самоврядування до трансферу технологій може сприяти й 

розвитку відповідних галузей промисловості в тій чи іншій місцевості через 

впровадження інноваційних технологічних рішень, і більш мобільну 

взаємодію між бізнес-спільнотою та владою на місцях, і надходження до 
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місцевих бюджетів, у тому числі і за рахунок закордонних інвестицій. [137, c. 

188] 

Спеціальне законодавство, що регулює імпорт технологій і встановлює 

дозвільний порядок укладання контрактів на передачу технологій, – як основа 

самостійної технологічної політики і національного розвитку – прийнято в 

Південній Кореї, Китаї, Греції, Франції, Мексиці, Аргентині, Бразилії, Польщі 

та інших країнах. У ряді країн на перше місце є не технологічна сторона 

контракту, а контроль за валютною окупністю контрактів, розміром 

ліцензійних платежів з обов'язковою державною реєстрацією контракту. 

Подібний порядок встановлений в Австралії, Чилі, Швейцарії, Швеції, 

Південній Африці, Японії, Австрії. У цих державах переклад ліцензійних 

платежів може здійснюватися лише після наявності дозволу, які надаються 

після вивчення ефективності контракту [92, с. 12]. 

Тому, на нашу думку, необхідно перейнятися цим питанням, 

проаналізувати вірогідні форми участі та законодавчо забезпечити можливість 

влади на місцях безпосередню впливати на діяльності, що пов’язана із 

трансфером технологій та охороною прав на винаходи та інші об’єкти ІВ.  

Активну участь в питаннях цивільно-правової охорони винаходів і 

взагалі підтримці інтелектуальної власності приймають міжнародні 

організації. В умовах глобалізації вони відіграють важливу роль виконуючи 

координуючі, консолідуючі, контролюючі, статистичні, інформаційні, 

адміністративні та інші функції. Першою міжнародною організацією, 

заснованою ще у 1893 році, стало Об’єднане міжнародне бюро захисту 

інтелектуальної власності (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de 

la Propriété Intellectuelle), яке здійснювало свою роботу трохи менше століття.  

Наразі у світі діють такі урядові міжнародні організації, зокрема: 

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності – ВОІВ (World 

Intellectual Property Organization – WIPO). 

2. Європейська патентна організація ЄПО (European Patent 

Organisation – EPO). 
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3. Євразійська патентна організація – ЄАПО (Евразийская 

патентная организация – ЕАПО. 

4. Міжнародний союз по охороні промислової власності – Паризький 

союз. 

5. Союз з охорони селекційних досягнень (International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants – UPOV). 

6. Африканська організація інтелектуальної власності тощо. 

Крім того поряд із ними постійно утворюються та діють неурядові 

міжнародні організації, наприклад Міжнародна федерація патентних 

повірених – UNION, Міжнародна федерація винахідницьких асоціацій – IFIA, 

Міжнародна асоціація з охорони промислової власності – AIPPI тощо.  

До інших суб’єктів, зокрема можна віднести Національну академію наук 

України, що як вища наукова самоврядна організація України здійснює 

незалежну наукову оцінку проектів стратегічних, прогнозних та програмних 

документів (доктрин, концепцій, стратегій тощо), а також за дорученням 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

та/або з власної ініціативи розробляє пропозиції щодо засад державної 

наукової і науково-технічної політики, прогнози, інформаційно-аналітичні 

матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-

економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку 

держави, здійснює наукову експертизу проектів законів, державних рішень і 

програм. (ст. 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»). 

А також таких суб’єктів як Національні галузеві академії наук, Національну 

раду України з питань розвитку науки і технологій та діючі при ній Науковий 

та Адміністративний комітети, Ідентифікаційний комітет з питань науки, 

громадські наукові організації, Раду молодих вчених, учнівську молодь [199]. 

Таким чином, ми бачимо значну кількість суб’єктів з владними та 

організаційними повноваженнями, діяльність яких має бути спрямована на 

досягнення поставленої раніше мети. Однак необхідно відмітити, що, і як 

наслідок певної плутанини, за останні роки правові та організаційні засади їх 
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діяльності знаходяться у стані постійної трансформації та реорганізації, 

що негативно впливає на процес чіткого розподілу повноважень між ними 

невизначеності та ілюзії безвідповідальності. Крім того, можна навести багато 

прикладів того, як ініціативи з боку одних владних суб’єктів після їх 

швидкоплинної реорганізації чи зміни керівництва через політичні мотиви або 

ж зміни в законодавстві згасали так і не показавши очікуваних від них 

результатів.  

На противагу їм в сучасному економічному середовищі починають 

активно діяти транснаціональні корпорації, які на підставі ліцензійних 

договорів розширюють свою сферу інвестиційних вкладів в інших країнах, 

при чому надаючи перевагу країнам з розвиненою економікою. Хоча за 

даними останніх досліджень, країни з економікою, що розвиваються також 

стають привабливим для ТНК, за умови забезпечення цими країнами 

належного стану правової охорони об’єктів ІВ. На сьогодні у світі налічується 

більше ніж вісімдесят тисяч ТНК, а кількість їх філій та представництв 

перевищує цифру у вісімсот п’ятдесят тисяч [121, с. 55]. Тому вони є 

потужною рушійною силою в процесі впровадження інновацій у світову 

економіку, але оцінюючи ризики обирають країни в яких ефективно на 

законодавчому рівні врегульовані цивільно-правові відносини в сфері 

винахідництва та інновацій. 

Більш локальне значення відіграють такі суб’єкти патентних відносин як 

підприємства приватного сектора, які, при здійсненні господарської 

діяльності, вміло використовують недоліки чинного законодавства в сфері 

службового винахідництва, продокуючи власну політику в локальних 

масштабах, яка не завжди співпадає з інтересами держави та, власне, 

винахідників. Майже всі дослідники, що обіймалися питанням правової 

охорони винаходів у цілому і цивільно-правової охорони винаходів зокрема, 

неодноразово звертали увагу на недосконалості в законодавчому регулюванні 

сфери службового винахідництва, однак в реаліях ми бачимо, що стимули до 
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усунення наявних прогалин в сфері практичного виробництва відсутні. Тому 

даному питанню буде приділена увага у наступних розділах.  

Отже, дослідивши мету, завдання, об’єкт, предмет та суб’єктів даної 

діяльності (Д1), ми можемо дійти висновку, що вона в певній мірі тотожна 

діяльності з державного управління окремою сферою суспільних відносин, а у 

даному випадку – державному управлінню (регулюванню) відносин у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності. В свою чергу такий напрям 

діяльності за аналогією із державним управлінням має включати в себе власні 

специфічні види і форми, а також методи та реалізовуватися силами, засобами 

та конкретними фізичними діями відповідних суб’єктів.  

Форми та види діяльності. Форми державного управління – це 

зовнішні прояви конкретних дій органів виконавчої влади чи їхніх посадових 

осіб, в яких реалізується компетенція цих органів (осіб) [226, с. 48]. 

Проаналізувавши рад наукових праць із державного управління, авторами 

яких є, зокрема О. П. Рябченко, Г. В. Атаманчук, А. П. Альохін, 

А. П. Коренєв, В. Б. Авер’янов, С. Г. Стеценко, А. В. Омельченко, 

О. М. Гордієнко, ми можемо побачити, що одностайного погляду на 

класифікацію форм державного управління в науці адміністративного права 

об’єктивно не існує. Тому ґрунтуючись на результатах праць вищезгаданих 

науковців та виходячи із специфіки діяльності (Д1), що нами досліджується, 

пропонується визначити наступні форми даної діяльності (форми конкретних 

дій): створення передумов (логістичних та ресурсних), проведення 

консультацій.  

При цьому дана діяльність матиме три види: правовий, організаційний 

та неправовий, кожен з яких передбачатиме виконання ряду конкретних 

управлінських дій (форм діяльності), спрямованих на досягнення позитивного 

результату в питаннях цивільно-правової охорони винаходів в України. Також 

необхідно звернути увагу і на черговість у застосуванні та гармонійність у 

поєднанні даних видів і форм діяльності.  

Методи діяльності. Адміністративно-правовий метод. 



115 

Сили (шляхи), засоби та конкретні фізичні дії. 

1. Правова, що має включати в себе: 

1.1. Вдосконалення законодавчої бази з питань правової охорони 

винаходів та інших об’єктів промислової власності. 

1.2. Приєднання до міжнародних договорів (угод, концепцій) з питань ІВ 

з подальшою їх ратифікацією. 

1.3. Імплементація в українське законодавство новітніх тенденцій 

світової системи цивільно-правової охорони винаходів. 

1.4. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів 

(постанов, указів, наказів, розпоряджень), спрямованих на практичне 

покращення процедури патентування, доступу до патентної інформації, 

надання посередницьких послуг (зокрема інституту патентних повірених) 

щодо забезпечення правової охорони винаходів як в Україні так і за її межами. 

1.5. Створення раціональної правової основи, що покликана 

регламентувати діяльність владних суб’єктів, яким відведені повноваження в 

сфері охорони та захисту об’єктів ІВ. 

1.6. Вироблення та затвердження концепції розвитку винахідництва, як 

на державному так і на регіональному рівнях. 

1.7. Законодавче забезпечення реформування судової системи з огляду 

на необхідність включення до неї судів із розгляду спорів, що випливають із 

порушень в сфері ІВ, та відповідного процесуального правового акту, який 

слугуватиме підґрунтям діяльності таких судових органів. 

1.8. Нормативне забезпечення діяльності закладів освіти всіх видів, з 

урахуванням необхідності популяризації знань в сфері ІВ. 

1.9. Розгляд питань щодо надання повноважень з управління ІВ органам 

місцевої влади та самоврядування.  

2. Організаційну, яка полягатиме: 

2.1. У проведенні різного роду консультацій в вищих органах 

законодавчої та виконавчої влади з питань підтримки діяльності суб’єктів 

винахідницької активності. 
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2.2. У розробці та обговоренні із подальшим прийняттям законопроектів 

та підзаконних нормативно-правових актів розпорядчого, організаційного та 

інформаційного характеру, спрямованих на вдосконалення процесу 

патентування винаходів та інших об’єктів ІВ. 

2.3. В організації парламентських слухань відповідним комітетом для 

обговорення питань щодо поліпшення системи правової охорони та захисту 

об’єктів ІВ, зокрема й винаходів. 

2.4. В належному матеріальному та організаційно-технічному 

забезпеченні доступу до патентної інформації та інших аспектів, пов’язаних із 

отриманням патентів на винаходи. 

2.5. У виконанні вимог ч. 3 ст. 34 Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» щодо належного фінансування даних сфер та 

закладення визначених коштів у проекти державних та місцевих бюджетів із 

подальшим контролем за їх цільовим використанням. 

2.6. У підвищенні якості роботи Департаменту інноваційної діяльності 

та трансферу технологій, а також Департаменту науково-технічного розвитку, 

з урахуванням іноземного досвіду та світових тенденцій. 

2.7. У налагоджені та розумній координації діяльності між 

міністерствами та відомствами, з метою чіткого розподілення повноважень 

між ними та виробленні єдиної стратегії взаємодії. 

2.8. У наданні практичної та консультаційної допомоги судовим 

інстанціям, які вирішують суперечки віднесені до сфери права інтелектуальної 

власності. 

3. Неправову, що передбачатиме: 

3.1. Популяризацію знань в сфері ІВ, зокрема шляхом впровадження в 

освітній процес теоретичного матеріалу з основ інтелектуальної власності, а 

також через ЗМІ, цільові акції тощо. 

3.2. Проведення конкурсів та інших заходів серед громадян для 

виявлення потенційно-вигідних проектів, що створені за рахунок їх 

інтелектуального капіталу. 
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3.3. Широка пропозиція грантів, старт-апів та іншого роду допомоги 

винахідникам та раціоналізаторам для вдалої комерціалізації результатів їх ІВ, 

у тому числі і на користь держави. 

3.4. Заохочення різного роду наукових заходів, як серед учнівської, так і 

студентської молоді для залучення широкого кола майбутніх спеціалістів в 

розвиток інтелектуальної власності. [141, c. 171] 

3.5. Проведення тренінгів, майстер-класів тощо на підприємствах різних 

промислових галузей, актуалізуючи при цьому увагу на значення немайнових 

активів, до яких входить й інтелектуальний капітал. Законом України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

нематеріальні активи, у тому числі ОПІВ, прирівняні до майна, що 

оцінюється [88, с. 179], а отже входить до статутного капіталу юридичної 

особи.  

Таким чином, система зовнішньої правової охорони винаходів 

розуміється нами як діяльність суб’єктів (Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки 

України, Держінформнауки, Державної служби інтелектуальної власності, 

судів України, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, 

НАН України, об’єднань громадян), спрямована на створення, провадження 

та забезпечення функціонування дієвого механізму правових, 

організаційних та неправових заходів, які сприятимуть підвищенню 

винахідницької та патентної активності в Україні на підставі 

адміністративно-правового методу.  

Крім того, необхідно враховувати ряд претензій з боку США, 

Європейського Союзу, IFPI, Міжнародного альянсу (IIPA), інших 

міжнародних організацій, зміст яких полягав не стільки в критиці власне 

законодавства, скільки в коефіцієнті ефективності його реалізації. При цьому 

в патентному праві наголос ставився на надійність патентів як охоронних 

документів, підвищення якості проведення патентної експертизи, можливість 

відкритого доступу до патентної інформації, гарантії повномірної 
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матеріальної винагороди авторам службових винаходів, розроблення чіткого 

механізму трансферу технологій та ліцензій, популяризація інтелектуальної 

діяльності, вдосконалення роботи правоохоронної системи в питаннях 

запобігання та протидії правопорушень у сфері інтелектуальної власності, 

можливість кваліфікованого судового захисту (зокрема, шляхом створення 

патентних судів), а також вдосконалення санкційної системи матеріального 

характеру. [136, c. 181] 

До ознак охороноспроможного винаходу згідно ст. 7 Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» віднесено новизну, 

винахідницького рівня та відповідає іншим критеріям, визначеним 

законодавством. 

Одержання патенту може бути довгим та дорогим процесом. На щастя 

для винахідників, у 1970 році декілька країн вирішили спростити процес 

надання патентної охорони в усьому світі, уклавши Договір про патентну 

кооперацію (англійською мовою – Patent Cooperation Treaty, PCT). Завдяки 

РСТ винахідники можуть подати єдину міжнародну заявку, яка є чинною в 

будь-яких або в усіх з більш ніж 120 країн, що є членами цього Договору. 

Винахідники можуть вирішувати, чи хочуть вони подавати заявку на патент в 

усі ці країни, або обрати групу певних країн. Тільки винахідники, які є 

громадянами або мешканцями країн – членів РСТ, можуть користуватися цією 

простішою системою для подання міжнародних патентних заявок. Перелік 

держав – членів РСТ можна знайти на сайті Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. 

Необхідно відзначити, що Україна приєдналася до РСТ 25 грудня 

1991 р., за правилами визначеними ст. 64 (п. 5) із посиланням на ст. 59, 

відносно порядку вирішення спорів через Міжнародний Суд із повідомленням 

Міжнародного бюро [70]. Однак, в будь-якому разі, чи за національною 

процедурою чи за міжнародною, винахіднику необхідно звернутися до 

уповноваженого органу із заявою та рефератом в якому описана формула 
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винаходу для проведення експертизи на відповідність об’єкту умовам 

патентоздатності та отримання патенту як охоронного документу.  

Тому Діяльність 2, як раніше зазначалося розуміється нами як дії 

винахідників та майбутніх патентовласників, які полягають у створенні 

винаходу, отриманні відповідного охоронного документу, що закріплює 

майнові та особисті немайнові права, за вказаними суб’єктами і тим самим 

забезпечує механізм захисту прав та законних інтересів від протиправних 

посягань з можливістю застосування до порушників цивільно-правових та 

інших санкцій. 

Мета діяльності при цьому зводиться не лише до отримання 

результату у вигляді нового технічного рішення, що відповідає визначеним у 

законі критеріям (дотримання публічного порядку, принципам гуманності та 

моралі, новизні, винахідницькому рівню, промислової придатності), що дають 

право на отримання патенту, а й його подальшій комерціалізації. Таким чином 

для винахідників та патентовласників основною метою їх діяльності є саме 

отримання прибутку від того об’єкту промислової власності на який за ними 

закріплено право. Як зазначила Г. В. Тіртічная, аналіз системи «винахід» – 

«комерціалізація», яка склалася в сучасному інноваційному процесі, дозволяє 

охарактеризувати її як найбільш сталу в правовому відношенні, проте ще 

більш ускладнену [264, с. 41]. 

Вона виділяє взаємно пересічні та пов’язані фази: 

- генерація ідей та концепцій; 

- розробка та конструювання; 

- дослідне виробництво; 

- виробництво, маркетинг, комерціалізація. 

При цьому, патентування доцільно проводити на перших трьох фазах. 

На етапі виробництва, маркетингу та комерціалізації винахід проходить 

випробування ринком. Лише тоді, коли продукт, технологія чи послуга, в 

якому чи в яких втілений винахід, буде сприйнятий споживачем, винахід 
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почне працювати, тобто створювати дохід, який дозволить спочатку 

компенсувати інвестиції, а потім приносити прибуток [233, с. 45]. 

Завдання діяльності. Таким чином, перед суб’єктами даної діяльності 

постає ряд завдань (гілки дерева цілей), які необхідно вирішувати поетапно, 

долаючи при цьому різного роду перепони (гілки дерева проблем). 

Першим завданням є створення, власне винаходу, який за сукупністю 

своїх ознак повинен відповідати тим критеріям, що дозволять в подальшому 

звернутися до уповноважених інстанцій (національних, європейських, 

міжнародних) із заявкою на отримання патенту. Але перед цим, майбутній 

патентовласник, повинен добре продумати та проаналізувати, наскільки чітко 

він уявляє використання свого винаходу, провести аналіз ринку, на якому 

передбачається розповсюдження його товару [217, с. 55]. Наразі зробити це 

стало набагато простіше, завдяки існуючим базам патентно-інформаційних 

ресурсів (БД) та іншої патентної інформації, наприклад інформаційно-

довідкових систем (ІДС) як національних так і міжнародних. Однак для 

пошуку в них необхідної інформації також потрібні певні навички роботи з 

даними інформаційними ресурсам, набути які самостійно іноді буває 

достатньо складно. Крім того, винахідник має відслідковувати кон’юнктуру 

ринку для того, щоб максимально убезпечити себе від економічно не вигідних 

кроків. Адже за подання заявки та підтримання патенту в силі також необхідно 

буде сплатити кошти, які у випадку не затребуваності винаходу поверненню 

не підлягатимуть. Патентне право має достатню кількість прикладів технічних 

ідей, які відзначилися своєю, м’яко кажучи, дивакуватістю. Деякі з них навіть 

увійшли у виданий Тедом ван Клівом збірник «Абсолютно абсурдні винаходи: 

найбільш ідіотські патенти». Наприклад такі як: апарат для вилучення правди 

(запатентований у 1930 р.), який більше нагадував катувальну машину з 

містичним відтінком; дитячий візок на гусенічному ходу (1947 р.); пристрій 

для ін’єкцій терористу – загарбнику літака (1974 р.); а для представниць 

слабкої статі були винайдені та запропоновані засіб для безпечних поцілунків 
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та колготи із чотирма панчохами на випадок якщо на одному з них піде 

«стрілка» [68, с. 2–3].  

Також, особа має дослідити правові аспекти патентування стосовно умов 

патентоздатності, визначених ст. 6 та 7 Закону України «Про винаходи та 

корисні моделі», а у разі наміру отримати європейський чи євразійський 

патент – інших міжнародних нормативно правових актів. Таким чином, автор 

винаходу має вільно орієнтуватися не лише в галузі технічних знань, а 

розбиратися в економіці та праві, що є достатньо складно для однієї особи, 

зокрема фізичної. Одним із можливих шляхів вирішення даної проблеми є 

об’єднання зусиль спеціалістів різних галузей, але в якій мірі кожен з них має 

приймати участь у даній стадії винахідницького процесу та що матиме 

натомість, визначити складно. І хоча законодавець не позбавляє їх можливості 

укласти між собою цивільно-правовий договір, конкретно такі правовідносини 

на даний час не врегульовані нормами ЦКУ і можуть мати місце лише за 

аналогією закону [213, с. 44]. 

До договірних способів розпорядження правами інтелектуальної 

власності можна віднести наступі види договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності згідно ст. 1107 ЦК: 

1. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

2. Ліцензійний договір. 

3. Договір про створення за замовленням і використанням об’єкта 

права інтелектуальної власності. 

4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 

5. Інший договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Відповідно, згідно з одним із цих договорів майнові права 

інтелектуальної власності відчужуються, а відповідно до інших – передаються 

правовласником іншій особі у користування [69, с. 72]. 
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Таким чином, може скластися ситуація, коли одна із сторін (економіст 

чи юрист), скориставшись необізнаністю винахідника, обманним шляхом, 

зазначить себе автором вигідної ідеї та технічного рішення, а доводити в 

українських судах винахіднику своє переважне право на даний час достатньо 

складно. Іншим варіантом може стати запровадження діяльності в містах 

України консультаційних центрів в яких будуть працювати як експерти в 

різних технічних галузях так і консультанти юристи та аналітики економісти. 

Ці центри відповідно до їх статутних документів повинні будуть нести 

відповідальність у разі розголошення відомостей про майбутні винаходи та 

іншої важливої інформації, та допомагати суб’єктам, які не в повній мірі 

володіють всім необхідним комплексом знань втілювати свої задуми «від 

ідеї – до патенту». При цьому потрібно зауважити, що діяльність даних 

закладів буде відрізнятися від патентних повірених, адже основна їх мета 

полягатиме не у наданні посередницьких послуг при отриманні патенту, а 

власне у створенні патентоздатного та економічно обґрунтованого винаходу, 

хоча в перспективі спільна діяльність із патентними повіреними не 

виключається.  

Другим завданням, після створення винаходу, є процедура його 

патентування. На даному етапі потенційний патентовласник також стикається 

з рядом проблем. Найрозповсюджені з них були описані Т. А. Сафроновим та 

Е. В. Кучеренко [217]. До них були віднесені: 

1. Подання заявки на винахід, який не буде затребуваний на ринку 

через відсутність на нього попиту. 

2. Складнощі при визначенні всієї сукупності ознак винаходу, що є 

істотними та необхідними для досягнення того чи іншого технічного 

результату. 

3. Недостатньо глибокий та всебічний пошук і аналіз патентної 

інформації, і як наслідок відмова на стадії експертизи через наявність аналогів. 

4. Складнощі при складанні заявки на винахід, а саме його описі та 

формули (узагальнене формулювання ознак винаходу, недостатня деталізація 



123 

причинно-наслідкових зав’язків, як це передбачено п. 6.6.3 «Правил складання 

та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» тощо) [254, с. 22]. 

5. Проблеми, пов’язані із патентуванням групи винаходів, які за 

своєю суттю утворюють єдиний винахідницький задум. 

6. Відмова у патентуванні винаходів, щодо яких самим же автором 

була розкрита інформація (у публікації чи доповіді) більш як за 12 місяців до 

подачі заявки, внаслідок упущення критерію «новизна». 

7. Значні фінансові затрати на отримання патенту. 

Крім того, як зазначає О. О. Навороцька, досить часто експерти 

стикаються з випадками, коли для характеристики об’єктів винаходів 

(корисних моделей) використані терміни, яким у матеріалах заявки 

приписується поняття, що не відповідають звичайному змісту цих термінів, 

який випливає із загальновизнаних джерел науково-технічної інформації 

(підручники, енциклопедії, словники…). Такі помилки можуть трапитися як 

випадково (через неуважність чи необізнаність заявника), так й умисно (з 

метою ввести в оману експерта). Як наслідок, експерт може відмовити у видачі 

патенту. Неправильне вживання термінів частіше за все призводить до 

порушення вимоги визначеності та однозначності, яка лежить в основі закону 

тотожності в логіці, що врахована в вимогах до формули винаходу [156, 

с. 135–136]4.  

                                                           
4 ПРИКЛАД: 

Заявлено «Спосіб виготовлення пряжі при якому використовують нитки, який відрізняється тим, що 

з ниток одержують пряжу шляхом в’язання ланцюжка з повітряних петель». 

Згідно з визначенням, які дає Великий тлумачний словник сучасної української мови: 

Пряжа – довга тонка нитка зі зсуканих, порівняно коротких волокон (конопель, льону, бавовни, вовни 

і т. ін.), яку одержують при прядінні. Скручені, зсукані нитки, що використовуються для виробництва 

тканини. 

Прядіння – дія за знач. прясти; 

Прясти – скручуючи волокна коноплі, льону і т. ін., робити безперервну тонку нитку, пряжу. 

Виготовляти пряжу для певної тканини. 

В’язання 

1) Дія для знач. в’язати; 2) Виріб, який в’яжеться або зв’язаній; 3) Те саме, що в’язь. 

З огляду на вищезазначені визначення понять, бачимо, що термін «пряжа» застосовано заявником 

невірно, так як виріб, що отримується в результаті в’язання ланцюжка з ниток не є пряжею, в її розумінні, а є 

в’язаним виробом з ниток, який являє собою повітряний ланцюжок. За рахунок неправильного застосування 

заявником поняття «пряжа» для характеристики виробу в формулі, ситуація складається наступна: 

Призначення «Спосіб виготовлення пряжі» визначено заявником невірно, а відтак, в межах формули, 

досягнуто бути не може, що формально вказує на відсутність промислової придатності. 
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І, врешті-решт, третім завданням є, власне, комерціалізація винаходу, 

що має підтвердити його промислову придатність. На практиці, до стадії 

комерціалізації доходить дуже мала частка всіх не лише створених, але й 

запатентованих винаходів. При чому, зазвичай це не пов’язано із якістю 

винаходів, а визначається такими факторами: 1) значні інвестиції у порівнянні 

з отриманим ефектом; 2) необхідність проведення додаткових робіт, у тому 

числі проектно-конструкторських; 3) відсутність виробничо-технічної бази; 

4) відсутність реальної потреби. Практика показує, що для успішної 

комерціалізації винаходів власник патенту повинен мати можливість 

здійснити технічну, технологічну, економічну та юридичну оцінку винаходу, 

налагодити контакти з потенційними споживачами. Для такої діяльності 

потрібен стартовий та венчурний капітали [233, с. 46]. 

Таким чином головним завданням Діяльності 2 є зацікавлення суб’єктів 

у створенні патентоспроможного винаходу, належне оформлення та 

подача заявки на отримання патенту, відповідно до встановлених вимог 

та подальша його комерціалізація з метою отримання прибутку. 

Об’єкт діяльності 2 може розумітися як закріплена процедура 

патентування, відповідно до якої винахідники можуть отримати охоронний 

документ на створений ними предмет в рамках патентного права України чи 

зарубіжних країн. Адже, як зазначив Ю. Л. Бошицький, патент на об’єкт 

промислової власності діє тільки в межах України. Для забезпечення його 

охорони за межами нашої держави в комерційних цілях, необхідно 

запатентувати даний об’єкт в інших країнах. Це потрібно для забезпечення 

патентної чистоти експорту продукції, яка містить запатентовані об’єкти, 

продаж ліцензій закордон, при створенні спільних підприємств із іноземними 

партнерами за межами України [172, с. 79]. 

                                                           
Однак в межах матеріалів заявки та на основі відомих з джерел інформації визначень понять, 

експертиза може встановити призначення у вірному його значенні, а саме «Спосіб виготовлення виробу з 

ниток». 

У такому випадку має місце повна відомість заявленого винаходу з рівня техніки, зокрема з підручника 

для 5–7 класів восьмирічної школи «Домоводство», видавництво «Радянська школа». Київ, 1968, де розкрито 

виготовлення виробу з ниток шляхом в’язання ланцюжка з повітряних петель, що вказує на невідповідність 

заявленого винаходу умовам патентоздатності «Новизна».  
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Патентне право можна розглядати в об’єктивному та суб’єктивному 

значеннях. У першому випадку патентне право є одним із інститутів права 

інтелектуальної власності. Тому патентне право в об'єктивному розумінні – це 

система правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають 

при створенні і використанні винаходів, корисних моделей та промислових 

зразків. 

У суб’єктивному розумінні патентне право можна визначити як певні 

юридично забезпечені можливості суб’єкта щодо винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка. При цьому суб’єктивне патентне право можна поділити 

на дві складові: право на патент; право з патенту. 

Право на патент передбачає юридично забезпечену можливість 

суб’єкта звернутися до компетентного державного органу з вимогою про 

видачу патенту на створений винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Відносини, що виникають між особою, яка подала заявку про видачу патенту, 

та компетентним державним органом при здійсненні права на патент, мають 

публічно-правовий характер. 

Право з патенту розкривається через сукупність особистих немайнових 

та майнових прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок, які 

випливають з патенту як охоронного документа. Саме ці права є цивільними 

за своєю природою [173]. 

Предметом діяльності 2 є винахід, а також суб’єктивне право його 

творця отримати охоронний документ згідно обраної процедури, відповідно 

до якого буде визначений обсяг майнових та особистих немайнових прав 

патентовласника. 

Відповідно до спеціального законодавчого акту, що регулює відносини, 

пов’язані з правовою охороною винаходів в Україні, тобто Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід (корисна модель) – 

це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері 

технології [202]. Однак, потрібно відмітити, що розуміння значення слова 

«технологія» є достатньо абстрактним. Вперше даний термін був введений 
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Йоганном Бекманном – професором з фізики та природознавства, який 

працював як на теренах Російської імперії так і Європи у другій половині 

ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Спочатку таку назву він надав науковій дисципліні, 

а згодом розкрив дане поняття у своїх наукових працях, зокрема у 

п’ятитомнику «Нариси з історії винаходів» (нім. – «Beitrage zur Geschichte der 

Erfindungen») 1780–1805 років, тісно пов’язавши його з винаходами. 

Відповідно до радянського енциклопедичного словника, технологія – (від 

грец. techne – мистецтво, майстерність, вміння та …логія), сукупність методів 

обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу 

або напівфабрикату, що здійснюються в процесі виробництва продукції. 

Задача технології як науки – виявлення фізичних, хімічних, механічних та 

інших закономірностей з метою визначення та використання на практиці 

найбільш ефективних та економічних виробничих процесів [223, с. 1338].  

Сучасне розуміння технології має декілька значень: 1) технологічна 

форма руху матерії – глобальна сукупність матеріальних процесів речовино-

енергетичної взаємодії суспільства та природи, що відбуваються в системах 

техніки та в цілому формують техносферу; 2) технологічний процес – 

матеріальний вплив на предмет, що викликає в ньому доцільні кількісні та 

якісні зміни властивостей та просторово-часового стану; 3) технологічні 

науки – клас технічних наук, що вивчають проблеми перетворення 

природничих предметів та процесів у штучні доцільні форми; 4) технологічна 

методологія – система принципів, норм та вимог, технологічних методів, 

способів та прийомів, що розробляються інженерними дисциплінами для 

створення та регулювання технологічних процесів отримання, трансформації, 

передачі та зберігання предметів; 5) застосування будь-якого наукового 

знання для вирішення практичних задач, таке трактування технології прийняте 

в зарубіжній філософсько-соціологічній літературі, переважно 

англомовній [159]. 

У ХХ ст. з’явилося багато напрямів технологічних теорій, які в різних 

іпостасях розглядали взаємозв’язки між ступенем технологічного розвитку 
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промисловості, економікою, соціальним устроєм та іншими факторами, що 

були закладені в основу двох протилежних економічних систем того часу – 

капіталістичної та командно-адміністративної. Саме в той час на радянському 

просторі домінувала думка наявності в технологічних теоріях «технологічного 

детермінізму». При цьому технологічний детермінізм сприймався як 

«вульгарне уявлення, за яким рівень розвитку техніки визначає тип 

суспільства, його соціальну структуру, рівень споживання та ін., при цьому 

ігнорується головне – виробничі відносини, форма власності на засоби 

виробництва» [223, с. 1338]. 

Одне з ймовірних теоретичних визначень винаходу висвітлено 

В. Н. Лопатіним, який характеризує його як таке, що підлягає охороні технічне 

рішення в будь-якій сфері, віднесене до продукту (зокрема, пристрою, 

речовині, штаму мікроорганізму, культури рослин та тварин) або способу 

(процес здійснення дії над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних 

засобів), що відповідає вимогам (критеріям, ознакам) новизни, 

винахідницькому рівню та промисловій придатності, дає позитивний ефект і 

кваліфіковане таким в установленому порядку державним органом [156, с. 26]. 

Однак дане визначення хоча і є найбільш повним та конкретним, 

породжує більше запитань, аніж відповідей. Зокрема, виникають питання 

щодо визначення таких понять, як «технічне рішення», «продукт», «пристрій», 

«речовина», «штам мікроорганізму», «культура рослин та тварин» (а також 

відмінність поняття «культура рослин» від «сорту рослини», яким правова 

охорона, зокрема в Україні, не надається), «спосіб» (як процес здійснення дії 

над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних засобів), «новизна», 

«винахідницький рівень», «промислова придатність», «позитивний ефект 

винаходу». Проблема постає в тому, що для розкриття суті даної термінології 

необхідне використання не суто теоретичного інструментарію, а й сукупності 

практичних знань різних сфер науково-технічних, соціальних, економічних, 

природознавчих та інших галузей.  
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Проаналізувавши ряд статей Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», зокрема статті 1, 6, 7 та 12 на предмет опису 

винаходу як об’єкту цивільного права, можна сформулювати наступне 

визначення: винаходом є результат діяльності людини в будь-якій сфері 

технології (продукт, процес або спосіб), що не суперечить публічному 

порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам 

патентоздатності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово 

придатним.  

Як в українському законодавстві, так і в законодавстві інших країн, 

винаходом можуть бути визнані наступні об’єкти: пристрій, тобто 

різноманітні конструкції та вироби (машини, прилади, механізми, 

інструменти, транспортні засоби, обладнання, споруди тощо); спосіб, 

необхідною умовою патентоспроможності якого є сукупність операцій, навіть 

якщо самі по собі ці операції достатньо відомі. Способи в свою чергу 

поділяються на такі, що спрямовані на виготовлення продуктів (виробів, 

речовин тощо), спрямовані на зміну стану параметрів матеріального світу без 

отримання конкретних продуктів (транспортування, обробка, регулювання 

тощо), визначають стан предметів матеріального світу (контроль, вимір, 

діагностика) [11, с. 41–43]. 

Що стосується відповідності винаходу публічному порядку, виникає ряд 

питань, адже не завжди можливо передбачити небезпечність винаходу, 

особливо у випадках невірного його застосування, крім того протиправне 

використання винаходів та притягнення суб’єкта до кримінальної чи 

адміністративної відповідальності не є підставою для скасування патенту. 

Критерії моральності для кожної людини є достатньо відносними, хоча на 

практиці спеціалісти керуються нормами Закону України «Про захист 

суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. № 1269-ІV, зокрема ст. 6. 

Новизна винаходу є головною і характерною його ознакою. Її суть 

полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо 

заявлено пріоритет, до дати пріоритету суть об’єкту не повинна бути розкрита 
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для невизначеного кола осіб в обсязі, що дає можливість здійснити його. 

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, 

тобто не випливає явно із рівня техніки. Винахід визначається промислово 

придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій 

сфері діяльності. Придатність винаходу не обмежується тільки сферою 

промисловості. Це може бути будь-яка сфера суспільного виробництва [249, 

с. 622].  

Отже, аналіз законодавства надає можливість зробити ряд висновків, 

одним з яких є те, що хоча норми статті Закону визначають поняття винаходу, 

а також притаманні йому ознаки, нормативна база є недостатньо зрозумілою 

для її сприйняття тими суб’єктами, які безпосередньо своєю інтелектуальною, 

творчою діяльністю створюють винаходи. 

Одним з принципів нормотворчості є доступність та зрозумілість. Проте 

зміст ст. 7 Закону не в повній мірі відповідає цим вимогам, хоча даний 

правовий акт є основою нормативного регулювання у сфері винахідництва.  

Не приділяє достатньої уваги Закон і такому поняттю, як формула 

винаходу (за винятком ст. 6 та 12 і деяких інших). Вказується лише те, що її 

тлумачення повинно здійснюватися у межах опису винаходу та відповідних 

креслень, хоча закріплення в ст. 1 Закону терміну «формула винаходу» є 

надзвичайно важливим. [135, c. 113] 

Сутність винаходу визначається його формулою. Формула винаходу 

призначена для визначення обсягу правової охорони, що надається патентом 

(деклараційним патентом). Вона має стисло і ясно відображати суть винаходу. 

Формула визнається такою, що відображає суть винаходу (корисної моделі), 

якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для 

досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула базується 

на описі й характеризує винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що 

містить опис винаходу (корисної моделі) [192, с. 92]. 

Отже, хоча норми ЦК України, Закону та підзаконних нормативно-

правових актів і надають такому об’єкту права як «винахід» визначення та 
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характерні ознаки, існує ряд прогалин, які провокують нерозуміння та 

неоднакове тлумачення норм права.  

Суб’єкти діяльності 2. Коло суб’єктів, які безпосередньо чи 

опосередковано беруть участь у створенні винаходу, його реєстрації та 

подальшому розпорядженні патентними правами можна умовно поділити на 

три групи: винахідників (авторів), патентовласників, а також суб’єктів, які тим 

чи іншим чином залучаються до патентного процесу (патентні повірені, МОН 

України, Державна служба інтелектуальної власності України та її структурні 

підрозділи, суди, міжнародні організації, тощо). Кожен з цих суб’єктів відіграє 

певну роль у винахідницькому процесі, отже, нормативне визначення меж їх 

правосуб’єктності (повноважень) має бути деталізоване задля ефективної 

взаємодії в рамках правового поля. 

Першопочатковим суб’єктом патентного права є автор винаходу, або 

колектив авторів, адже саме вони своєю творчою та інтелектуальною працею 

створюють об’єкт та наділяють його критеріями патентоздатності. 

Правоздатність (можливість мати права та обов’язки) цих осіб відповідно до 

ст. 25 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) виникає із народження 

і припиняється зі смертю. Отже, створити винахід може будь-яка особа 

незалежно від віку, здатності усвідомлювати свої вчинки та керувати ними. 

Однак дієздатність (як можливість реалізовувати надані законом права та 

виконувати покладені обов’язки) малолітніх, неповнолітніх, недієздатних та 

обмежено дієздатних є вужчою. 

Фізичні особи, які не мають повної цивільної дієздатності, є носіями 

особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Реалізація майнових 

прав інтелектуальної власності від імені таких осіб та в їх інтересах 

здійснюється їх законними представниками (батьками, усиновителями, 

піклувальниками, опікунами) [228, с. 476]. 

При цьому слід відмітити, що дані особи не набувають майнові права на 

винахід – вони залишаються за авторами, а лише здійснюють представницькі 

функції в рамках цивільно-правових відносин. Тому дії представників мають 
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відповідати вимогам, регламентованим главою 17 ЦК України, а саме: 

вчинятися на користь повіреного та не суперечити його інтересам. І хоча з 

реалізацією прав все зрозуміло, неврегульованим залишається питання щодо 

суб’єкту виконання зобов’язань патентної процедури, яка включає в себе 

обов’язок внесення плати за патентом, усунення можливих недоліків при 

поданні та розгляді заявки на патент, відповідальності за недостовірну 

інформацію чи плагіат. Залучення патентних повірених законними 

представниками надає можливість уникнути багатьох складнощів, але про такі 

правовідносини мова піде дещо згодом. 

Необхідно звернути увагу й на той факт, що особа, яка досягла 

шістнадцяти років та уклала трудовий договір, може набути повної цивільної 

дієздатності, і відповідно до ст. 35 ЦК України здатна самостійно 

розпоряджатися своїми майновими та немайновими правами інтелектуальної 

власності в повному обсязі. При поданні заяви на отримання патенту в даному 

випадку необхідно додати рішення органу опіки та піклування або рішення 

суду про надання повної цивільної дієздатності. 

Фізична особа-винахідник, маючи повну дієздатність, наділена 

здатністю на власний розсуд реалізовувати свої інтелектуальні права шляхом 

укладення цивільних чи господарських договорів (для фізичних осіб-

підприємців), а також трудових контрактів, внаслідок чого можливість 

повною мірою розпоряджатися правами на винайдений в процесі роботи 

об’єкт може суттєво зменшитися.  

При створенні службового винаходу зміст правосуб’єктності 

винахідника залежить від декількох факторів: повноважень працівника, 

зазначених у посадовій інструкції, умов контракту, можливості та міри 

використання ресурсів роботодавця. Таким чином, регулювання цих 

правовідносин значною мірою віднесено до галузі трудового права, адже зміст 

договору із роботодавцем в даному випадку має відповідати умовам ст. 21 та 

розділу ІІІ Кодексу законів про працю [100]. Отже, можна припустити, що 

межі правосуб’єктності винахідників (особливо щодо майнових прав та 
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обов’язків) безпосередньо пов’язані з дією та умовами трудового договору 

(контракту), однак нормами цивільного права регламентуються немайнові 

права робітника та гарантії грошової компенсації. Інша справа – створення 

робітником винаходу у вільний від роботи час, однак довести даний факт як 

працівнику, так і роботодавцю зазвичай достатньо складно. 

Абсолютне право реалізації всіх можливостей автора винаходу може 

бути обмежено і на інших підставах прямо передбачених законом, а саме у 

випадку, коли винахід побачив світ внаслідок спільної праці двох чи більше 

осіб. Зміст правосуб’єктності в цьому випадку безперечно звужується, адже 

реалізація прав як майнових, так і, зокрема, немайнових залежить від волі не 

одного, а декількох суб’єктів, які не мають іншого виходу як знаходити 

спільну мову або ж звертатися до суду. Хоча при цьому цивільне 

законодавство передбачає можливість врегулювання між ними відносин в 

договірному порядку. Істотні умови, такого договору законом не передбачені, 

але він підлягає реєстрації в установі, що здійснює державне управління 

інтелектуальною власністю. Крім того не зазначено, на якій саме стадії має 

бути укладений даний договір, хоча з іншого боку така прогалина є достатньо 

аргументованою, адже передбачити всі можливі суперечки майбутнього на 

практиці нереально. 

Отже, створення винаходу не можливе без участі обов’язкових 

суб’єктів – винахідників, якими можуть бути всі фізичні особи незалежно від 

віку, статі, розумового стану, громадянства. Але в жодному разі винахідником 

не може бути юридична особа – вона має право набути статусу лише 

патентовласника, рівно як і спадкоємці автора винаходу. 

Сам по собі факт створення винаходу, який відповідає умовам 

патентоздатності, ще не є повноцінною підставою для набуття особою всього 

комплексу майнових та немайнових прав на нього. Вони належатимуть автору 

лише за умови позитивного проходження всієї патентної процедури, 

починаючи від подачі заявки і до отримання самого патенту, в якому має бути 

обов’язково зазначений патентовласник. Потрібно враховувати, що поняття 
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«автор винаходу» (винахідник) та «патентовласник» не є тотожними, адже 

останнім може бути не лише фізична, а також юридична особа, навіть якщо 

мова йде не про службовий винахід. Набути статус патентовласника можливо 

наступними способами: законним, договірним та спадковим. 

У першому випадку, зокрема, мова йде про винаходи, що створені 

працівниками юридичної особи в межах своїх посадових обов’язків. У цьому 

разі необхідна письмова заява винахідника, яка ініціює процес патентування і 

надає можливість роботодавцеві звернутися за отриманням патенту, 

виконуючи всі зобов’язання, передбачені законом, як його подальший 

власник. Від автора в цьому випадку вимагається надати детальний та 

правдивий опис об’єкту. До законних підстав також можна віднести перехід 

прав на винахід від однієї юридичної особи до іншої внаслідок реорганізації 

початкового правовласника (злиття, поділу, перетворення, приєднання тощо).  

Іноземні юридичні особи також можуть виступати як суб’єкти 

патентного права, і, з економічної точки зору, їх залучення має позитивний 

вплив, однак недосконале законодавство та безліч бюрократичних процедур 

практично зачиняють двері перед зовнішніми інвестиціями в національний 

науково-технічний процес. Отже, правосуб’єктність юридичної особи-

патентовласника, яка виникає з моменту держаної реєстрації та припиняється 

зняттям з неї, відіграє в цьому процесі певну роль.  

Договірний спосіб переходу прав та обов’язків винахідників можна 

умовно поділити на дві групи: передача прав та обов’язків будь-якій іншій 

особі ще до отримання патенту шляхом укладання цивільно-правового 

договору та укладення ліцензійного договору на вже запатентований винахід. 

Закон не забороняє винахіднику відмовлятися від усього комплексу своїх 

прав, як майнового, так і немайнового характеру, якщо на це немає прямої 

вказівки. Але такий договір має бути укладений в межах цивільної дієздатності 

особи-винахідника, в інакшому випадку він буде вважатися нікчемним. 
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Цікавим, як з точки зору теорії, так і практики, є спадковий спосіб 

переходу прав інтелектуальної власності на винахід (незапатентований 

винахід). 

При спадкуванні патентних прав до спадкоємців автора переходять не 

всі його права, а лише ті, що забезпечують майнові інтереси спадкоємців. До 

них належать права автора на подачу заявки, на видачу патенту і на одержання 

винагороди, якщо патент вправі одержати роботодавець померлого автора. 

Особисті немайнові права, зокрема право авторства і право на авторське ім’я, 

у спадщину не переходять і погашаються смертю автора [249, с. 630].  

Дієздатність для факту спадкування суттєвого значення не має і, як 

наслідок, патентовласниками можуть стати як повністю, та і неповністю 

дієздатні особи. А виходячи зі змісту статей 25 та 1222 ЦК України 

патентовласником можуть бути ембріони, тобто зачаті за життя та народженні 

після смерті спадкодавця (винахідника) діти, але при цьому суттєвого 

значення набуває факт народження дитини живою, навіть якщо це життя 

тривало декілька хвилин. Звичайно ж, такий суб’єкт не може одразу стати 

повноправним учасником патентних правовідносин, але через інститут 

законного представництва опосередковано є його частиною. 

Існує і третя категорія суб’єктів, завдання яких полягає у забезпеченні 

належного процесу винахідництва, або які тим чи іншим чином залучаються 

для забезпечення та охорони прав на винаходи як в Україні, так і за її межами. 

Це відповідні державні установи, патентні повірені, нотаріуси, суди, 

міжнародні організації тощо. [126, c.134] 

Правовідносини, в яких беруть участь дані суб’єкти, визначаються нами 

як зовнішня правова охорона винаходів і були проаналізовані вище, на відміну 

від інституту представників у справах інтелектуальної власності, чию роль у 

винахідницькій процедурі не можна недооцінювати. 

У рамках договірного представництва патентний повірений в межах 

своїх повноважень надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, 

пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляє 
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інтереси зазначених осіб у Державній службі інтелектуальної власності, а 

також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими 

фізичними та юридичними особами [195].  

Статус патентних повірених виникає після отримання свідоцтва на 

право займатися такою діяльність, для чого необхідно бути громадянином 

України, мати відповідний рівень освіти, скласти кваліфікаційний іспит та 

пройти атестацію.  

Відносно нещодавно, у 2009 році, в Україні був створений ще один 

суб’єкт, який може стати ключовою складовою в патентних правовідносинах – 

Всеукраїнська профспілка винахідників та інноваторів. Даний колективний 

орган покликаний всебічно сприяти розвитку інноваційної діяльності, робити 

кроки щодо популяризації наукового та технічного розвитку.  

Форми та види діяльності 2. На відміну від видів та форм діяльності 1, 

в даному випадку мова йде про створення винаходу, складанні та подані 

заявки на отримання патенту, подальшим розпорядженням всіма майновими 

та немайновими правами, що передбачені в законодавства в обсязі заявленому 

при патентуванні, і врешті решт комерціалізації винаходу. Отже, з огляду на 

це основними формами діяльності є: аналітична, творча, патентна, комерційна. 

При цьому вона має наступні види: інформаційну діяльність, винахідницьку 

(науково-технічну, конструкторську тощо); організаційну, представницьку, 

договірну тощо.  

Методи діяльності 2. Дехто відносить до них аналіз та синтез, теорію 

множин, теорію еквівалентів, алгебру логіки та деякі інші [89, с. 2]. Проте, на 

наш погляд, данні методи характерні саме в процесі створенні винаходу. Що 

ж стосується інших етапів діяльності 2, то для них характерний цивільно-

правовий метод правового регулювання. 

Сили (шляхи), засоби та конкретні фізичні дії. Інженер-патентовед 

бюро захисту інтелектуальної власності ПАО «ММК ім. Ілліча» Г. Г. Габанцев 

відносить державні закони та укази, а також підзаконні акти (стандарти, 

положення, інструкції, методичні вказівки, роз’яснення) [89, с. 2]. Але 
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потрібно відмітити, що це належить до компетенції владних суб’єктів. 

У даному ж випадку мова йде про взаємодію винахідників, патентних 

відомств, патентних повірених та патентовласників від кількісного та якісного 

рівня якої напряму залежить коефіцієнт вдало комерціалізованих винаходів. 

Питанням розвитку та економічного стимулювання як інновацій, так і 

винаходів зокрема займалася достатня кількість українських та закордонних 

науковців, зокрема: П. Ф. Друкер [88], В. М. Гаєць [46], Г. О. Андрощук [6; 7], 

В. Долга, В. В. Жарова, Г. Жаворонков, В. І. Зінов, Ю. М. Капіца [198], 

Н. Карпов, А. Козирєв [97], П. Крайнєв, Н. Линник, В. Мухопад [77], 

В. Д. Базилевич [16], П. М. Цибульов [92], О. Кам’янська, Г. Азгальдов [35] та 

ін. Таким чином на даний час напрацьована достатньо потужна науково-

теоретична база, проте її реалізація зустрічає постійні перепони у 

можновладних колах чи-то через нерозуміння важливості даного 

пріоритетного напряму, чи-то з інших міркувань.  

Проблеми які виникають на шляху розвитку інтелектуальної власності в 

Україні, можна вирішити стандартними методами, таки як: державна 

підтримка винахідництва, належний рівень його фінансування, популяризація 

даного напряму, міжнародне співробітництво в усіх сферах інтелектуальної 

діяльності, створення та запровадження належної освітньої програми, 

вдосконалення нормативної бази, децентралізація повноважень центрального 

органу управління у сфері ІВ, поліпшення процедури трансферу технологій, 

зокрема, створених за бюджетні кошти, тощо [6, с. 13; 7, с. 21]. Крім того, 

необхідним є посилення механізмів боротьби із патентним тролінгом [44, 

с. 42]. Але окрім цього, можна запропонувати декілька інноваційних шляхів, 

які поширені серед країн світу. Це такі як: «патентний пул», «бізнес 

інкубатори», а також «професорський привілей», що підлягають більш 

детальному аналізу. 

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні 

моделі» визначає винахід (корисну модель) як результат інтелектуальної 

діяльності людини в будь-якій сфері технології [202]. Однак необхідно 
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відмітити, що дане трактування не можна назвати вдалим, у чому вбачається 

ще одна проблема: нормотворець практично ототожнює поняття «винахід» та 

«корисна модель», що породжує вже не теоретичні, а практичні перепони при 

обранні патентної процедури. Як результат, можемо констатувати випадки, 

коли охоронним документом для винаходів стають деклараційні патенти на 

корисні моделі, в наслідок чого зменшуються строки правової охорони або, 

навпаки, створена по суті та ознакам корисна модель охороняється патентом і 

безпідставно отримує певні переваги. Значною мірою такі випадки впливають 

на економічні ефекти від винаходів, об’єктами яких є лікарські засоби, але які 

отримали патент на корисні моделі, внаслідок чого строк правової охорони був 

знижений, а можливість його подовження – відсутня.  

З огляду на те, що винахід є складним, багатогранним явищем, 

розкриваючи його суть для визначення поняття недостатньо лише 

еклектичних знань. Адже, ґрунтуючись тільки на правовому, економічному, 

соціальному, технологічному, історичному підходах, виникає ризик 

поверхневого, фрагментарного та несистемного осмислення цього складного 

елементу системи, і, як наслідок, виникнення зайвих практичних проблем у 

процесі набуття винаходом правової охорони. Незважаючи на те, що в 

звичайному житті будь-яка особа без зайвих зусиль розуміє значення цього 

слова. Тому нормативне визначення поняття «винахід» у Законі України «Про 

охорону прав на винаходи та корисні моделі» хоча і носить конкретний 

характер, для всебічного осмислення його суті необхідне абстрагування та 

звернення до спеціальної літератури не лише правового характеру. В цьому 

може допомогти й запропонована теоретична класифікація винаходів. 

На превеликий жаль домінування за радянських часів позиції 

«технологічного детермінізму», сформувало ставлення, яке не в повній мірі 

враховує провідну роль технічних інновацій як основи економічного розвитку. 

Воно міцно закріпилося у свідомості людей, які виховувалися за тих часів і 

сьогодні в Україні трансформація такого світосприйняття відбувається 

недостатньо швидко. Наслідком цього стає нездатність до повноцінної 
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комерціалізації, створених в нашій країні, об’єктів інтелектуальної власності, 

зокрема винаходів. При цьому дану проблему неможна відносити лише до 

категорії загальнодержавних, адже на законодавчому рівні регулювання 

правовідносини у сфері винахідництва та інновацій було приведено у 

відповідність до міжнародних та європейських стандартів, а Державна служба 

інтелектуальної власності, як центральний орган управління в даній сфері 

робить все можливе для розвитку ІВ. І хоча деякі питання нормативно-

правового регулювання правової охорони винаходів залишаються відкритими 

і потребують вдосконалення, більш нагальними проблемами є практична 

можливість винаходити нові технологічні рішення та здатність їх 

комерціалізувати через впровадження у виробничій процес з метою 

отримання прибутку саме на території України.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

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.  
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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 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.  

Досліджені 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 3 

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ І ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ 

В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

3.1 Загальна характеристика світової патентної активності та 

способи стимулювання винахідництва в Україні 

 

Тенденції щодо зростання кількості поданих в усьому світі патентних 

заявок збереглася у 2014 році. Загальна кількість поданих новаторами заявок 

склала близько 2,7 млн, в той час як Китай випередив наступні за ним по 

кількості заявок Сполучені Штати Америки та Японію разом взяті. 

Згідно доповіді «Світові показники інтелектуальної власності» за 

2015 рік, щорічної доповіді ВОІВ щодо останніх світових тенденцій в області 

інтелектуальної власності (ІВ), в минулому році темпи росту числа заявок на 

реєстрацію товарних знаків та нових сортів рослин також були високими, а 

число заявок на реєстрацію промислових зразків зменшилося вперше за 

20 років. 

«У 2014 р. попит на послуги охорони прав ІВ продовжував зростати в 

усьому світі, – заявив Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі. – Це 

свідчить про важливу роль, яку відіграють технології та бренди в досягненні 

успіху на сучасному ринку. Це також підкреслює важливість забезпечення 

відомствами ІВ високої якості експертизи заявок на реєстрацію прав ІВ». 

За підсумками 2014 року провідними відомствами за кількістю 

прийнятих заявок стали відомства Китаю (928 177 заявок), США 

(578 802 заявок), Японії (325 989 заявок), Республіки Корея (210 292 заявок), а 

також Європейське патентне відомство (ЕПВ, 152 662 заявок). При збереженні 

поточних тенденцій Державне відомство інтелектуальної власності Китаю 

(SIPO) може стати першим відомством, число поданих заявок в якому за один 

рік досягне одного мільйону. Рост кількості поданих заявок у 2014 році був 

зафіксований в Китаї (+12,5 %), ЄПВ (+3,2 %), Республіці Корея (+2,8 %) та 
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США (+1,3 %). В Японії число поданих заявок зменшилось на 0,7 % [215, 

с. 18] (Див. рис. 2).  

 

Рис. 2. Світова патентна активність за 2014 рік 

 

Близько 2,7 млн заявок на патенти були подані по всьому світу у 

2014 році, що у порівнянні з 2013 роком вище на 4,5 %. Статистичні данні 

підтверджують, що високі темпи росту були зафіксовані в Китаї, який отримав 

103 000 з 116 100 патентів, що складає 9/10 загального росту [284, с. 11]. 

Китай (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь: Zhōngguó), офіційна назва – 

Китайська Народна Республіка (КНР) (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人

民共和国, пиньинь: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл.: Чжунхуа Жэньминь 

Гунхэго) – соціалістична (комуністична) держава в Східній Азії. Найбільша за 

чисельністю населення держава світу (більше 1,36 млрд); займає третє місце в 

світі за територією, поступаючись Росії та Канаді. Китай є великою державою 

– кандидатом-наддержавою, постійний член Ради безпеки ООН. Одна з 

провідних космічних держав світу, володіє найбільшою в світі армією по 

чисельності військовослужбовців, ядерною зброєю. 

З грудня 2014 року є першою економікою світу по ВВП. З 2010 року 

китайська економіка обігнала японську і стала другою економікою світу по 

номінальному ВВП. КНР є світовим лідером по виробництву більшості видів 

Патентная деятельность по происхождению включает заявки и заявки резидентов, поданные за границу. 

Происхождение заявки на патент определяется по месту жительства первого именованного заявителя. Заявки, поданные 

в региональные офисы, считаются эквивалентными многочисленным заявкам в соответствующих государствах-членах. 
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промислової продукції, у тому числі по виробництву автомобілів та 

споживчому попиту на них. Найбільший світовий експортер («фабрика 

світу»). Має найбільший в світі золотовалютний резерв [96]. 

Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни, але 

не потрібно забувати, що цей народ завжди вирізнявся з поміж інших своїми 

інтелектуальними здобутками. Саме китайці винайшли порох, шовк, водяне 

колесо, тепловий спосіб обробки металу, водні шлюзи та багато іншого.  

У ХХ ст. Китай, як і деякі інші країни обрав комуністичний шлях 

розвитку і тривалий час правляча еліта була однопартійною. Як і багато інших 

країн, Китай, не оминули кризові явища в економіці, які припали на другу 

половину ХХ ст. У цьому аспекті пострадянська українська економіка мала з 

китайською багато спільного. Однак, на даний час економіку Китаю не слід 

вважати соціалістичною, офіційно вона має назву «соціалізм з китайською 

специфікою» або «соціалістична ринкова економіка», яка почала формуватися 

наприкінці 1980-х років і швидкими темпами набрала обертів піднявши 

рейтинг країни до світової першості. І, безумовно, в цих перегонах ставки були 

зроблені на створення та впровадження раціональної системи інтелектуальної 

власності. Як бачимо з рейтингових даних китайські керманичі не 

помилилися, тому даний досвід для України повинен стати взірцем. 

Яким же чином відбувалося створення системи інтелектуальної 

власності в Китаї? Як зазначає Г. О. Андрощук, Китай завжди з 

відповідальних позицій активно проводив роботу з охорони інтелектуальної 

власності. Незмінно дотримуючись відповідних міжнародних правил, але з 

врахуванням власних реалій там визначається відповідний рівень захисту 

інтелектуальної власності і координуються інтереси її творців, користувачів та 

суспільства, щоб створення та захист інтелектуальної власності сприяли один 

одному. У цьому допомогли наступні кроки: 

1. Була створена та вдосконалюється відносно повна система законів і 

нормативно-правових актів, що відповідають міжнародним правовим нормам. 
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2. Створюється узгоджений та ефективний режим роботи та механізм 

виконання законів. 

3. В останні роки держава посилює зв’язок адміністративних 

правозастосовчих органів з органами громадської безпеки та народної 

прокуратури в роботі по захисту інтелектуальної власності. 

4. Підвищується рівень адміністративного виконання законів по 

захисту прав інтелектуальної власності. 

5. Докладаються зусилля для підвищення усвідомленості у суспільстві 

значення прав інтелектуальної власності. Китайський уряд приділяє велику 

увагу пропаганді та популяризації знань у цих сферах. 

6. Активно виконуються міжнародні зобов’язання по охороні 

інтелектуальної власності [9, с. 86–87]. 

Крім того, маючи значну кількість як великих так і середніх державних 

підприємств китайський уряд не поспішав передавати їх у приватні руки, що є 

характерним для сучасної України. Натомість, маючи великий резерв дешевої 

(за мірками Європи та США) робочої сили були вжиті заходи для залучення 

іноземного капіталу, у тому числі й інтелектуального, у їх роботу. При цьому 

громадяни КНР отримали робочі місця та підвищення соціального і 

економічного рівнів життя, а іноземні партнери дешеву робочу силу і нові 

ринки збуту продукції. Це дало змогу скоротити кількість неприбуткових 

підприємств, що підлягали закриттю, а також знайти джерела фінансування на 

інші напрями, зокрема на розвиток науки та формування національної 

інноваційної системи. Крім того там була активізована діяльність технопарків 

та бізнес-інкубаторів, в які уряд вклав значні кошти і досі надає їм потужну 

державну підтримку.  

Бізнес-інкубатор – організація, яка надає на певних умовах і на певний 

час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб’єктам малого та 

середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, з метою 

сприяння у набутті ними фінансової самостійності. Окремим видом бізнес-

інкубаторів є інноваційні бізнес-інкубатори [209, с. 69–70]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Найважливішими функціями бізнес-інкубаторів є: надання приміщення 

для офісів/майстерень на умовах оренди, часто (у деяких містах/центрах) за 

цінами нижчими від ринкових і з гнучкими умовами одержання додаткового 

місця за вимогою; адміністративні і технічні послуги (телефон, копіювання, 

приміщення для конференцій/зустрічей, секретаріат і т. ін.); 

консалтинг/бізнес-планування для починаючих і потенційних підприємців. 

Також можливий широкий набір інших (консалтингових) послуг, трансфер 

технологій, пропозиції по проведенню семінарів і тренінгів тощо [42]. 

В Україні інноваційні бізнес-інкубатори, поряд із патентними 

повіреними, могли б стати тими посередниками між ланкою малого та 

середнього бізнесу, заснованого на результатах ІВ (зокрема винаходах та 

корисних моделях) та майбутніми інвесторами і державою. Це дозволить 

прискорити розвиток невеликих підприємств, створити нові робочі місця, у 

тому числі й за рахунок працівників бізнес-інкубаторів, та збільшити 

надходження до державної казни. 

Також одними із способів стимулювання винахідництва може стати, 

запозичений з Німеччини досвід «патентних пулів» та «професорських 

привілеїв». Патентний пул – це спільна угода про використання певного 

патенту; учасники цього об’єднання отримують дохід при вступі в патентний 

пул інших патентів, а також від прибутку спільного використання патенту. Він 

використовується в цілях скорочення транзакційних витрат, що виникають 

при укладенні окремих ліцензійних договорів і договорів про відчуження 

виключного права. 

Патентні пули дозволяють вирішити наступні проблеми: 

 проблему комплементарних або доповнюючих патентів. Результат 

інтелектуальної діяльності, на які отримані патенти, є комплементарними, 

якщо вони одночасно необхідні для створення якогось продукту. Така 

необхідність може виникнути, по-перше, коли продукт створюється з 

використанням декількох різноспрямованих технологій, а, по-друге, коли з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
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технічної точки зору технології є взаємозамінними, але з юридичної точки 

зору на кожну з них в установленому порядку отриманий патент; 

 проблему блокуючих патентів (blocking patents). Якщо патент є 

блокуючим, то використання запатентованого РІД неможливо без 

використання іншого. Знижуються ризики порушень патентів і, відповідно, 

дорогих судових процесів, пов’язаних з ними. Крім того, більш ефективним 

стає процес ціноутворення інтелектуальної власності, скорочуються витрати 

на ведення переговорів з кожним патентовласником. В результаті об’єднання 

патентів в пул відбувається інтеграція технологій: ліцензія на один істотний 

патент є більш цінною, якщо ліцензіат не має дозволу на використання інших 

основних патентів [43]. 

Професорський привілей – норма, згідно якої права на патентування 

винаходів, зроблених викладачем або науковим співробітником при виконанні 

досліджень за рахунок бюджету, належали цьому викладачу або науковому 

співробітнику [157]. 

І хоча частина країн Європи (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Ірландія, 

Німеччина, Португалія, Іспанія й Велика Британія) відмовилися від такої ідеї 

ще на початку 2000-х років, елементи професорського привілею залишилися в 

патентній системі інших країн – Фінляндії, Швеції, Італії і Греції. Зважаючи 

на катастрофічне недофінансування українських науково-дослідних 

інституцій та ускладнену процедуру трансферу технологій створених за 

бюджетні кошти, професорські привілеї в Україні мають шанс на життя.  

Отже, до десятки відомств, які лідирують по кількості поданих заявок, 

поряд із Китаєм входять також Бразилія та Індія – дві крупних країни із 

середнім рівнем доходу.  

Серед 20 відомств, що прийняли найбільшу кількість заявок, найвищі 

темпи росту були відмічені в Ісламській Республіці Іран (+18,5 %) та Китаї 

(+12,5 %), за якими слідують Індонезія (+7,7 %) и Таїланд (+7,1 %). Серед 

крупних країн із середнім рівнем доходу високий ріст числа поданих заявок 



147 

був відмічений у В’єтнамі (+11,3 %), Туреччині (+9,4 %) та на Філіппінах 

(+9,3 %). 

По кількості заявок, поданих закордоном лідерами стали заявники із 

США (224 400 заявок), за якими йшли заявники із Японії (200 000 заявок) та 

Германії (105 600 заявок). Натомість, заявники із Китаю подали порівняно 

невелику кількість заявок закордон – всього близько 36 700 заявок. 

Найбільша кількість поданих заявок в усьому світі приходиться на 

область комп’ютерних технологій (7,8 % від загального обсягу), далі йде 

електротехнічне обладнання (7,4 %), вимірювання (4,8 %) та цифровий зв’язок 

(4,6 %). За останні 20 років найбільш високі показники із всіх областей техніки 

демонструють області цифрового зв’язку та комп’ютерних технологій.  

Згідно оцінкам, у 2014 році в усьому світі було видано 1,18 млн патентів. 

Після того як на протязі останніх п’яти років показник виданих патентів 

зростав швидкими темпами, у 2014 році було помічено відносно невелике 

зростання, на рівні 0,3 %. Це пов’язано, головним чином, із зменшенням числа 

патентів, що були видані Японським патентним відомством (ЯПВ), яке у 

2014 році видало на 50 000 патентів менше, ніж у 2013 році. 

За наявними даними, у 2014 році у світі налічувалося 10,2 млн діючих 

патентів, причому найбільша частка із них припадала на долю США (24,7 % 

від загального об’єму), Японії (18,8 %) та Китаю (11,7 %) [215]. 

У вересні 2015 р. ВОІВ оприлюднив Глобальний інноваційний індекс 

(GІІ), який являє собою оцінку діяльності в галузі інновацій в 141 країні на 

основі 79 показників.  

У Глобальному інноваційному індексі 2015 року розглядається вплив 

заходів стимулювання інновацій на економічне зростання і розвиток як країн 

з високим рівнем доходів, так і країн, що розвиваються, з метою забеспечити 

їх зростання за допомогою різних інноваційно-орієнтованих стратегій. Однак, 

не всім країнам вдається однаково успішно нарощувати потенціал в області 

інновацій. 
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Згідно Глобального інноваційного індексу 2015 року, Україна на 

загальному рейтингу опустилася на одну позицію в порівнянні з минулим 

роком і знаходиться на 64 місці серед 141 країни. 

Україна в таблиці рейтингу розташувалася між Сербією і 

Сейшельськими островами, які займають відповідно 63 і 65 місця. Значення 

українського індексу інновацій досягло максимуму останніх 5 років і склало 

36,45 бали, що перевищує середнє значення індексу серед держав з рівнем 

доходу нижче середнього (29,5), але все ще помітно не дотягує до 

середньоєвропейського рівня (47,2). 

Також в рамках Глобального інноваційного індексу аналітики 

розподілили країни на три сегменти – лідери, учні та нерозвинені країни – 

залежно від розміру ВВП на душу населення при оцінці впливу на нього 

інноваційних ринків. Україна опинилася ближче до центру кривої в сегменті 

«учні», що означає, що наша країна рухається вперед на шляху до 

інноваційного лідерства. Місце розташування України на цій схемі не 

змінилося, так як згідно Глобального інноваційного індексу 2014 року Україна 

так само перебувала ближче до центру кривої в сегменті «учні». (див. рис. 3): 

 

Рис. 3 Позиція України у GII-14 

В таблицях індексу також відображені 10 кращих представників по 

кожному показнику в даній групі доходів. Перші 28 місць по GІІ займають 

високорозвинені країни. Так само як і у 2014 році – Швейцарія, Велика 
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Британія і США знаходяться у верхній десятці за трьома головними 

показниками. 

Згідно з цими дослідженнями, інноваційна успішність України 

відноситься до групи доходів нижче середнього. 

Так само аналіз для країн з низьким середнім рівнем доходу показує, що 

вісім з 10 країн з 2014 року залишаються в топ-10 у 2015 році, в список яких 

входить і Україна (64-й). Економіка європейських країн поліпшила свій 

загальний рейтинг з 2014 по 2015 роки, за винятком України, оскільки Україна 

у 2014 році була на 63 місці, а у 2015 році вона опинилася на 64 місці. 

З 2011 року, інноваційна успішність країн, тобто їх рівень розвитку, 

зберігається, до групи доходів нижче середнього відносяться і деякі країни 

Європи, а саме: Чехія, Угорщина, Латвія, Республіка Молдова, Чорногорія, 

Україна і Сербія. Країни з перехідною економікою, в даний час впроваджують 

різні стратегії, щоб поліпшити інноваційну діяльність власних держав і 

довести її ближче до інших європейських країн. Природно, що вирватися з 

групи інноваційних однолітків – порівняно легше маючи більш низькі рівні 

доходу, аніж отримати першість серед країн-лідерів. 

Однак, за даними Глобального інноваційного індексу 2015 року для 

нашої держави є і позитивні зрушення, так Україна піднялася з шістдесят 

третього на 31-е місце у 2015 році, набравши 77,54 бали у світовому рейтингу 

людського капіталу, завдяки своїй діяльності в системі вищої освіти, яка 

включає в себе якість і доступність освіти, починаючи від молодшої школи. 

Більшість країн, які відносяться до групи доходів нижче середнього 

мають свої високі бали в потужності знань і технологій, у вигляді створення 

знань через корисні моделі (Республіка Молдова і Україна) [91, с. 99]. 

Згідно Глобального інноваційного індексу 2015 року (група інститути), 

Україна за основними показниками зайняла наступні місця: 
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Таблиця 3.1 

Позиції України за показниками Global Innovation Index, 

група «Інститути» 

 

Групи показників і показники Групи показників і показники Місце 

(оригінал англ. мовою) (переклад автора) 
2015 

Innovation Output Sub-Index Результат інновацій 47 

Innovation Input Sub-Index Вклад в інновації 84 

Innovation Efficiency Index Індекс ефективності інновацій 15 

1. Institutions Установ 98 

1.1. Political environment Політичний розвиток 112 

1.1.1. Political stability Політична стабільність 110 

1.1.2. Government effectiveness Дієвість влади 109 

1.1.3. Press freedom. Свобода преси 91 

1.2. Regulatory environment Регуляторне середовище 89 

1.2.1. Regulatory quality Якість регулювання 112 

1.2.2. Rule of law Верховенство права 114 

 

Згідно Глобального інноваційного індексу 2015 року, Україна 

знаходилась на 64 місці серед 141 країн. У 2014 році Україна знаходилась на 

63 місці серед 143 країн. У 2013 році Україна знаходилась на 71 місці серед 

142 країн. У 2012 році на 63 місці серед 125 країн. У 2011 році на 60 місці 

серед 125 країн. У 2010 році на 54 місці серед 125 країн.  

Наявність сильного розриву в рангах за основними показниками стану 

наукового потенціалу та готовності економіки в активізації інноваційної 

діяльності ще раз свідчить про хронічне невикористання Україною 

можливостей інноваційного зростання за рахунок власних ресурсів, а також 

про збереження реальних загроз руйнування науково-технічного потенціалу 

країни внаслідок його довгострокової незатребуваності та відсутності 

розширення комерційного сектору досліджень, а значить – і подальшого 

послаблення позицій країни на ринках продукції переробних виробництв.  
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Потрібно відмітити, що ВОІВ активно сприяє таким країнам, як Україна 

у створенні власної програми (стратегії) іноваційного розвитку. Так було 

видано достатньо літератури, яка має сприяти у процесі створення такої 

національної стратегії, одним із них є питальник – «PURPOSE OF THE 

QUESTIONNAIRE», розроблений спеціалістами ВОІВ та оприлюднений у 

2016 році. Даний питальник призначений для роботи в якості допомоги, 

підказок для виявлення проблем та захисту інтелектуальної власності, а також 

отримання додаткової інформації про ці проблеми. Він спеціально 

розроблений таким чином, щоб різні респонденти не могли давати прості 

відповіді «так/ні». Питання згруповані в кластери, які належать до різних 

секторів в суспільстві та економіці. Відповіді на питання кластерів повинні 

допомогти оцінити поточний стан справ в сфері ІВ, ідентифікувати систему та 

механізм захисту ІВ в даний час, виявити в них сільні та слабкі сторони, та 

сприяти в інформуванні щодо процесів розробки стратегії інтелектуальної 

власності [279, с. 7]. 

Крім того ВОІВ пропонує концепцію методології (The WIPO 

methodology) по розробці національної стратегії ІВ. Цілі методології 

включають наступне: 

1) забезпечити довідковим матеріалом співробітників ВОІВ, відомств 

ІВ, проектних груп та інших посадових осіб, які приймають участь в процесі 

розробки національної стратегії в області ІВ; 

2) пояснити важливість кожного із кроків (Steps for formulating a 

national IP strategy), зокрема: місія з оцінки  проектна група кабінет 

дослідження збір даних національні консультації підготовка 

проекту стратегії перевірка стратегії реалізація. В подальшому 

необхідно з’ясувати, які з них краще працюють, а також виявити проблеми з 

якими можна зіштовхнутися та найкращі шляхи їх вирішення; 

3) надати інструментарій, шаблони та приклади для використання 

цього проектною командою при підготовці стратегій в області ІВ [278, с. 8–9]. 
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Для інтенсифікації співпраці з ВОІВ ще у 2002 році було укладено Угоду 

про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності. В подальшому періодично 

підписувалися Програми співробітництва між Державною службою 

інтелектуальної власності України та ВОІВ [48, с. 62]. Метою зазначеної угоди 

та програм є здійснення Україною та ВОІВ спільних дій, спрямованих на: 

 удосконалення українського національного законодавства в сфері 

інтелектуальної власності; 

 зміцнення технічної бази експертного органу – Державного 

підприємства «Український інститут промислової власності»; 

 удосконалення практики правозастосування в Україні з метою 

виявлення, попередження і припинення правопорушень в сфері 

інтелектуальної власності; 

 удосконалення системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності в Україні; 

 сприяння науковим дослідженням, викладацькій діяльності, 

навчанню українських фахівців у сфері інтелектуальної власності, організацію 

дистанційного навчання на курсах Всесвітньої Академії ВОІВ, організацію 

обміну навчальними матеріалами, науково-методичною документацією, 

книжками та періодичними виданнями, проведення симпозіумів, конференцій, 

семінарів та інших навчальних програм тощо. 

Так, остання Програма співробітництва, яка розрахована на 2014–

2016 роки, була підписана у Женеві 30 вересня 2014 р. 

З метою підвищення розуміння ролі інтелектуальної власності, як 

необхідної умови економічного і суспільного розвитку країни, і в цілому – для 

стимулювання співробітництва з державами-членами ВОІВ, Генеральний 

директор ВОІВ здійснює візити до країн – членів ВОІВ [218, с. 47]. 

У 2014 році Україна брала активну участь в роботі керівних та робочих 

органів ВОІВ. Зокрема, у роботі 54-ї серії засідань Асамблей керівних органів 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в ході яких були 
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обговоренні результати виконання програми та бюджету Організації у 2012–

2013 роках, затверджені бюджет на 2014–2015 роки, звіти Комітету з питань 

розвитку та інтелектуальної власності, Постійного комітету з авторського 

права та суміжних прав, Консультаційного комітету із захисту прав, 

Міжурядового комітету з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, 

традиційних знань і фольклору, питань які стосуються Мадридського, 

Гаазького й Лісабонського союзів, союзу МПК та PCT. 

Під час 51-ї серії засідань Асамблей ВОІВ (23 вересня – 02 жовтня 

2013 р.) державами-членами прийнято консенсусне рішення про надання 

Державній службі інтелектуальної власності України статусів Міжнародного 

пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи, а також 

підписано двосторонню угоду з Бюро ВОІВ про виконання Держслужбою 

вказаних функцій.  

Участь України в деяких договорах та угодах (наприклад, Договір про 

патентну кооперацію, Мадридська угода та Протокол до неї) забезпечує 

спрощення процедури отримання правової охорони відповідних результатів 

інтелектуальної діяльності в іноземних державах, шляхом подання однієї 

заявки на одній мові, користуючись, у разі потреби, послугами одного 

патентного повіреного, замість здійснення цієї процедури для кожної країни 

окремо. Це значно зменшує витрати заявників при патентуванні за кордоном. 

Як не парадоксально, Україна оминаючи існуючі проблеми в з питань 

інтелектуальної власності у власній країні, є учасницею більшості 

міжнародних договорів. 

Також однією із проблем є недостатня зацікавленість юридичних осіб 

питаннями впровадження у свою діяльність нових винаходів, корисних 

моделей, ноу-хау тощо, хоча даний напрям діяльності є достатньо ефективним. 

Так, наприклад, переважна більшість регіонів України за радянських часів 

мали потужний промисловий потенціал в різних галузях господарства, який із 

кожним роком незалежності ми втрачаємо, як би не було прикро це 

констатувати.  
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Наприклад, місто Маріуполь, населення якого налічує близько 450 тис. 

мешканців, є одним з важливих центрів металургії та машинобудування. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. в ньому функціонувало 44 промислових і 

44 будівельних підприємств та 10 транспортних організацій, що також 

свідчить на користь його значного промислового потенціалу. Дані 

підприємства виготовляли та постачали на радянський ринок сталеві листи та 

труби, залізничні рейки та металеві конструкції, залізничні вагони-цистерни і 

піввагони, конвертери, козлові та портальні крани, вогнегасники, радіатори 

для великовантажних авто, пральні машини, кришталевий посуд, текстильну 

продукцію, кондитерські вироби, риболовні сітки й рибні консерви та багато 

чого іншого. На сьогодні багато з тих підприємств, які функціонували в місті 

або припинили своє існуванні або ж знаходяться за крок від цього. 

Зменшуються обсяги виробництва, втрачаються ринки її збуту, як наслідок, 

відбуваються масові скорочення робітників, а бюджети втрачають потенційні 

податкові надходження.  

Одне з містоутворюючих підприємств ПАТ «Азовмаш» на даний час 

знаходиться на шляху банкрутства. Причинами такого становища називають 

як неефективне управління, так і втрату ринку збуту продукції, яка в більшості 

постачалася на територію Казахстану та Росії. Так у 2010 році кількість 

отриманих патентів на винахід чи корисну модель була практично нульовою. 

З метою виправити дане становище на підприємстві наказом за № 445/443 від 

12 липня 2011 р. був створений «Відділ інтелектуальної власності» під 

керівництвом патентного повіреного України з 1995 року, заслуженого 

винахідника України В. Я. Зайки. До структури відділу інтелектуальної 

власності увійшли 2 бюро: бюро захисту інтелектуальної власності та бюро 

науково-технічної інформації, до складу якого увійшли науково-технічна 

бібліотека та бібліотека нормативно-технічної документації науково 

технічного комплексу. Головне завдання, яке було поставлене перед 

колективом відділу – забезпечення патентоспроможності та патентної чистоти 

виробів, що випускаються, як на території України так і в країнах експорту. 
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Впроваджений комплексний правовий захист усіх створюваних об’єктів 

інтелектуальної власності на підприємстві. Поставлене завдання – 

підтримувати патенти та свідоцтва на винаходи, промислові зразки, корисні 

моделі, товарні знаки та інші об’єкти. Станом на 2012 рік, на підприємстві був 

напрацьований та захищений патентами значний інтелектуальний потенціал. 

Обіг винаходів та корисних моделей тоді нараховував біля 3000 одиниць, 

120 промислових зразків, 14 товарних знаків. Внаслідок роботи відділу 

патентна активність підприємства суттєво підвищилась, і якби не складна 

соціально-економічна ситуація, що склалася в Донецькому регіоні ПАТ 

«Азовмаш» цілком міг би скласти гідну конкуренцію іншим машинобудівним 

гігантам як України так і Європи.  

На крупних металургійних комбінатах м. Маріуполя – ПАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат 

ім. Ілліча», які входять до групи «МЕТІНВЕСТ» напрямам, пов’язаним з 

інтелектуальною власністю на даний час приділяється велика увага. Так, 

щорічно на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» спільно з провідними науково-

дослідницькими підприємствами та організаціями України й ближнього 

зарубіжжя виконуються науково-дослідницькі роботи. Комбінат підтримує 

тісні наукові зв’язки з ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» (ДВНЗ «ПДТУ»), Українським державним науково-технічним 

центром «Енергосталь» (УкрДНТЦ «Енергосталь»), Національною 

металургійною академією України (НМетАУ) та іншими. За період з 2010 по 

2013 роки на підприємстві було проведено 60 науково-дослідних робіт. 

Більшість із них були спрямовані на створення нових видів продукції, 

підвищення якості випускаємої продукції, зниження ресурсо- та енергоємності 

виробництва. За даний період, комбінатом було отримано 23 патенти на 

винаходи та корисні моделі. Так за даний період, в результаті спільної роботи 

технічних фахівців ХТЗ, Азовсталі та ФДУП «ЦНДІчормет ім. І. П. Бардіна» 

був отриманий патент № 98214 на винахід «Спосіб виробництва сталевих 

високоміцних електрозварних одношовних труб великого діаметру для 
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магістральних трубопроводів» ХТЗ і МК «Азовсталь». І, на сьогодні, 

незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в Донецькому регіоні, 

винахідницька активність підприємств знаходиться на належному рівні. В ході 

семінару на тему «Стан технічної творчості в області», який відбувся 

17 вересня 2015 р. з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора в Україні, 

голова Донецької обласної ради товариства винахідників та раціоналізаторів 

О. С. Мєркулов відмітив, що за минулий рік у виробництві Донецької області 

використано 153 винаходи, 211 корисних моделей, 32 промислові зразки, 

3639 раціоналізаторських пропозицій (доречи, велика частка даних об’єктів 

використовується на ПАТ «ММК ім. Ілліча»). Серед кращих підприємств, які 

активно працюють в сфері інтелектуальної власності, був неодноразово 

відзначений саме цей комбінат, який за думкою спеціалістів в даних питаннях 

є взірцем для прикладу [207]. 

Слід відмітити, що підприємства групи «МЕТІНВЕСТ» вже тривалий 

час проводять щорічні конкурси серед своїх співробітників «Кращий 

винахідник комбінату» та «Кращий раціоналізатор комбінату». Ще у 2008 році 

комбінатом до Державного департаменту інтелектуальної власності було 

направлено 100 заявок на винаходи та корисні моделі, було отримано 

122 патенти на винаходи та корисні моделі. За той рік було впроваджено 

109 об’єктів інтелектуальної власності, від яких був отриманий економічний 

ефект більше 80 млн. грн. Після цього бюро захисту ІВ ПАО «ММК ім. Ілліча» 

сформувало патентний фонд, який станом на 2009 рік складав 1,6 млн 

екземплярів документів [82]. До 2020 року металургійний холдинг 

«МЕТІНВЕСТ» планує інвестувати в реконструкцію та модернізацію двох 

своїх металургійних підприємств в м. Маріуполі – ПАТ «МК Азовсталь» і 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» – більше 8 млрд дол., по 1 млрд дол. щороку [204, 

с. 65]. 

Однак, далеко не всі підприємства Донецького регіону та України в 

цілому належно оцінюють значення власного інтелектуального капіталу. 
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У 2015 році інноваційною діяльністю в промисловості займалися 

824 підприємства, або 17,3 % обстежених промислових5. У розрізі видів 

економічної діяльності слід виокремити підприємства з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (47,5 %), 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (38,2 %), комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції (37,5 %), інших транспортних засобів 

(36,1 %), коксу та продуктів нафтопереробки (28,6 %), електричного 

устаткування (28,2 %) [21]. 

Пільгове оподаткування, для таких суб’єктів могло б стати достатньо 

потужним стимулом для руху в даному напрямі, особливо в контексті 

податкової реформи, яка вже другий рік поспіль стоїть в державі на порядку 

денному. Ще одним проблемним аспектом для підприємств є питання, 

пов’язані із службовими винаходами, які неодноразово підіймалися 

підіймалися Г. О. Андрощуком, Л. В. Работяговою [11], Ю. Л. Бошицьким, 

М. Н. Яшаровою [32], Ч. Н. Азімовим, І. І. Дахном [67], Ю. М. Капіцею [97] 

та ін. Зокрема це недосконала нормативна база, відсутність зацікавленості 

робітників у створенні службових винаходів, складнощі при патентуванні та 

визначенні обсягу прав на винахід між роботодавцем та винахідником 

тощо [256, с. 67]. 

З цього приводу, в даній роботі, на наш погляд, доцільно було б 

звернутися до практичного досвіду регулювання відносин у сфері службового 

винахідництва в локальних масштабах на прикладі ПАТ «Металургійний 

комбінат «АЗОВСТАЛЬ» в структурі якого, починаючи з 2013 року був 

впроваджений проект «Нової виробничої культури» результатом якого стала 

поява таких інноваційних одиниць як «Команди безперервного 

вдосконалення», «Система подання пропозицій» та «Система 5-С», діяльність 

яких регулюється та здійснюється на підставі локальних нормативно-правових 

актів. А саме, Положення «Про команди безперервного вдосконалення», 

                                                           
5 Починаючи зі звіту за 2015 рік – юридичні особи видів економічної діяльності промисловості з 

чисельністю працюючих 50 осіб і більше. 
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затверджене Наказом № 258 від 17 червня 2013 р. (КБД), Положення «Про 

стимулювання робітників комбінату за впровадження пропозицій, 

спрямованих на зниження витрат і підвищення оперативної ефективності», 

затверджене наказом № 309 від 31 серпня 2012 р. (СПП) (Додаток Ж), а також 

Положення «Про трудове змагання «Бережливе підприємство» між 

колективами/змінами учасників», затверджено Листом № 73 від 02 квітня 

2012 р. (5-С), і регулювання відносин в сфері службового винахідництва 

здійснюється на підставі першого Положення що є локальним нормативним 

підґрунтям для діяльності «Системи подання пропозицій» (СПП). Однак, 

детально дослідивши дані локальні нормативні документи, стає зрозумілим, 

що метою нової політики в сфері інновацій на даному підприємстві є 

мінімалізація відносин   в сфері службового винахідництва, відповідно до 

норм чинного законодавства та спрямування їх в русло трудових відносин. 

[145, c. 185] 

У сучасних умовах основним нормативним актом, який регламентує 

правову охорону службових виноходів, є Закон України « Про охорону прав 

на виноходи і корисні моделі», який в даних питаннях не можна вважати 

недосконалим, хоча чітке визначення правових понять у ньому має важливе 

значення, оскільки від цього залежить: по-перше, ефективність застосування 

його на практиці; по-друге можливість за допомогою його норм регулювати 

певну сферу правовідносин з максимальною ефективністю як для держави, так 

і для самих суб’єктів службового винахідництва [29, с. 163]. 

На сьогодні існує тенденція відтоку з України висококваліфікованих 

фахівців багатьох галузей у пошуках кращого життя в зарубіжних країнах, де 

створені належні умови для реалізації їх потенціалу. Або ж нові винаходи, 

створені українцями патентуються та продаються іноземним компаніям на 

умовах виключної ліцензії, які їх комерціалізують та отримують прибутки за 

рахунок продажу вже готової продукції на нашій території. З метою економії 

державних коштів постійно відбуваються реорганізації науково-дослідних 

установ, які у більшості випадків приєднуються до вищих навчальних 
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закладів, як правило державної форми власності, що посилює 

адміністративний тиск на них і в той же час позбавляє реального фінансування 

на проведення науково-дослідної діяльності. І навіть, якщо така діяльність дає 

позитивні результати у вигляді отриманих патентів на винаходи та корисні 

моделі подальший шлях їх комерціалізації залишається непройденим. 

Особливо це помітно в регіонах віддалених від адміністративного центру 

країни – Києва. Так наприклад, науково-дослідна частина ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) щороку 

подає близько 50 заявок на отримання патентів на винаходи чи корисні моделі, 

які успішно проходять експертизу, однак в подальшому дані розробки так і 

залишаються незатребуваними, що наочно свідчить про низький рівень 

комерціалізації даних об’єктів.   

Однак на державному рівні корупція та неефективне управління 

призводять до погіршення рівня життя, суспільство втрачає надію на краще 

майбутнє, як наслідок відбуваються революції, перезавантаження влади, іноді 

непотрібне та необґрунтоване реформування в різних галузях яке не 

призводить до якісних змін. Ідея децентралізації управлінської системи в 

Україні на даний час є пріоритетною задачею, вирішення якої може стати 

рятівним кругом для нашої держави. Однак суть децентралізації повинна 

полягати не лише у змінах в питаннях оподаткування та бюджетної системи, а 

й у створенні умов для розвитку відповідних галузей промисловості у регіонах 

країни. Основою такого розвитку цілком можуть стати інноваційні технології, 

впроваджені у виробництво конкурентоспроможної української продукції в 

тій чи іншій місцевості, що доведено на прикладі м. Маріуполя, яке не 

зважаючи на близьке розташування до кордонів АТО докладає максимум 

зусиль для підтримки та розвитку закладеного промислового потенціалу. А 

для цього необхідно розробити локальні програми (концепції, стратегії) 

розвитку та підтримки відповідних галузей, обов’язково враховуючи роль 

результатів інтелектуальної діяльності, які можуть бути закладені в основу 

економічного розвитку та реанімації збиткових підприємств. Крім того, 
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доречно врахувати позитивний досвід зарубіжних країн (зокрема ФРН) по 

створенню дієвого механізму підтримки та розвитку винахідництва та 

раціоналізаторства, одним з елементів якого стала розробка та затвердження 

довгострокових та короткострокових програм розвитку найбільш 

затребуваних сфер технології як на державному, так і на місцевих рівнях. Саме 

такі локальні програми поряд із «патентними пулами», «бізнес-інкубаторами», 

«професорськими привілеями», пільговим оподаткуванням, розгалуженою 

системою грантів були достатньо ефективними. 

Аналіз результатів опитування громадськості (учнівської та 

студентської молоді, представників малого та середнього бізнесу та 

пересічних громадян), що було проведено наприкінці 2015 року показав 

низьку обізнаність населення м. Маріуполя в питаннях інтелектуальної 

власності. Саме тому, були направлені звернення на адресу ряду суб’єктів, 

зокрема до Маріупольського міського управління юстиції, вищих навчальних 

закладів міста, громадських організацій з пропозиціями по вжиттю заходів, 

спрямованих на підтримку та розвиток інтелектуальної власності в місті та 

регіоні. Дані пропозиції включили в себе два напрями діяльності: освітній – 

через популяризацію знань в сфері ІВ, реалізація якого була запропонована 

через «План заходів з правової освіти населення в сфері інтелектуальної 

власності на 2016 рік»; та організаційний – спрямований на підвищення 

патентної активності громадян та малого й середнього бізнесу. [144, c. 233] 

Адже лише спільна робота влади, науки та громадськості сприятиме 

досягненню мети, у тому числі визначеної ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність».  

Таким чином, наша держава має шанс на краще майбутнє, зокрема якщо 

ринку інтелектуальної власності приділятиметься достатня увага, а стратегія 

розвитку буде грунтуватися на сучасних принципах інноваційної діяльності, 

зокрема:  

 інноваційна політика повинна бути спрямована на максимізацію 

інновацій у всіх галузях промисловості; 
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 інноваційна політика повинна підтримувати всі види й етапи 

інновацій; 

 вжиття заходів по запобіганню відтоку кадрів і творчому 

руйнуванню; 

 збереження ціни інтелектуального капіталу; 

 підтримка створення ключових інноваційних вкладів; 

 розробка національної інноваційної стратегії і продуктивності 

організації. 

Крім того, Україна повинна використати досвід іноземних держав, які 

подолали кризові моменти в економіці, роблячи ставки на розвиток 

інтелектуальної власності, зокрема впроваджуючи «патентні пули», 

«професорські привілеї», а також розвиваючи діяльність бізнес-інкубаторів та 

технопарків [187, с. 66]. 

Крім того необхідно приділити більше уваги видам, формам, змісту та 

порядку укладання договорів, стороною в яких виступає винахідник. Адже як 

творча особистість, спрямована на опанування технічних знань, він стає 

привабливою мішенню для недобросовісних суб’єктів, які все частіше 

зустрічаються у реальному житті. 

Дані дії не є панацеєю, адже науковці, попри все, небайдужі до 

майбутнього нашої держави й постійно працюють над вдосконаленням 

методів стимулювання та підтримки її економіки, зокрема й за рахунок 

інноваційної діяльності, а за наявності відповідного рівня політичної волі все 

напрацьоване може бути реалізоване на загальне благо українського народу. 

 

3.2 Правова охорона винаходів в деяких країнах Європейського 

Союзу 

 

Дедалі частіше на території країн світу створюються нові об’єкти 

патентного права і кожен винахідник намагається захистити свою 

інтелектуальну власність, придбавши патент [90, с. 54]. 
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Оскільки співпраця між країнами Європейського союзу є досить тісною, 

виникла необхідність створення патенту, який би забезпечував захист 

інтелектуальної власності на всій території Європи, а також не суперечив 

законодавству кожної країни зокрема. Вирішенням вказаної проблеми стало 

створення Європейської патентної конвенції, яка змогла врегулювати 

процедуру видачі європейського патенту. Іншим важливим документом стала 

конвенція про патенти Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), 

яка в свою чергу регулює відносини, що виникають вже після видачі 

європейського патенту, і охоплює дією територію співтовариства країн ЄС 

(Додаток Є) [139, c. 92]. Європейська патентна конвенція регулює тільки 

процедуру видачі європейського патенту, який з дати його публікації в тих 

країнах, для яких він був виклопотаний, закріплює за патентовласником ті ж 

права, які надаються національним патентом. У конвенції закріплений 

принцип вільного доступу для представника будь-якої країни незалежно від її 

членства в Європейській патентній організації. Порядок видачі європейських 

патентів дає практичну перевагу, що полягає в подачі єдиної заявки на одній 

мові (англійській, німецькій або французькій) в одне патентне відомство [15, 

с. 259]. На сьогодні в рамках європейської інтеграції перед Україною постало 

питання щодо визначення доцільності й можливості приєднання нашої 

держави до Європейської патентної конвенції та членства України у 

Європейській патентній організації (ЄПО). 

Конвенція про видачу європейських патентів (англ. Convention on the 

Grant of European Patents), також відома як Європейська патентна конвенція 

(ЄПК) (англ. European Patent Convention (EPC)), – міждержавна угода, що 

включає ряд узагальнених положень і правил, контролюючих видачу патентів 

на різного роду винаходи. ЕПК була підписана в Мюнхені у 1973 році. ЕПК 

набула чинності 01 жовтня 1977 р. після того, як її ратифікували шість держав.  

Держави, що приєдналися до ЄПК зображені на малюнку (див. рис. 4): 
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Рис. 4 Держави – члени ЄПК (червоним кольором помічені держави, що 

приєдналися до ЄПК до 2010 року, а помаранчевим – після). 

 

Даною Конвенцією була заснована Європейська патентна організація 

(ЄПО), яка володіє адміністративною та фінансовою автономією з метою 

здійснення процедури видачі європейського патенту. Держави-учасниці 

Конвенції в особі Урядів керуючись бажанням зміцнити співробітництво в 

галузі охорони винаходів між державами Європи і прагнучі забезпечити 

надання такої охорони в договірних державах за допомогою єдиної процедури 

видачі патентів, і створення певних стандартних правил, що регулюють 

відносини, які виникають із виданих патентів, уклали з цією метою 

Конвенцію [148, с. 53; 93, с. 17]. 

Відповідно до ЄПК функціонування патентної системи забезпечує 

Європейська патентна організація (ЄПО), органами якої є Європейське 

патентне відомство (ЄПВ) і контролююча його роботу Адміністративна рада. 

Штаб-квартира ЄПО розташована у Мюнхені за адресою: European 

Patent Office, Erhardstrasse 27, 80469 Munich, Germany, www.epo.org. 

Організація також має Агентство в Гаазі. Це Агентство є колишнім 

Міжнародним Патентним Інститутом, поглинутим Організацією під час її 

створення відповідно до Протоколу про централізацію, який був доданий до 

ЄПК. ЄПК була укладена англійською, французькою та німецькою мовами в 

єдиному екземплярі і була здана на зберігання в архів уряду Федеративної 

Республіки Німеччина. При цьому вважається що всі три тексти однаково 

автентичні. Будь-яка держава-учасниця може в будь-який час денонсувати цю 
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Конвенцію. Повідомлення про денонсацію надсилається уряду Федеративної 

Республіки Німеччина. Денонсація набуває чинності через рік після подачі 

такого повідомлення. ЄПК існує сьогодні у редакції 1973 року, що включає 

правки 1991 і 2000 років. Вперше прийняття поправок до ЄПК було здійснено 

на Конференції у 1991 році. На даній Конференції обговорювалося можливість 

зміни всього однієї статті, ст. 63, яка стосується терміну дії європейського 

патенту. Змінений текст цієї статті набув чинності 04 липня 1997 р. Друга 

Конференція, по внесенню правок в ЄПК, відбулася 20–29 листопада 2000 р. в 

Мюнхені. У підсумку, багато статей зазнали змін, переважно в напрямку 

спрощення редакції та перенесення всіх процедурних питань до Виконавчої 

Інструкції. На даний момент ЄПК об’єднує 38 країн-учасниць 

(Додаток Ж) [277]. 

З часу початку роботи ЄПВ здійснило публікацію понад мільйона заявок 

на патенти. В останні роки надходження заявок досягають 160 000 на рік. 

Кількість працюючих у ЄПВ становить 6000 осіб. Кількість одиниць патентної 

документації досягли 32 000 000. Заявник, який припускає використання і 

захист винаходу в декількох європейських країнах, може подати заявки на 

видачу національних патентів в національні патентні Відомства цих країн, або 

заявку на видачу єдиного європейського патенту в Європейське патентне 

відомство. 

Однак, потрібно відмітити, що країни ЄС не позбавлені можливості 

впроваджувати в національні системи охорони винаходів власні особливості, 

що надають їм переваги та роблять процедури патентування та захисту 

зручнішими як для резидентів так і для нерезидентів.  

У 2004 році Німеччина стає найбільшим у світі експортером 

технологічних товарів з обсягом продажів у 428 млрд євро (14 % світового 

експорту), випереджаючи США (13,2 %) і Японію (10,7 %), виходить на шосте 

місце за таким важливим індикатором інноваційної активності, як реєстрація 

патентів на винаходи (288 зареєстрованих патентів на 1 млн зайнятого 

населення) [10, с. 73]. І вже протягом більше десяти років ця країна не 
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поступається в питаннях підтримки інноваційного розвитку економіки за 

рахунок нових технологічних рішень, вдало реалізуючи затверджену у 

2006 році «Стратегію високих технологій». З того часу уряд країни активно 

залучає економічні, адміністративні, організаційні, інформаційні та людські 

ресурси на підтримку ринку інновацій. Зокрема, збільшується фінансування 

науково-технічної сфери, освіти та науки; налагоджуються механізми 

взаємодії між державою, науковими установами та промисловістю; 

розробляються довгострокові та короткострокові програми розвитку найбільш 

затребуваних сфер технології як на державному, так і на місцевих рівнях; 

посилюється співробітництво з іноземними партнерами (іншими державами, 

міжнародними організаціями, приватними інвесторами); здійснюється якісна 

підготовка наукових кадрів; велика увага приділяється розвитку 

нанотехнологій. 

Нормативна база, що регулює питання правової охорони винаходів у 

Німеччині, складається з Патентного закону ФРН (Patentgesetz – PatG) від 

16 грудня 1980 р., який набув чинності 01 січня 1981 р. із змінами та 

доповненнями 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 років; Закону про 

винаходи службовців від 25 липня 1957 р. (Gesetz über 

Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG)); Закону про вартість патентів (Закон про 

патентні витрати) (Patentkostengesetz (PatKostG)) та іншими нормативно-

правовими актами. 

У цих законах відзначено, що винахід має бути технічно прогресивним 

та задовольняти суспільні (соціальні) потреби. Крім того, істотними 

особливостями можна вважати наявність у патентній процедурі відстроченої 

системи експертизи. Вона дає можливість автору подати заявку до Патентного 

відомства, яка має бути опублікована через 18 місяців, при цьому 

забезпечивши винаходу пріоритет (якщо не надійдуть заперечення) і на час 

звільняючи заявника від сплати зборів. Також необхідно зауважити, що велике 

значення в системі правової охорони винаходів у Німеччині відіграє судова 

практика. При цьому прямі вказівки містяться і на об’єкти, які не можуть 
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вважатися винаходами, зокрема, хірургічні або терапевтичні способи 

лікування людей чи тварин, а також методи діагностики, які практикуються на 

організмі людини чи тварини. Правовідносини в цій сфері регулюються 

Регламентом (ЕС) № 469/2009 Європейського парламенту та Ради від 

06 травня 2009 р. про сертифікат додаткового захисту для лікарських засобів 

(Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6 Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel) та Постановою 

(EG) NR. 1610/96 Європейського парламенту та ради від 23 липня 1997 р. про 

створення додаткового сертифікату захисту для засобів захисту рослин 

(Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23 Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für 

Pflanzenschutzmittel) [270, с. 252]. 

Для Великої Британії нормативну базу, що забезпечує правову охорону 

винаходів, становлять Патентний закон 1977 року, Патентні правила 

2007 року, Правила про патентні мита 2007 року та інші нормативні акти. При 

цьому необхідно відмітити, що з 01 жовтня 2014 р. до патентного 

законодавства Великої Британії були внесені зміни, що спрямованні на 

вдосконалення механізму захисту прав патентовласників та інших суб’єктів. 

Зокрема, це стосується «змін у дизайні патентного права». Тобто вводяться 

нові правила маркування запатентованої продукції, на якій тепер має бути 

відображена веб-адреса, яка містить інформацію про номер патенту, що 

відповідає даному продукту. Крім того, товар помічається відмітками 

«запатентовано», «патент», «патентна заявка подана». На думку новаторів, це 

може допомогти попередити випадкове порушення патентних прав, а також 

допомогти патентовласникам отримати відшкодування збитків від 

порушників.  

Необхідно віддати належне структурі та взаємодії суб’єктів, які 

забезпечують винаходам правову охорону і найбільш важливим серед яких є 

Агентство інтелектуальної власності (The Intellectual Property Office – IPO), яке 

підвідомче Міністерству в справах бізнесу, інновацій та профпідготовки 
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(Department for Business, Innovation & Skills – BIS). Крім того, на території 

Великої Британії розташовано тринадцять Патентних інформаційних центрів 

(Patent Libraries (PATLIBs), які сприяють вирішенню різноманітних питань, 

пов’язаних з інтелектуальною власністю. А також необхідно відмітити 

позитивне істотне значення сформованої системи захисту прав суб’єктів 

патентних правовідносин, яка включає в себе як досудові способи розв’язання 

спорів через процедуру медіації та страхування ризиків, так і розгалужену 

систему судів (Суд з ІВ підприємств/Intellectual Property Enterprise Court 

(IPEC), Патентний суд/The Patents Court, що входить до складу Високого суду 

справедливості Англії та Уельсу/High Court of Justice of England and Wales, Суд 

із розгляду справ, пов’язаних із авторським правом/Copyright Tribunal) [225]. 

Злагоджений механізм взаємодії всіх учасників патентної процедури, а також 

гарантії захисту роблять Велику Британію достатньо привабливою для 

патентування країною. 

Ще одна європейська країна – Ірландія – обрала шлях так званих 

«податкових гаваней», що надало їй значної популярності як для 

індивідуальних винахідників, так і для холдингових компаній, які зорієнтовані 

на використання у своїй діяльності інноваційних продуктів. Нормативне 

підґрунтя правової охорони винаходів у цій країні складається із Закону «Про 

патенти» 1964 року, зі змінами 1992 та 2008 років (S.I. № 71 2008 р.), а також 

Закону «Про фінанси» 1973 року зі змінами 1996 року. У даних нормативно-

правових актах передбачено, що винахід може отримати правову охорону, а 

його патентоволоділець – податкові пільги, якщо створений об’єкт 

«придатний для промислового впровадження, сприяє модернізації 

виробничого процесу і є новим словом в своїй галузі». При цьому, відповідно 

до ірландського законодавства, не можуть вважатися винаходами відкриття, 

наукові теорії та математичні методи; естетичні твори; схеми правила чи 

методи для полегшення розумової праці, гри чи ведення бізнесу, а також 

комп’ютерні програми; надання інформації. Однак потрібно відмітити, що не 

всі винаходи можуть претендувати на податкові пільги, для цього винахід має 
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бути перевірений на комерційну та технічну новизну щодо відповідності його 

тій чи іншій групі. Патентний агент чи інша уповноважена особа повинні 

оцінити, до якої групи за критерієм технічної новизни може бути віднесений 

даний винахід: «абсолютно новий», «злегка поліпшений», «просто відмінний 

від існуючого». Якщо ж винахід відповідає встановленим у законі ознакам 

(тобто віднесений до категорії «абсолютно новий»), то його винахідник, якщо 

він є індивідуальним, звільняється від оподаткування, допоки патентні права 

не перейдуть до його правонаступників. Корпоративний власник патенту 

звільняється від сплати податків у два етапи: спочатку від сплати певних видів 

податків звільняється дана компанія, а потім дивіденди акціонерів не 

підлягають оподаткуванню прибутковим податком [109].  

Одною із подібних до України держав у багатьох аспектах є Польща. 

Відносини щодо правової охорони винаходів там регулюються Законами «Про 

промислову власність» від 30 червня 2000 р., «Про ратифікацію Акту від 

29 жовтня 2000 р., що вводить в дію Конвенцію про видачу європейських 

патентів» від 12 вересня 2002 р., «Про ратифікацію Конвенції про видачу 

європейських патентів» від 19 вересня 2003 р., Розпорядження Ради Міністрів 

«Про плати, пов’язані з охороною винаходів, промислових зразків, товарних 

знаків» від 29 серпня 2001 р., Розпорядження Ради Міністрів «Про заяви та 

розгляд звернень по винаходам» від 17 вересня 2001 р., Розпорядження Ради 

Міністрів «Про діяльність Патентного відомства Республіки Польща» від 

08 січня 2002 р., Розпорядження Голови Ради Міністрів «Про реєстри 

Патентного відомства Республіки Польща» від 20 травня 2008 р. В цілому 

патентне законодавство Польщі гармонізовано із законодавством ЄС та не 

містить суттєвих особливостей щодо процедури патентування винаходів. 

Таким чином, істотною особливістю процедури отримання 

європейського патенту є можливість подання єдиної європейської заявки, 

проведення єдиної процедури експертизи і видачі єдиного патенту. 

Європейський патент має таке ж правове значення як і національні патенти 

його країн-учасниць. При намірі отримати охорону винаходу в трьох або 
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більше країнах – учасницях Європейської патентної конвенції доцільно 

провести єдину процедуру отримання європейського патенту, що значно 

простіше і дешевше незалежних процедур отримання національних патентів. 

Прагнення України до європейської спільноти очевидні. Для цього 

необхідно адаптувати національне законодавство до законодавства ЄС, 

вирішити на законодавчому рівні питання щодо відповідності процедури 

отримання патентів на винаходи в сфері медицини та біотехнологій, 

впровадити інститут медіації та розглянути можливості створення в Україні 

спеціалізованого Патентного суду. Та вжити інші дії, що вимагають сучасні 

тенденції розвитку НТП. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом № 1678-

VII від 16 вересня 2014 р., Україна взяла на себе ряд зобов’язань, зокрема і в 

сфері інтелектуальної власності, що відображені в підрозділі 5 глави 9 цієї 

Угоди. Зокрема це стосується адаптації українського законодавства в 

питаннях правової охорони медичних винаходів та біотехнологічних 

винаходів, тому обрана тема є достатньо актуальною. Відповідно до 

Регламенту (ЄС) № 1768/92 від 18 червня 1992 р. та ст. 63 Європейської 

патентної конвенції правова охорона лікарського засобу для випуску якого на 

ринок необхідне отримання дозволу компетентного органу має надаватися у 

вигляді додаткового терміну на підставі спеціального сертифікату. Українські 

ж закони та підзаконні нормативно-правові акти розглядають таку процедуру 

як простий спосіб продовження дії патенту в чому і вбачається головна 

невідповідність, що певною мірою уповільнює створення єдиного ринку 

лікарських засобів з ЄС в якому Україна буде не лише споживачем, а й 

постачальником товару. Крім того, оскільки Україна є стороною Конвенції про 

охорону біологічного розмаїття, а розвиток галузі біотехнологій ще на початку 

2000-х років був визначений як пріоритетний доповнень потребує і Закон 

України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». А саме, 
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розширити коло суб’єктів винаходу – продуктів та процесів, які є 

патентоздатними та додати певні продукти і процеси із сфери біотехнологій 

на які не поширюється патентна охорона. [134, c. 101] 

Стосовно адаптації українського законодавства до законодавства ЄС з 

даних питань висловлюється багато слушних та якісних поглядів, однак 

однією із проблем залишається їх розбіжність між колами дослідників та 

науковців, винахідників, фахівців відповідної сфери, представниками 

промисловості, патентними повіреними тощо. Досягти згоди та прийняти 

збалансоване рішення, що допоможе виконати зобов’язання перед ЄС і при 

цьому не нашкодити інтересам України можливо лише шляхом проведення 

плідних дискусій із виробленням рекомендацій та направленням їх до вищих 

органів влади. Але головне, це врешті-решт почати відноситися до 

інтелектуальної власності, як до вагомого сегменту економіки, підтримка 

якого просто необхідна нашій державі на сучасному етапі її розвитку. [124, 

c.30] 

 

3.3 Захист патентних прав в Україні та Європейському Союзі 

 

Потрібно відмітити, що ще у 1996 році Європейська комісія розробила 

Перший план дій в області інновацій у Європі (The First Action Plan for 

Innovation in Europe), в якому були визначені основні напрями вдосконалення 

правової охорони об’єктів ІВ. І треба констатувати, що переважна більшість з 

них реалізована на 100 %. Так, одним із них було розширення доступу до 

патентної інформації. Як наслідок, на даний час ми бачимо значну кількість 

вільно-доступних безоплатних та платних пошукових патентних баз, таких, 

наприклад як PATENTSCOPE – система пошуку патентної сфери, що 

надається ВОІВ, та дозволяє отримати доступ до мільйона патентних 

документів [281, с. 1]. Переглянувши систему патентування в Європі з метою 

її спрощення і зниження витрат на охорону винаходів, у 2000 році були внесені 

поправки до ЄПК, внаслідок чого процедура отримання патентів на даний час 
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регулюється Виконавчою інструкцією, яка є більш мобільним документом з 

точки зору внесення до неї правок. Також постійно відбувається робота з 

державної підтримки трансферу технологій, патентуванню, поширенню 

інформації про об’єкти промислової власності та їх комерціалізації. Потрібно 

констатувати, що це значно сприяло підвищенню патентної активності в ЄС та 

його країнах-учасницях, а отже і нашій державі потрібно перейняти цей 

позитивний досвід. Значні зрушення мали відбутися у 2016 році 

ДП «Інтелзахист» через такі важелі як Інтернет, медіація, патентний 

аудит [214, с. 39], однак запропонований законопроект так і не знайшов 

підтримку в Мінекономрозвитку [47, с. 5]. Тому, якщо порівнювати 

реалізацію «Першого плану дій в області інновацій у Європі» та «Концепцію 

розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 

2009–2014 роки» програш України є очевидним [23, с. 70].  

У будь-якій країні функціонування системи охорони інтелектуальної 

власності не має сенсу, якщо правовласник не спроможний захистити те, що 

йому належить. Особливістю суперечок у цій сфері, що підлягають розгляду в 

судах, є те, що вони, як правило, стосуються технічних та інших спеціальних 

питань, які не можуть бути вирішені судом загальної юрисдикції або 

господарським судом без залучення фахівців-експертів [64] . 

Так, за останнє десятиліття в українських судах справи, відносно спорів 

у сфері промислової власності найчастіше розглядалися в порядку цивільного 

та господарського судочинства. Предметом позовів в даних випадках було: 

- про визнання недійсним патенту України (справа № 347/1461/17); 

- про визнання права власності на об'єкт інтелектуальної власності 

(справа № 204/697/14-ц); 

- про порушення прав інтелектуальної власності, стягнення 

авторської винагороди, зобовязання до вчинення дій (справа № 1304/3181/12); 

- про стягнення збитків, заподіяних порушенням майнових прав 

інтелектуальної власності на винахід та корисну модель (справа № 2-3659/11); 
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- про визнання інтелектуальної власності (щодо службових 

винаходів) (справа № 711/121/14-ц); 

- про стягнення виплат за використання винаходів (категорія – 

трудові) (справа № 2-3189/11); 

- про стягнення авторської винагороди за об’єкти інтелектуальної 

власності на основі свободи договору, угод (справа № 457/1199/14-ц) 

- стягнення авторської винагороди за використання винаходу 

(справа № 521/14772/16-ц) тощо, 

Аналіз судової практики та Постанови Пленуму Вищого господарського 

суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» 

свідчить, що при розгляді даної категорії справ суд, у випадках та в порядку, 

встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення 

пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 

здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

2) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених 

у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та 

знищення таких товарів; 

3) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та 

знарядь; 

4) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 

збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням 

вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 
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5) опублікування в засобах масової інформації відомостей про 

порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо 

такого порушення. 

Дані справи розглядаються, як правило в порядку цивільного чи 

господарського судочинства. Однак найбільш розповсюджена проблема з 

якою стикаються як учасники справи, так і суд – це повнота, належність та 

допустимість доказової бази. Тому нерідко суд відмовляє позивачам у 

задоволенні їх позовних вимог, через недосконалу доказову базу, а також 

особливості дослідження доказів які стосуються специфічних технічних 

напрямів.  

Відносно альтернативних способів захисту патентних прав в ЄС, 

актуальними стають дискусії щодо найбільш ефективних процедур, зокрема 

таких як: посередництво (медіація), арбітраж та прискорений арбітраж, 

винесення експертних рішень. Арбітражне розв’язання суперечок 

здійснюється відповідно до Арбітражних правил Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, що затверджені Арбітражним Регламентом 

ВОІВ [12], принципові кроки ВОІВ відносно Арбітражу та Прискореного 

арбітражу схематично виглядають наступним чином: 

Таблиця 3.2 

Арбітраж ВОІВ Прискорений арбітраж ВОІВ 

Реєстрація в арбітражі (30 днів) Реєстрація в арбітражі та подання 

позовної заяви (20 днів) 

Відповідь на реєстрацію в арбітражі Відповідь на реєстрацію та подання 

зустрічної позовної заяви 

Призначення арбітру (30 днів) Призначення арбітру 

Подання позовної заяви (30 днів) Слухання 

Подання зустрічної позовної заяви 

(30 днів) 

Припинення провадження (1 місяць) 

Додаткові письмові заяви та покази 

свідків 

Остаточне рішення 

Слухання  

Припинення провадження (3 місяці)  

Остаточне рішення  
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При цьому строк від етапу призначення арбітру (арбітрів) до 

припинення провадження при процедурі Арбітражу ВОІВ складає близько 

дев’яти місяців, в той час, як при процедурі прискореного арбітражу від етапу 

відповіді на реєстрацію та подання зустрічної позовної заяви до власне 

слухання проходить 30 днів, а до припинення провадження – три місяці [273, 

с. 11]. 

Також для вдосконалення судової процедури захисту члени ЄС 

розробили проект, що передбачав створення Єдиного патентного суду [229, 

с. 257]. Процедура створення Єдиного Патентного Суду (Unified Patent Court) 

була розпочата на підставі Угоди «Про Єдиний Патентний Суд», підписаної 

19 лютого 2013 р. 24 державами – членами ЄС. Суд має розглядати справи, що 

стосуються порушення та анулювання європейських патентів, що діють на 

територіях держав-учасниць ЄС. Як передбачено зазначеною вище Угодою, 

Суд складатиметься з суду першої інстанції, апеляційного суду 

(м. Люксембург) та загальної канцелярії. Суд першої інстанції складається з 

Центрального відділу зі штаб-квартирою в Парижі (загальне головування 

єдиного патентного відомства), відділень у Лондоні (для розгляду спорів, що 

випливають з патентів в області хімії, природничих наук і потреб людини) та 

Мюнхені (для розгляду спорів, що випливають із патентів у сфері передових 

інженерних рішень і ефективного використання ресурсів, а також місцевих та 

регіональних відділів. Навчання судді проходитимуть в м. Будапешт 

(Угорщина). Однак такі країни як Іспанія та Італія не підтримали положення 

Угоди «Про Єдиний Патентний Суд», аргументуючи це можливістю 

зловживань з боку окремих європейських країн, але їх позови в 

Європейському Суді задоволені не були [58, с. 89].  

В Україні для реалізації стратегії інноваційного розвитку існують усі 

необхідні умови (науково-технічні, виробничі та кадрові) [162, с. 7], однак не 

докладаючи достатньо зусиль така стратегія може бути малоефективною [61, 

с. 79]. 
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Як було відзначено у п. 3 «Концепції розвитку державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки», зростаюча 

щороку кількість виданих охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності, підвищення активності правовласників щодо 

захисту своїх прав паралельно спричиняють збільшення кількості судових 

справ у цій сфері. В свою чергу, велика завантаженість судів загальної 

юрисдикції, недостатня кількість суддів відповідної кваліфікації призводять 

до того, що справи розглядаються по кілька років. Тому на часі впровадження 

альтернативних способів розв’язання спорів у сфері інтелектуальної 

власності, зокрема медіації, та вивчення питання, пов’язаного із створенням 

в Україні спеціалізованого Патентного суду (Суду з питань інтелектуальної 

власності) [108]. 

Це питання є достатньо актуальним, адже правовідносини, які 

виникають в процесі винахідництва, регулюються комплексом норм, що 

входять до системи багатьох галузей національного та міжнародного права: 

конституційного, цивільного, трудового, господарського, адміністративного, 

кримінального тощо [180, с. 66]. 

Реальний механізм взаємодії правових норм та інститутів значною 

мірою впливає на практичний механізм набуття та реалізації комплексу прав 

та обов’язків винахідників, основними з яких можна виділити свободу 

інтелектуальної творчої діяльності, право на патентування, право 

використання створеного об’єкту, передачу прав користування іншим особам, 

право на винагороду, право на захист, обов’язок сплати встановлених зборів 

тощо.  

До процесу набуття винаходом статусу об’єкта патентного права та 

надання йому поряд із цивільною, кримінальну, адміністративну та 

міжнародну охорони, залучається ряд суб’єктів, діяльність яких 

регламентується нормами багатьох галузей права. Так, в процесі створення 

винаходу його автор (автори) користується сукупністю цивільних прав та 

виконує обов’язки, проте у випадку, коли особа працює за трудовим 
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договором, роботодавець, як юридична особа, повинен діяти згідно норм 

трудового законодавства, отримуючи при цьому комплекс майнових прав та 

ряд обов’язків, до яких, зокрема, входить реєстрація, сплата відповідних 

коштів, виплата винагороди винахіднику [76, с. 185]. 

Процедура отримання патенту регламентується як нормами цивільного, 

так і адміністративного права, як галузі, що регулює суспільні відносини, які 

складаються у зв’язку з виконавчо-розпорядчою діяльністю органів 

виконавчої влади та здійснення іншими органами діяльності управлінського 

характеру [265, с. 14]. В Україні діє Державна служба інтелектуальної 

власності, основне завдання якої полягає у забезпеченні реалізації державної 

політики у відповідній сфері. Також адміністративним законодавством 

визначається механізм використання запатентованого способу без дозволу 

патентовласника у випадках, передбачених нормами цивільного права, 

зокрема: коли запатентований спосіб використовується за примусовою 

ліцензією або за дозволом уряду в інтересах суспільства; коли запатентований 

спосіб використовується лише для наукових цілей; коли запатентований 

спосіб використовується в транспортних засобах, що прямують транзитом 

через країну; коли використання запатентованого способу будь-ким, окрім 

заявника, було розпочато до дати подання заявки на отримання патенту на цей 

спосіб [174, с. 65]. 

Окрім того, адміністративні правовідносини мають місце в системі 

охорони громадського порядку і передбачені статтями 51-2, 164-9 та 164-13 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тим не менш, 

потрібно звернути увагу на той факт, що предметом адміністративної охорони 

прав інтелектуальної власності є сам процес протиправного поводження із 

запатентованим об’єктом в той час, як норми Цивільного кодексу України та 

Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 

регламентують комплекс дій, спрямованих, в першу чергу, на визнання 

результату діяльності людини в будь-якій сфері технології (продукту, процесу 

або способу) об’єктом цивільного права і, як наслідок, надання йому захисту 
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шляхом застосування імперативних методів згідно норм адміністративного та 

кримінального права. 

Кримінальні правовідносини у сфері винахідництва, яким притаманні 

фактори злочинності, суспільної небезпеки, караності, винності відповідно до 

ст. 177 Кримінального кодексу України мають місце, коли предметом злочину 

є винаходи та інші об’єкти патентного права в процесі їх умисного 

протиправного використання чи привласнення авторства, якщо це спричинило 

шкоду у значному розмірі (починаючи від 20 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян). При цьому суб’єктом злочину може бути як безпосередньо 

винахідник, так й інші особи. Охорона тоді спрямована не на сам винахід, а на 

суспільні інтереси майнового характеру, які можуть бути порушені його 

неправомірним використанням. [125, c. 256] 

Не потрібно забувати, що процедура захисту майнових прав 

патентовласників, зокрема щодо тих об’єктів які використовуються у 

підприємницькій діяльності і входять до статутного фонду юридичної особи 

також підпадає під юрисдикцію господарського судочинства. Тому, аналіз 

змісту ст. 64 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

розкриває, хоча і незначну, однак прогалину в законодавстві. З метою її 

усунення доречно б було до абз. 2 ч. 1 цієї статті додати й захист у порядку 

господарського законодавства. 

Однак, потрібно зауважити, що 30 вересня 2016 р. набула чинності нова 

редакція Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до 

Глави 4 та в контексті Перехідних положень даного Закону, протягом року в 

Україні має бути створений Вищій суд з питань інтелектуальної власності, 

до повноважень якого належатиме розгляд справ, що випливають із відносин 

інтелектуальної власності як суду першої інстанції. Однак, відповідно до ст. 37 

цього ж Закону при Касаційному господарському суді має бути обов’язково 

утворена окрема палата із розгляду справ про захист прав інтелектуальної 

власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним 

законодавством (касаційна інстанція у даній категорії справ).  
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Регулювання правовідносин у сфері винахідництва нормами певної 

національної галузі права є дуже важливою, адже в залежності від правильної 

кваліфікації обирається спосіб захисту прав власників, держави та суспільства 

в кримінальному, адміністративному, цивільному чи господарському 

процесі [60, с. 87]. В залежності від галузевої підстави виникнення спорів 

визначається компетенція відповідного органу, якому за законом належать 

повноваження по врегулюванню суперечливого питання та відновленню 

порушених прав, а також підвідомчість справ відповідній судовій ланці. 

Припущення помилок у цьому процесі може спровокувати втрату права на 

судовий захист або його неефективність.  

З часу схвалення Концепції розвитку державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки, створення єдиного 

юрисдикційного судового органу із вирішення патентних спорів відбулося в 

багатьох країнах, зокрема і в Російській Федерації. В Україні ж допоки у 

процедурі захисту прав винахідників та патентовласників залучені всі судові 

інстанції в залежності від конкретної ситуації. Так, якщо заявнику 

безпідставно відмовляють у прийнятті заяви про отримання патенту чи у 

видачі самого патенту, то спори підлягають розгляду в адміністративному 

порядку шляхом оскарження дій експертів до відповідних інстанцій чи 

адміністративного суду. У випадках порушення прав автора при створенні 

службового винаходу виникають трудові спори, які відповідно до ст. 15 

Цивільного процесуального кодексу України розглядаються судами загальної 

юрисдикції в рамках цивільного судочинства. Відтворення запатентованих 

технологій без дозволу патентовласника чи відповідних підстав закону, тобто 

порушення майнових прав суб’єктів господарювання має бути захищено 

шляхом звернення до господарського суду. А з огляду на те, що на даний час 

суддя у будь-якому процесі призначається автоматизованою системою 

документообігу суду, вірогідність того, що він буде максимально-обізнаний в 

певних технічних та економічних аспектах значно зменшується.  
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Більшість дослідників, які обіймаються питаннями раціонального 

поєднання правової теорії та практики відносин в сфері ІВ, серед яких можна 

назвати Г. О. Андрощука, О. Ф. Дорошенка, М. В. Паладія, І. А. Кириченка, 

О. Д. Святоцького, Ю. Л. Бошицького, М. К. Галянтича, В. С. Москаленка та 

ін., неодноразово зверталися до позитивного досвіду зарубіжних країн, 

зокрема Європи, у структуру судів яких включені спеціалізовані патентні 

суди. Створення в Україні системи патентного судочинства як дієвого 

механізму захисту прав винахідників та інших власників РІД також 

визначалося одним із перспективних завдань. 

Так, В. Е. Теліпко зазначив, що судова система України – це сукупність 

усіх судів, яка побудована у відповідності з їх компетенцією, завданнями та 

цілями та гуртується на конституційних засадах правосуддя. Судова система 

у загальних рисах встановлена Конституцією України, ст. 124 якої визначає, 

що судочинство здійснюють Конституційний Суд України та суди загальної 

юрисдикції. Вони самі утворюють велику єдину систему, склад якої визначено 

у ст. 17 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [231, с. 44–45]. 

Схематично судова система України до 30 вересня 2016 р. виглядає 

наступним чином (див. рис. 5): 

 

Рис. 5. Система судів України, згідно Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» (Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41–42, № 43, 

№ 44–45. Ст. 529) 
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Із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів», система судоустрою зазнала певних змін. (див. рис. 6): 

 

Рис. 6. Система судів України (відповідно до Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів (Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545) 

 

На сьогодні підвідомчість спорів, що випливають із відносин 

інтелектуальної власності є досить розмитою та неоднозначною [205, с. 78; 

207, с. 80]. Вирішення таких спірних відносин може бути віднесено як до 

компетенції загальних судів в рамках кримінального чи цивільного 

судочинства, так і до судової юрисдикції спеціалізованих судів в рамках 

адміністративного чи господарського судочинства. Крім того розгляд справи 

за домовленістю сторін може бути переданий на розгляд відповідного 

третейського суду. Все це викликає додаткові складнощі для суб’єктів законні 

права та інтереси яких були порушені як на етапі патентування, так і в процесі 

реалізації майнових та особистих немайнових прав на винахід [59, с. 90]. 

У будь-якій країні функціонування системи охорони інтелектуальної 

власності не має сенсу, якщо правовласник не спроможний захистити те, що 

йому належить. Особливістю суперечок у цій сфері, що підлягають розгляду в 

судах, є те, що вони, як правило, стосуються технічних та інших спеціальних 
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питань, які не можуть бути вирішені судом загальної юрисдикції або 

господарським судом без залучення фахівців-експертів [72]. 

Тому в контексті нового реформування судової системи України, яка на 

даний час активно проводиться на високому державному рівні, вищі державні 

інституції не оминули й таке важливе питання як створення раціонального та 

дієвого судового механізму із захисту патентних прав через введення в 

систему судів України Вищого суду з питань інтелектуальної власності [62, 

с. 60]. 

Патентні суди як окрема ланка судової системи держави створені та 

діють в багатьох країнах Європейського співтовариства, в яких ефективність 

системи спеціалізованих патентних судів випробовувалась протягом 

тривалого часу [4, с. 55]. 

З огляду на досвід зарубіжних країн, можна умовно виділити три 

варіанти структури патентних судів. Перший – це включення до структури 

судів, що здійснюють правосуддя Патентного апеляційного суду та Вищого 

спеціалізованого суду по розгляду справ з інтелектуальної власності [97, 

с. 39]. 

При цьому господарські, адміністративні та загальні суди будуть 

розглядати дану категорію справ, як суди 1-ї інстанції. Раціональна система 

патентних судів матиме наступний вигляд (див. рис. 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Раціональна система патентних судів 
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Схожий підхід був застосований у США ще у 1982 році, коли почав 

діяти Апеляційний Суд США Федерального округу з повноваженнями 

заслуховувати апеляції на рішення у патентних справах, що ухвалювалися 

районними судами з метою забезпечення єдиного підходу при розгляді таких 

справ. Близька за структурою система до якої входять дві судові ланки діє і у 

Великій Британії. 

Другим варіантом форми діяльності патентних судів, є створення 

спеціалізованих колегій при судах першої інстанції, що, у свою чергу, дає 

можливість для компетентного та швидкого вирішення спорів у сфері 

інтелектуальної власності. Приблизно таку форму патентного судочинства 

обрали для себе Німеччина, Білорусь, Російська Федерація. 

Третій варіант передбачає створення повноцінної спеціалізованої 

патентної юрисдикції судів за аналогією із господарськими та 

адміністративними, як наприклад в Австрії. Однак у будь-якому разі 

створення дієвого судового механізму патентного судочинства вимагає 

вирішення ряду правових, організаційних та фінансових питань, у чому й 

полягають головні перепони. 

Досліджуючи дане питання С. О. Пархомчук зазначив, що 

запровадження патентних судів потребує вирішення питання про 

організаційні засади їх створення. На її погляд, для вирішення наявних нині 

проблем у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності, створення 

одного Патентного суду України (з місцем розташування, наприклад, в 

м. Києві) не достатньо. Наразі необхідно створювати систему подібних 

органів. Водночас, сумнівною видається й доцільність створення широко 

розгалуженої системи таких спеціалізованих судів. Оптимальним варіантом 

організації роботи патентної юстиції могло б бути створення патентних судів 

в округах, до яких доцільно включити декілька областей. Розподіл областей за 

округами видається можливим провести з урахуванням територіального 

устрою держави та після детального аналізу загальної кількості судових справ, 

що виникають з питань інтелектуальної власності, та вирішуються в порядку 
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цивільного, господарського та адміністративного судочинства в кожній з 

областей. Варто зазначити, що створення спеціалізованого суду з розгляду 

справ у сфері інтелектуальної власності та економічної конкуренції, 

безперечно зумовить необхідність розробки спеціального законодавчого акту 

(окремого Патентно-процесуального закону) замість імплементації нових 

законодавчих положень в чинні процесуальні кодекси. Вказаний законодавчий 

акт повинен чітко окреслити коло справ, підвідомчих спеціалізованим судам, 

організаційну структуру системи вказаних судових органів, визначити вимоги, 

що висуваються до суддів відповідних судів, деталізувати процесуальний 

порядок розгляду справ, порядок оскарження судових рішень, тощо [176, 

с. 229–230]. 

Ефективна судова система із розв’язання спорів відносно посягань до 

правовласників ІВ є необхідним елементом будь-якої системи ІВ. Якщо судова 

система в даній країні менш сильна, ніж в інших країнах, правовласники 

починають шукати охорону патентів в інших країнах, що може підривати 

внутрішню політику держави в області ІВ [84, с. 389]. 

Комплексний підхід до аналізу системи законодавства, що регулює 

відносини у сфері винахідництва, надає можливість зробити висновок, що 

воно є достатньо збалансованим, відповідає міжнародним стандартам та має 

важелі для стимулювання розвитку інтелектуальної діяльності. Тим не менш, 

на практиці все частіше зустрічаються випадки протиправного втручання у 

винахідницький процес на різних його стадіях. Цьому сприяє, насамперед, 

неоднозначність законодавчої регламентації в питаннях нормативної 

характеристики винаходу, як об’єкта інтелектуальної власності, тривала та 

складна процедура патентування з точки зору винахідників-початківців, 

недостатня обізнаність суддів у технологічній сфері, а також відсутність 

жорстких санкцій у нормах адміністративного та кримінального права за 

порушення у сфері винахідництва.  

Для ВОІВ та патентних відомств багатьох країн як близького так і 

дальнього зарубіжжя вже тривалий час актуальним залишаються питання 
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стосовно створення найбільш прийнятного та ефективного механізму захисту 

прав ІВ. Деякі бачать цей механізм як діяльність інституту медіації, інші – 

надають перевагу діяльності арбітражу, намагаючись її максимально 

спростити, треті відстоюють необхідність створення Єдиного Патентного 

Суду Європи, ґрунтуючись на загально-правових принципах, зокрема 

«здійснення правосуддя виключно судами». Прикро констатувати, однак в 

Україні механізм захисту суб’єктів патентного права дуже неефективний, і це, 

у тому числі, пов’язано із низьким рівнем обізнаності населення в питаннях 

правової охорони об’єктів ІВ. При цьому, потрібно додатковий раз зауважити, 

що однією із складових правової охорони винаходів, є саме захист прав його 

творців та патентоволодільців. 

На сьогодні в Україні останньою інстанцією куди суб’єкт може 

звернутися для захисту свого порушеного, невизнаного чи оспореного права є 

судова інстанція. Система судів України достатньо розгалужена. Отже, з 

урахуванням оновлення суддівського корпусу та проведення судової реформи, 

необхідно ще раз провести консультації щодо можливості включення в 

систему судів, що здійснюють правосуддя патентних судів. На думку автора, 

це дійсно наповнить змістом саме поняття «суддівська реформа в Україні», 

адже «люстрація» суддівського корпусу зовсім не співпадає з поняттям 

«реформа», а більш схоже на «ре-зміст». 

Крім того, необхідно підтримувати європейські тенденції і приділити 

більше уваги впровадженню в систему захисту патентних прав процедури 

медіації та прискореного арбітражу.  

Захист патентних прав є однією із складових правової охорони 

винаходів, адже лише ті з прав суб’єктів є корисними, які не просто формально 

декларуються, а визнаються, дотримують та мають ефективний механізм 

захисту у разі порушення. [143, c. 146]  
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Висновки до Розділу 3 

 

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.  

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.  

Досліджені особливості правової охорони винаходів в ряді країн 

Європи, зокрема таких як Німеччина, Великобританія, 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 
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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. 

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, 
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справедливих та компетентно-обґрунтованих рішень у таких справах. 

Досліджено стан виконання 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.  
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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); 
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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. 

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 
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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.  

13. Наголошено на необхідності впровадження комплексної 

Програми (стратегії) інноваційного розвитку в Україні. В ході її розробки 
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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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Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної 

власності до законодавства Європейського Союзу: зб. наукових праць 

ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем 

інтелектуальної власності (м. Київ, 19 вер. 2014 р.). Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2014. С. 99–102. (участь заочна) 

15. Лузан А. В. Класифікаційний засіб як дієвий спосіб стимулювання 

винахідництва в Україні. Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі: зб. матеріалів Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 06 жовт. 2014 р.) / редкол.: Ю. Л. Бошицький, Гарі 

Френсіс, Міхал Швантнер, Ю. С. Шемшученко, О. В. Чернецька та ін. Київ: 

Вид-во «Ліра-К», 2014. С. 203–210. (участь очна) 

16. Лузан А. В. Розвиток винахідницької думки в контексті 

гуманістичної психології особистості. Сучасний розвиток державотворення 

та правотворення: проблеми теорії та практики: матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Маріуполь, 

13 бер. 2015 р.) / за заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2015. С. 212–

215. (участь очна) 
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17. Лузан А. В. Переваги та недоліки парламентського управління 

процесом концептуального підходу до створення раціональної системи 

правової охорони винаходів в Україні. Парламентаризм в Центрально-

Східній Європії: історія, національні особливості, сучасні тенденції: зб. наук. 

праць Круглого столу (м. Київ, 28 черв. 2015 р.) / редкол.: Ю. Л. Бошицький, 

М. Р. Литвин, І. Я. Соляр, О. В. Чернецька, О. В. Михайленко, 

О. І. Муравський. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2015. С. 177–183. (участь заочна) 

18. Лузан А. В. Адаптація українського законодавства відносно 

охорони деяких категорій винаходів у відповідності із зобов’язаннями перед 

ЄС. Университетская наука 2016: сб. тезисов док. в 3-х томах. Межнар. науч.-

тех. конф. (м. Маріуполь, 19-20 трав.2016 р.) / Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 

2016. С. 29–30. (участь очна) 

19. Лузан А. В. Генезис та трансформація світової патентної системи. 

Актуальні проблеми цивільного законодавства Угорщини та України: зб. 

наук. праць за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 03–

05 черв. 2016 р.) / за заг. ред. Юрія Бошицького та Чері Дердь. Львів: Вид-во 

«Галицька видавнича спілка», 2016. С. 255–258. (участь заочна)  

20. Лузан А. В. Шляхи вдосконалення процедури захисту патентних 

прав в Україні з огляду на сучасні європейські тенденції. Сучасні виклики і 

актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: зб. 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25–26 жовт. 2016р). / редкол.: 

Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, М. Швантнер та ін. Львів: Вид-во «Галицька 

видавнича спілка», 2016. С. 140–147. (участь заочна) 

21. Лузан А. В. Комерціалізація університетської науки. Сучасний 

розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та 

практики: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених (м. Маріуполь, 10 бер. 2017 р.) / за заг. ред. К. В. Балабанова. 

Маріуполь: МДУ, 2017. С. 106–109. (участь очна) 

22. Лузан А.В. Юридично-доктринальне трактування поняття 

«цивільно-правова охорона винаходів» у контексті його галузевої 
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приналежності. Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та 

Угорщини): зб. наук. праць за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Дебрецен, 28-29 квіт. 2017 р.). за заг. ред. проф. Ю. Бошицького та проф. В. 

Сікори. – К.: Талком, 2017. С. 248-259. (участь заочна) 

23. Лузан А. В. Проблеми державного управління об’єктами 

патентного права та шляхи їх подолання в сучасній Україні. Стратегічний 

потенціал державного та територіального розвитку: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 03–04 жовт. 2017 р.). Маріуполь; Кривий 

Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. С. 181–184. (участь очна) 

24. Лузан А.В. Україна у співпраці з ЄС відносно освіти в сфері 

інтелектуальної власності та правової охорони винаходів. «Кальміуські 

правові читання», «Актуальні проблеми державного та муніципального 

управління»: матеріали доповідей міжнар. наук. конф. (м. Маріуполь, 8-9 груд. 

2017 р.): Маріуполь, ДонДУУ, 2017. С. 170-172. (участь очна) 
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Додаток В.1 

Винаходи харчової промисловості 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Хліб Точне місце походження вказати неможливо. 15 тис. р. до н. е 
Пиво Точне місце походження вказати неможливо. 10 тис. р. до н. е 

Мигдаль Передня Азія і  прилеглі райони. 10 тис. р. до н. е 
Вишня Точне місце походження вказати неможливо. 10 тис. р. до н. е 

Зброджені напої Неолітична стоянка Цзяху. 9 тис. р. до н. е 
Манго Індія. 8 тис. р. до н. е 

Горох і сочевиця Точне місце походження вказати неможливо. 7 тис. р. до н. е 
Фісташки Середній Схід і Центральна Азія 7 тис. р. до н. е 

Огірок Південно-Східна Азія. 6 тис. р. до н. е 
Молоко, йогурт, сметана Точне місце походження вказати неможливо. 5 тис. р. до н. е 

Редька Єгипет / Китай. 5 тис. р. до н. е 
Авокадо Мексика. 5 тис. р. до н. е 

Картопля Південна Америка. 5 тис. р. до н. е 
Кабачок Південна Америка. 5 тис. р. до н. е 
Гречка Греція. 5 тис. р. до н. е 

Сир Близький Схід. 5 тис. р. до н. е 
Імбир Архіпелаг Бісмарка. 5 тис. р. до н. е 

Ячмінь Стародавній Єгипет. 5 тис. р. до н. е 
Спеції Стародавній Єгипет. 5 тис. р. до н. е 

Макаронні вироби Точне місце походження вказати неможливо. 4 тис. р. до н. е 
Виноград Передня, Середня й Мала Азія, Закавказзя 4 тис. р. до н. е 
Часник Стародавній Єгипет. 4 тис. р. до н. е 
Фуа-гра Стародавній Єгипет. 4 тис. р. до н. е 
Кавун Південна Африка. 4 тис. р. до н. е 

Апельсин Азія. 4 тис. р. до н. е 
Цибуля Стародавній Єгипет. 4 тис. р. до н. е 
Часник Стародавній Єгипет. 4 тис. р. до н. е 
Морква Точне місце походження вказати неможливо. 4 тис. р. до н. е 

Мед Стародавня Індія. 3 тис. р. до н. е 
Сало Італія. 3 тис. р. до н. е 

Персики Батьківщина - Північний і Центральний Китай. 3 тис. р. до н. е 
Шафран Месопотамія. 3 тис. р. до н. е 
Гранат Персія. 3 тис. р. до н. е 

Пальмова олія Західна Африка. 3 тис. р. до н. е 
Поп-корн Індія. 3 тис. р. до н. е 
Абрикос Китай. 3 тис. р. до н. е 

Чай Провінція Юньнань,Китай. 2 тис. р. до  н. е 
Індичка Давня Греція, Рим, Єгипет. 2 тис. р. до  н. е 

Овес Стародавній Єгипет. 2 тис. р. до  н. е 
Торт Італія. 2 тис. р. до  н. е 

Зефир 
Передня Азія і Близький Схід, а також Південна 

Європа. 
2 тис. р. до н. е 

Брокколі Стародавній Рим. 2–2,5 тис.р. до н.е 
Оливкова олія Країни Азії та Єгипту. 2,5 тис. р. до н. е 

Вершкове масло Індія. 2–1,5 тис.р. до н.е 
Шоколад Точне місце походження вказати неможливо. 1,5 тис. р. до н. е 
Кунжут Давній Єгипет. 1,5 тис. р. до н. е 
Цукерки Давній Єгипет. 1,5 тис. р. до н. е 
Ваніль Індія. 1,5 тис. р. до н. е 
Хрін Давня Греція та Давній Єгипет. 1,5 тис. р. до н. е 

Цукор Індія. 1,2 тис. р. до н. е 
Мариновані огірки Давній Рим. 1 тис. р. до н. е 

Кава Ефіопія. 1 тис. р. до н. е 
Кориця Давній Єгипет. 700 р. до н. е 

Помідори Перу. 500 р. до н. е 
Халва Іран. 500 р. до н. е 
Кокос Індія. 400 р. до н. е 

Пряник Давній Єгипет. 350 р до н.е 
Лічі Китай. 200 р. до н. е 

Шаурма Арабія. 200 р. до н. е 
Банан Китай. 200 р. до н. е. 

Морозиво Давній Рим. 62 р. до н. е 
Піца Стародавній Єгипет. I ст. н. е. 

Марципан Італія. I ст. н. е. 

Суші 
Перші суші з’явилися в країнах Південної Азії, звідти 

пізніше «дійшли» до Китаю 
II ст. н. е. 

Лимон Північно–Західна Індія. II ст. н. е. 
Вершкове масло Індія V ст. н. е. 

Баклажани Південно-Східна Азія - Бірма і тропічні райони Індії. VI ст. н. е. 
Шпинат і саго Близький Схід. VII ст. н. е. 

Печиво Персія. VII ст. н. е. 
Мускатний горіх Острів Банда. XI ст.. н. е 

Артишок 
Батьківщиною цього овочу прийнято вважати Ефіопію, 

Північну Африку та Південну Європу. 
XIІ ст. н. е 

Енергетичний напій Англія (м. Н’юкасел  ) поч. XIІ ст. н. е. 
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Крендель. Німеччина. XIV ст. 
Цукрова вата. Італія. XV ст. 

Пахлава Точне місце походження вказати неможливо. 1453 р. 

Ананас 
Ананас відкрили для себе індіанці, на острові 

Гваделупа. 
1493 р. 

Мармелад Країни Європи. 1495 р. 
Заварне тісто Флоренція / кухар Катерини Медичі – Пантереллі, 1540 р. 

Кешью Південна Америка. ХVI ст. 
Журавлина Північна Америка. ХVI ст. 

Капучіно Італія, Австрія ХVI ст. 
Лимонад Франція. ХVII ст. 

Топінамбур Північна Америка. 1610 р. 
Заморожені продукти Англія / Френсіс Бекон. 1626 р. 

Pop – Corn Нью-Мексико / Вождь Кводекуайна. 22 січня 1630 р. 
Шампанське Франція / Монах П’єр  Періньйон 4 серпня 1668 р. 

Круасан Австрія / Пітер Вендлер 1683 р. 
Мандарини Китай. 1710 р. 
Біфштекс Англія. 1711 р. 

Грейпфрут Вест-Індія (о. Барбадос) 1750 р. 
Майонез Франція (м. Маон) 1757 р. 

Кленовий сироп Індія 1760 р. до н. е 
Вершковий сир США (штат Віргінія) / Марті Джефферсон. 1760 – ті р. 

Сендвіч 
США (Гавайські острови) / граф Джон Монтегю 

Сендвіч 
1762 р. 

Газована вода Англія / Джозеф Прістлі. 1767 р 
Крекер Англія / Джозі Бент 1801 р. 

Знежирене молоко СССР/ Осип Кричевський 1802 р. 
Сгущене молоко Франція /Аппер 1804 р. 

Маргарин Франція / Мішель Ежен Шеврель 1813 р. 
Брюссельська капуста Бельгія / Карл Лінней 1822 р. 

Картопля-фрі Франція (м. Париж) 1840 р. 

Желе 
Точне місце походження вказати неможливо / Пітер 

Купер 
1845 р. 

Картопляні чіпси 
 

США (м. Нью-Йорк) /Джордж Крам 1853 р. 

Сухий сніданок 
Точне місце походження вказати неможливо /Джемс 

Джексон 
1863 р. 

Горілка Російська імперія /Дмитро Менделєєв 31 січня 1865 р. 
Запіканка США / Ельміра Джолікер. 1866 р. 

Жувальна гумка. США / Вільям Фінлі Семпл 28 грудня 1869 р. 
Сир «Філадельфія» США, (м.Честер штат Нью-Йорк) / Вільям Лоуренс. 1872 р. 

«Dr. Pepper» Англія / Чарльз Алдертон 1885 р. 
«Coca-Cola» США / Джон Пембертон 1886 р. 
«Pepsi-Cola» США (штат Північна Кароліна) / Калеб Бредхем. 1898 р. 
Гамбургер США / Луї Лессінг. 27 липня 1900 р. 

Чайний пакетик США / Томас Салліван 1904 р. 

Локшина швидкого приготування 
Точне місце походження вказати неможливо / 

Мамофуко Андо 
поч. XX ст. 

 
Хот – дог США. поч. XX ст. 

Салат «Оселедець під шубою» Росія /Анастас Богомилов. 1918 р. 

Чізбургер 
Точне місце походження вказати неможливо/Ліонель 

Штенбергер 
1920-ті роки. 

Шифон пиріг Точне місце походження вказати неможливо / Мері Енн 1921 р. 

Продукти для хворих на цукровий діабет 
Точне місце походження вказати неможливо / Мері 

Хаддельсон 
1923 р. 

Дитяче харчування GERBER 
Точне місце походження вказати неможливо / Мама 

Дороті Гербер 
1927 р. 

Начос Мексика, м.Пьедрас-Неграс (штат Коауїла) 1943 р. 

Nutella 
Точне місце походження вказати неможливо / П'єтро 

Ферреро 
1946 р. 

Курячі нагетси США / Роберт Бейкер. Середина XX ст. 
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Додаток В.2 

Текстильні винаходи 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Пошив одягу Точне місце походження вказати неможливо. 18-15 тис. р. до н. е 
Швейна голка з риб'ячої кістки Південь території Франції та Середня Азія 18-15 тис. р. до н. е 

Лляна тканина, ткацтво Туреччина (поселення Чатал-Гуюк) 7 тис. р. до н. е 
Прядка і ткацький верстат Єгипет 5 тис. р. до н. е 

Шовк Китай 3630 рік до н. е 
Ґудзик  Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2675 рік до н. е. 
Вінок Стародавня Греція 1,8 тис.р. до н. е. 

Прядильне колесо 
Точне місце походження вказати неможливо. (Орієнтовно 

територія Індії) 
552 рік 

Тюрбан Азія IV ст. 
Корона Китай V ст. 

Шерстяна тканина Інки, Перу VI ст. 
Вінець з коптами Стародавня Русь X ст. 

Шолом Стародавня Русь X ст. 
Капелюх з плюмажем Західна Європа VII ст. 

Хустка Куфія Арабський Схід VII ст. 
Чадра Арабський Схід VII ст. 

Шапка імператора Китай VII ст. 
Самопрялка Індія 1300 рік 

Ковпак блазня Західна Європа XIII ст. 
Сітка на волосся Західна Європа XIII ст. 

Капюшон Західна Європа XIV ст. 
Франко-бургундський ковпак Західна Європа XIV ст. 

Шаперон Західна Європа XIV ст. 
Намітка Територія сучасної України XVст. 
Корона Західна Європа XV ст. 

Ритуальний головний убір Африка XV ст. 
Генин з прозорою вуаллю Голландія XV ст. 

Парча Китай XV ст. 
Смушева шапка зі шпиком Територія сучасної України XVI ст. 

Повойник Територія сучасної Росії XVI ст. 
Очіпок Територія сучасної України XVI ст. 

Весільний віночок Територія сучасної України XVI ст. 
Ткацький верстат Франція /Вільям Лі 1589 рік 
Панчішна машина Франція / Вільям Лі 1589 рік 

Берет Німеччина (м. Нюрнберг) XVII ст. 
Шапка Мономаха Територія сучасної Росії XVII ст. 
Хустка «Фаншон» Західна Європа XVII ст. 

Прядильная машина Англія / Річард Аркрайт 1769 г. 
Механічний ткацький верстат Точне місце винаходу вказати неможливо 1785р. 

Фригійський ковпак Франція XVIII ст. 

Шерстяна тканина 
Центральна Америка 

(п-в о. Юкатан) 
XVIII ст. 

Батист Італія XVIII ст. 
Митра Територія сучасної Росії XVIII ст. 

Вишивка по бархату Франція XVIII ст. 
Жіночій капелюшок Франція XVIII ст. 
Трикутник капелюх Західна Європа XVIII ст. 
Двокутний капелюх Західна Європа XVIII ст. 
Капелюх фетровий Точне місце винаходу вказати неможливо XVIII ст. 

Жакардовий ткацький верстат Франція / Жозеф Марі Жаккар 1801 рік 
Англійська булавка США / Волтер Хант 1849 рік 
Швейна машинка Шотландія / Ісаак Зінгер 1850 рік 

Взуттєва швацька машинка Точне місце винаходу вказати неможливо 1858 рік 
Застібка-змійка США / Уітком Джадсон 1891 рік 

Капелюшок «Шуте» Франція XIX ст. 
Чепець Німеччина XIX ст. 

Циліндр Англія XIX ст. 
Каска військового Західна Європа XIX ст. 

Феска Туреччина XIX ст. 
Тапа Полінезія XIX ст. 
Репс Франція XIX ст. 

Кашкет військового Територія сучасної Росії XIX ст. 
Тканина пальмового волокна Конго XIX ст. 

Шотландка Англія XIX ст. 
Кашемір Передня Азія XIX ст. 
Вибійка Росія (м. Іваново) XIX ст. 
Ситець Територія сучасної України початок XX ст. 
Атлас Узбекистан XX ст. 

Шивон Італія XX ст. 
Кокошник СРСР XX cт. 

Горпатна шапка СРСР XX ст. 
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Вишивка гладдю з мережкою Словакія XX ст. 
Шерстяна костюмна тканина СРСР XX ст. 

Тюбетейка Узбекистан XX ст. 
Вельвет СРСР XX ст. 

Мереживо СРСР (м. Вологда) XX ст. 
Сукно СРСР XX ст. 

Рушниковий шов Україна (Полтавщина) XX ст. 
Штучне хутро СРСР XX ст. 

Трикотажна шапочка Точне місце винаходу вказати неможливо XX ст. 
Канотьє Західна Європа XX ст. 
Повсть Туркменія XX ст. 
Льон Білорусія XX ст. 

Кашкет спортивний Точне місце винаходу вказати неможливо XX ст. 
Каска шахтаря Точне місце винаходу вказати неможливо XX ст. 

Шапка-Вушанка СРСР XX ст. 
Вишивка хрестиком Західна Територія сучасної України XX ст. 

Фланель СРСР XX ст. 
Жіночий капелюшок Точне місце винаходу вказати неможливо 20-ті роки XX ст. 

Ситець СРСР (м.Іваново) 30-ті роки XX ст. 
Сатин СРСР (м.Іваново) 30-ті роки XX ст. 

Казеїнові волокна США / Ерл Стівен Уиттьер 1935 рік 

Шкарпетки для пальців ніг Точне місце винаходу вказати неможливо 
у часи Другої 
світової війни 
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Додаток В.3 

Інженерно-будівельні та промислові винаходи 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Вогонь Шумери бл.500000 р. до н.е. 
Малювання Шумери 20000 р. до н.е. 

Масляна лампа Шумери 18000 р. до н.е. 
Кераміка Китай 7000 р. до н.е. 

Обпалена глина Китай 7000 р. до н.е. 
Гончарний круг Китай 7000 р. до н.е. 

Ткацтво Шумери 6000 р. до н.е. 
Системи зрошення Середній Схід, Єгипет 5000 р. до н.е. 

Способи обробки міді Китай 4000 р. до н.е. 
Бронза  (твердий сплав міді з оловом) Китай 3600 р. до н.е. 

Колісні вози Шумери 3500 р. до н.е. 
Піраміда Єгипет 2750 р. до н.е. 
Колодязь Шумери 2500 р. до н.е. 

Залізо Близький Схід 2400 р. до н.е. 
Ткацький верстат Єгипет 2000 р. до н.е. 

Компас Китай 1100 р. н.е. 
Монети Греція 700 р. до н.е. 
Вітряк Персія 700 р. до н.е. 

Водяний годинник Греція бл. 500 р. до н.е. 
Акведук (водний міст ) Італія 312 р. до н.е. 

Римські дороги Рим 312 г. до н.е. 
Водяні млини Франція бл. 300 р. до н.е. 

Хром Китай/династія Цінь 210 г. до н.е. 
Понтонні мости Італія/ Карл фон Біраго 55 р. до н.е. 

Сталеплавильне виробництво Ціу Хуанвень VI ст. до н.е. 
Чавун Китай V ст. до н.е. 

Пісочний годинник Франція 1 ст. н.е. 
Фонтан Рим IV ст. 
Папір Китай / Тсай Лун 100 рік н.е. 

Сейсмоскоп Китай / Чанг Хенг 132 р. н.е. 
Цегла Єгипет 500 рік 

Обробка чавуна в доменній печі Китай 513 рік н. е. 
Фарфор Китай 620 рік 

Годинник з гирями Європа / Донди 1280 рік 
Дзеркало Венеція / Джон Пек 1291 рік 

Панчішна машина 
 

Англія / Вільям Лі 1589 рік 

Телескоп Голландія / Гане Липперше 1608 рік 
Перший сталевий міст Франція 1779 рік 

Парова машина Англія / Ричард Тревітик 1805 рік 
Електрична лампочка США / Томас Эдісон и Джозеф Сфан 1878 рік 

Перший двигун Франція / Рудольф Дизель 1893 рік 
Атомна електростанція Великобританія / Колдер Хілл 1956 рік 
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Додаток В.4 

Хімічні та медичні винаходи (винаходи у сфері охорони здоров’я 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Навчилися добувати вогонь Африка/Homo erectus чи Homo ergaster 790 тис. років тому 
Фарби Замбія 400 тис. років тому 

Цемент Стародавній Єгипет 
4 тисячоліття до 

н.е. 
Папірус Стародавній Єгипет 4000 р. до н. е. 

Бронза 
Сузі (Іран), Луристан (Іран), Стародавн 

Месопотамія (Ірак) 
4000 р. до н. е. 

Свічка Єгипет 3000 р. до н. е. 
Мило Вавилон 2800 р. до н. е. 

Скло Стародавній Єгипет 
2-е тисячоліття до 

н.е. 

Виплавка заліза Анталія (територія Кавказу та Індії) 
2-е тисячоліття до 

н.е. 

Каучук Месоамерика 
2-е тисячоліття до 

н.е. 
Основи медицини Стародавня Греція / Гіппократ 400 р. до н. е. 

Зубний протез Етруська цивілізація VI ст. до н. е. 
Зубна паста Римський Єгипет IV ст. 

Грецький вогонь Єгипет (м. Геліополь) 673р. 
Димний (чорний) порох Китай IX ст. 

Вогнемет Китай 1132 р. 
Скляне дзеркало Європа Приблизно 1200 р. 

Окуляри Італія 1280 р. 
Доменна піч Європа / Джеймс Бомон Нільсон Середина XIV ст. 

Розсіююча лінза для окулярів Німеччина / Микола Кузанский 1451р. 
Зубна щітка з щетини Китай 1498 р. 

Зернистий порох Європа 1525 р. 
Технологія отримання діетилового ефіру Німеччина  / Валерій Кордус 1540 р. 

Олівець Швейцарія / Конрад Геснер 1565 р. 
Відкриття кровообігу ссавців Англія / У. Гарвей 1628 р. 

Винайдений рідинний термометр скляний Італія / Галілео Галілей 1641 р. 
Отримання чистої соляної кислоти, азотної 

кислоти, сульфату натрію 
Німеччина  / І. Глаубер 1648 р. 

Відкриття капілярів і зв'язку венозного і 
артеріального кровообігу 

Італія / М. Мальпігі 1678 р. 

Спиртовий термометр Франція / Рене Реомюр 1710 р. 
Ртутний термометр Фаренгейта Німеччина / Габрієль Фаренгейт 1714 р. 

Газована вода Англія / Джозеф Прістлі 1767 р. 
Ефективний масляний світильник Швейцарія / Еми Арганд 1784 р. 

Зубний протез Франція / Ніколя Дюбуа де Шеман 1791 р. 
Щеплення від віспи Англія / Е. Дженнер 1796 р. 

Вакцинація Англія / Едвард Дженнер 1798 р. 
Відкриття електролізу, основи електрохімії Англія / І. В. Ріттер, У. Ніколсон 1800 р. 

Таблиця атомних мас Англія  / Дж. Дальтон 1803 –1804 рр. 
Відкриття ізомерії в хімії Німеччина / Ф. Велер 1822 р. 

Сірники, запалюючіїсь тертям Англія / Джон Уолкер 1827 р. 
Основи ембріології Росія / К. Е. фон Бер 1828 р. 

Перше мінеральне добриво Німеччина / Юстус Лібіх 1840 р. 
Анестезія США / Кроуфорд Лонг 1842 р. 

Мінеральне добриво суперфосфат США / Джон Беннет Лоус 1842 р. 
Безпечні сірники Швеція / Ерік Густав Паш 1844 р. 

Шприц Франція / Чарльз Габріель Праваз 1853 р. 
Бесемерівський процес (спосіб переробки 

чавуна у сталь) 
Англія / Генрі Бессемер 1855р. 

Целулоїд Англія / Олександр Паркес 1856 р. 
Пастеризація Франція / Луі Пастер, Клод Бернар 1862 р. 

Мартенівська піч Франція / П'єр Мартен 1864 р. 
Закони спадковості Австро-Угорщина / Р. В. Мендель 1865 р. 

Динаміт Швеція / Альфред Нобель 1866 р. 
Залізобетон Франція / Жозеф Моньє 1867 р. 

Періодичний закон хімічних елементів Росія / Д. І. Менделєєв 1869 р. 
Целулоїд Англія / Джон Хайєт 1872 р. 

Синтез героїну США / Чарльз Райт 1873 р. 
Піроліз нафти Росія / Олександр Олександрович Летній 1877 р. 

Ізолюючий дихальний апарат (ребризер) Німеччина  / Генри Флюсс 1878 р. 
Вакцинація. Метод запобіжних щеплень, 

зокрема від сибірської виразки 
Франція / Л. Пастер 1881р. 

Відкриття збудника туберкульозу Німеччина / Р. Кох 1882 р. 
Відкриття фагоцитозу Росія / І. І. Мечников 1883 р. 

Контактні лінзи 
Німеччина / Адольф Фік, Юджин Кальт, Август 

Мюллер 
1887 р. 

Карборунд Німеччина / Едвард Гудріх Ачесон 1891 р. 
Сосуд Дьюара Шотландія / Джеймс Дьюар 1892 р. 

Боросилікатне скло Німеччина / Отто Шотт 1893 р. 
Рентгенівське випромінювання Німеччина / Вільгельм Рентген 1895 р. 
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Синтетичний адреналін (епінефрин) Японія / Екиси Такаминэ, Кэйдзо Уэнака 1900 р. 
Отримання азотної кислоти (процес 

Оствальда) 
Німеччина / Вільгельм Оствальд 

 
1902 р. 

Електрокардіограф Нідерланди / Віллем Ейнтховен 1903 р. 
Психоаналіз Австрія / З. Фрейд 1905 р. 

Глутамат натрію — перша харчова добавка Японія / Ікеда Кикунаэ 1907 р. 
Синтез аміаку Німеччина / Фріц Габер 1908 р. 

Бакеліт США / Лео Бакеланд 1909 р. 
Хіміотерапія Німеччина / П. Ерліх 1910 р. 

Надпровідність Нідерланди / Камерлінг-Онесс 1911р. 
Газотермічне напилення Швейцарія / Шооп, Макс Ульріх 1911 р. 

Масс-спектрометр Англія / Джон Томсон 1912 р. 
Удосконалена рентгенівська трубка (трубка 

Куліджа) 
США / Вільям Кулідж 1913 р. 

Нержавіюча сталь Англія / Гаррі Бреарлі 1913 р. 

Торирование катода електронних ламп США / Ленґмюр, Ірвінг 1915 р. 

Синтетичний інсулін 
 

Німеччина / Поль Лангерганс 1920-ті рр. 

Крістадін – прообраз транзистора СРСР / Олег Лосєв 1922 р. 
Ультрацентрифуга (використання для 

визначення молекулярної маси) 
Швеція / Теодор Сведберг 1925 р. 

Аерозольний балон Німеччина / Ерік Ротейм 1926 р. 
Пеніцилін Англія / Олександр Флемінг 1928 р. 

Електроенцефалограф (ЕЕГ) Німеччина / Ганс Бергер 1929 р. 
Неопрен США / Уоллес Карозерс 1930 р. 

Ядерна медицина 
Франція / Фредерік Жоліо-Кюрі, Ірен Жоліо-Кюрі, 

Таро Такеми 
1930-ті р. 

Електронний мікроскоп Німеччина / Макс Кнолль, Ернст Руска 1931 р. 
Аерогель США / Стівен Кистлер 1931 р. 

Частотна модуляція США / Едвін Армстронг 1933 р. 
Казеінове волокно ланитал Італія 1935 р. 

Нейлон США / Уоллес Карозерс 1937 р. 
Портативний електрокардіограф Японія / Таро Такэми 1937 р. 

Комп'ютер Німеччина і США /Конрад Цузе і Джон Атанасов 1938 р. 
LSD-25 Швейцарія / Альберт Хоффман 1938 р. 

Гормональна контрацепція 
Мексика, США / Луіс Мірамонтес, Джордж 

Розенкранц, Карл Джерассі 
1951 р. 

Ультразвукове дослідження США / Джон Уайлд, Дуглас Хаурі 1953 р. 
Імплантуємийм кардіостимулятор Німеччина / компанія Siemens-Elema 1959 р. 

Лазер США / Теодор Майман 1960 р. 
Магнітно-резонансна томографія США / Реймонд Дамадьян 1971 р. 

Комп’ютерна томографія Англія / Годфрі Ньюболд Хаунсфилд 1972 р. 
Секвенування ДНК Англія / Фредерік Сенгер 1977 р. 

Штучне серце США / Роберт Джарвик 1982 р. 
Полімеразна ланцюгова реакція США / Кері Мюлліса 1985 р. 

Фулерен США / Роберт Керл, Гарольд Крото, Річард Смолли 1985 р. 
ДНК-дактилоскопія Англія / Алек Джеффріс 1985 р. 

Оптичний пінцет США / Стівен Блок, Говард Берг 1986 р. 
Силденафіл (віагра) США / фірма «Пфайзер» 1989 р. 

Вуглецеві нанотрубки Японія / Сумио Іідзіма 1991 р. 
Штучна сітківка ока США / Weill Cornell Medical College 2002 р. 
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Додаток В.5 

Військові винаходи 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Чоппер Територія сучасної Африки 2,6 млн.років тому 
Спис Територія сучасної Африки 350 тис.років тому 

Стріла Територія сучасної Європи 4 тис.років до н.е 
Лук Територія сучасної Європи 4 тис.років до н.е 

Човен Територія сучасної Африки 4 тис.років до н.е 
Булава Територія сучасної Африки 4 тис.років до н.е 
Сокира Северная Африка 4 тис.років до н.е 

Вислообушні сокири Индокитай 3 тис.років до н.е 
Ніж Територія сучасної Європи 3 тис.років до н.е 
Меч Територія сучасної Європи 3 тис.років до н.е 

Дротик Китай 3 тис.років до н.е 
Лати Територія сучасної Європи 2 тис.років до н.е 

Колiсниця Територія сучасної Африки 1 тис.років до н.е 
Катапульта Італія 399 років до н.е 
Гастрофет Древняя Греция 5 століття до н.е. 

Таран Територія сучасної Європи 1 століття н.е. 
Требуше Китай 5 століття до н.е. 

Круглий щит Древний Рим 6-5 століття до н.е. 
Манубалист Древний Рим 3 століття до н.е. 

Облогова вежа Київська Русь 626 рік 
Палиця Київська Русь 4-5 століття 
Ослоп Київська Русь 5 століття 
хабаки Японія 5 століття 

Требушет Київська Русь 610 рік 
Палаш Кавказ 8 століття 
Шабля Київська Русь 9 століття 
Праща Територія сучасної Європи 8-9 століття 
Хербат Територія сучасної Європи 10 століття 
Рапіра Територія сучасної Європи 12-13 століття 
Порох Китай 13-14 століття 

Гаубиця Територія сучасної Європи 14 століття 
Мортира Територія сучасної Європи 14 століття 
Ручница Територія сучасної Європи 1343 рік 
Аркебуза Німеччина 1356 рік 
Гармата Китай 1377 рік 

Кулеврина Франція 1399 рік 
Мушкет Територія сучасної Європи 1521 рік 

Підводний човен Англія 1578 рік 
Бомбарда Територія сучасної Європи 15 століття 
Рогатина Речь Посполитая 15 століття 
Пищаль Московия 1582 рік 
Пістолет Територія сучасної Європи 1590 рік 

Штик-ніж Територія сучасної Європи 1641 рік 
Кулемет Англія 1718 рік 

Поізд Територія сучасної Європи 18 століття 
Ракета Територія сучасної Європи 18 століття 
Бомба Франція 19 століття 

Револьвер США 1818 рік 
Літак Англія 1843 рік 

Гвинтівка Європа 1853 рік 
Хімічна зброя Англія 1853 рік 

Автомат Англія 1854 рік 
Торпеда Англія 1866 рік 

Дирижабль Франція 1901 рік 
БПЛА Англія 1933 рік 

Бронетранспортер Англія 1914 рік 
Міномет Росія 1914 рік 

Пістолет-кулемет Италія 1915 рік 
Автомат Росія 1916 рік 

Танк Франція, Англія 1915-1916 рік 
ПТ-САУ Росія 1920 рік 

Гвинтокрил США 1922 рік 
БПЛП Англія 1933 рік 
РСЗО Німеччина 1939 рік 
Рація США 1940 рік 

Атомна бомба США 1945 рік 
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Додаток В.6 

Інформаційні винаходи 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Предметне письмо Точне місце походження вказати неможливо 8 тисячоліття до н. е. 

Піктографічна писемність 
Месопотамія, Стародавній Єгипет, Стародавній 

Китай 
35-10 тисяч років до 

н.е. 
Ідеографічна писемність Стародавній Єгипет 4 тисячоліття до н.е. 

Ієрогліфічне письмо Стародавній Єгипет 4 тисячоліття до н.е. 
Лінійне складове (слогове) письмо на глиняних 

табличках 
Вавилон 

4-3,5 тисяч років до 
н.е. 

Папірус Стародавній Єгипет 
3,5 тисяч років до 

н.е. 
«Абак» Древній Вавілон 3 тисячоліття до н.е. 

Клинописний 
запис рахунку 

Древній Вавілон 3 тисячоліття до н.е. 

Технічна графічна документація 
Давній Єгипет, Вавілон, Древня Греція, Стародавній 

Рим 
3-2 тис. до н.е. 

Фонетичне письмо Точне місце походження вказати неможливо 2 тисячоліття до н.е. 
Символічні зображення, буквені скорочення, а 

також їх поєднання 
Стародавній світ XV-XIX ст. н.е. 

Фінікійський алфавіт Фінікія XV ст.. до н. е. 
Значки для довільних величин Стародавня Греція X-IX ст. до н.е. 
Десяткова символіка рахунку Греція (о. Кріт) X-IX ст. до н.е. 
Карти (образно-знакові моделі) Вавілон, Давній Єгипет 3-1 тис. до н.е. 

Книга Давній Єгипет IV ст. до н.е. 

Досконала алгебраїчна символіка 
Італія / Лука Пачолі, Франція / Франсуа Вієт і Рене 

Декарт 
XIV-XVIII ст. 

Проект обчислювальної машини для виконання 
дій над 12-розрядними числами 

Італія / Леонардо да Вінчі XV ст. (1492 р.) 

Книгодрукування Німеччина / Йоганн Ґупгенберг 
середина XV ст. 
(близько 1445 р.) 

Російські рахівниці з десятковою системою 
числення 

Росія XVI ст. 

Картографічна проекція Вавілон кінець XVI ст. 
Логарифмічні лінійки Англія / Вільям Отред XVII ст. (1622 р.) 

Модель обчислювальної машини для виконання 
арифметичних дій 

Франція / Блез Паскаль 1642 р. 

Друкарські машинки Англія / Генрі Міллом 1714 р. 
Перфокарти для управління ткацьким верстатом 

 
Франція / Жозеф Марі Жаккар 1801-1804 рр. 

Система кодування інформації США / Семюела Морзе 30-40-і рр.., ХІХ ст. 
Арифмометр Франція / Карл Ксавье Томас 1820 р. 

Проект обчислювальної машини з трьох частин 
(програмно-керована машина): склад (зберігання 

чисел), фабрика (виконання операцій над числами), 
пристрій управління за допомогою перфокарт 

Англія / Чарлз Бе́ббідж 1823 р. 

Телефон Великобританія / Александр Грейам Белл 1876 р. 
Диктофон США / Томас Едісон 1877 р. 

Машина, що друкує початкові дані і результат США / Барроуз Вільям Сьюард 1885 р. 
Табулятор на перфокартах (початок існування 

фірми «IBM») 
США / Герман Холлерит 1886 р. 

«Механічна» інформаційна технологія США кінець XIX ст. 
Використання в обчислювальних машинах 

двійкової системи числення 
Франція / Р.Вальта 1931 р. 

Настільний (персональний) комп'ютер США / Джон Вінсент Атанасов 1937 р. – 1939 р. 
Комп'ютер «MANIAC» США /Джон фон Нейман 1940 р. 

«Електричні» технології, засновані на широкому 
використанні електричних друкарських машинок, 

копіювальних машин на звичайному папері, 
портативних диктофонів 

Точне місце походження вказати неможливо 40-60-і рр. XX ст. 

Архітектура фон Неймана (машина, де числа і 
програми зберігалися в комірках однієї й тієї ж 

пам’яті) 

США /Отримала свою назву в честь математика та 
теоретика обчислювальної техніки Джона фон 

Неймана 
1945 р. 

Перша ЕОМ (додавання 0,2 с) США 1946 р. 

МЕОМ (Мала електронна лічильна машина) 
СРСР / Лабораторія обчислювальної техніки 

Інституту електротехніки АН УРСР під керівництвом 
академіка Сергія Олексійовича Лебедєва 

1951 р. 

ВЕОМ (Велика електронна лічильна машина) 
СРСР/ Інституті точної механіки та обчислювальної 
техніки АН СРСР під керівництвом академіка Сергія 

Олексійовича Лебедєва 
1952-1953 рр. 

Кольорове телебачення США 1953 р. 
Перший комп'ютер на транзисторах NCR-304 США 1954-1957 рр 

ЕОМ «УРАЛ» Росія (м. Пенза) / Під керівництвом Башира Рамеєва 1955-1975 р. 
ЕОМ «МІНСЬК» Білорусь (м. Мінськ) 1959-1975 рр. 

ЕОМ «КИЇВ» УРСР (м. Київ) 1957 р. 
Розроблено мову Фортран 

 
США (на півдні Сан-Хосе, штат Каліфорнія) / Джон 

Бекус 
1957 р. 

Розроблено мову Алгол 
Швейцарія (м. Цюріх) / Спільним комітетом 

європейських та американських вчених 
1958 р. 
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Розроблено мову Кобол США / Грейс Хоппер 1959 р. 
Розроблено мову Лого США / Сеймуром Пейпертом і Ідіт Харель 1967 р. 

Розроблена мова Паскаль Швейцарія (м. Цюріх) / Ніклаус Вірт 1970 р. 
Перший мікропроцесор (Intel 4004) США / Федеріко Фаґґін і Тед Гофф 1971 р. 

IBM 5100 США / Науковий центр IBM в м. Пало-Альто 1975-1978 рр. 
Синтезатор мови для ЕОМ Точне місце походження вказати неможливо 1976 р. 

Супутникове телебачення (SBCA) США / Генрі Тейлор Говард 1976 р. 
Перший персональний комп'ютер фірми «IBM» США / корпорація IBM 1981 р. 

IBM РС/XT США / корпорація IBM 1981-1987 рр. 
IBM PC junior США / корпорація IBM 1983—1986 рр. 

IBM PC/AT США / корпорація IBM 1984-1990 рр. 
Перший процесор класу Pentium США / корпорація Intel 1993 р. 
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Додаток В.7 

Соціальні винаходи 
Винахід 

 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Папірус Древній Єгипет / Китай (Цай Лунем) 4-е тис. до н.е. 
Мощені дороги Стародавня Індія та о. Кріт 3,8 тис. р. до н.е. 

Ієрогліфи Древній Єгипет 3,1 тис. р. до н.е. 
Скло Єгипет, Межиріччя 3-2 тис. р. до н.е. 

Давньоєгипетські піраміди Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2,6 тис. р. до н.е. 
Каналізація Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2,6 тис. р. до н.е. 

Туалети зі спуском води Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2,5 тис. р. до н.е. 
Глиняні карти Вавілон 2,2 тис. р. до н.е. 

Універсальні грошові знаки обміну товарів Скандинавія 2 тис. р. до н.е. 
Свічка Древній Єгипет 2 тис. р. до н.е. 
Шахи Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2 тис. р. до н.е. 

Алфавіт Узбережжя сучасного Лівану і Сирії/ Фінікійці XIII-XII ст. до н.е. 
Фієста Римська імперія IX ст. до н.е. 

Монети Лідія VII ст. до н.е. 
Зубний протез Етруська цивілізація VI ст. до н.е. 

Компас Китай IV ст. до н.е. 
Єгипетський календар Древній Єгипет IV ст. до н.е. 

М’яч Китай III ст. до н.е. 
Пергамент Мала Азія (м. Пергам) II ст. до н.е. 

Ширма Китай II ст. до н.е. 
Олімпійські ігри Стародавня Греція (м. Олімпія) 776 до н.е. 

Одноколісна тачка Китай / Чжоуге Лян III ст. н.е. 
Підкова Німеччина III ст. н.е. 

Зубна паста Римський Єгипет IV ст. н.е. 
Парашут Кордовський халіфат/Армен Фірман 852 рік 

Сідло Степова смуга Євразії X ст. н.е. 
Друкарська машина з рухомими літерами Китай / Бі Шен 1040 рік 

Окуляри Італія 1280 рік 
Олівець для малювання Франція/Ніколя Жак Конте XIII ст. н.е. 

Гуталін Територія сучасної Росіі ХIV ст. н.е. 
Механічний годинник Італія (м. Мілан) 1335 рік 

Сангіна 
(палички-олівці без оправи, червоно-

коричневих тонів) 

Італія /Леонардо да Вінчі 
 

XV ст. н.е. 

Розсіювальна лінза 
для окулярів 

Європа /Микола Кузанський 1451 рік 

Зубна щітка Китай 1498 рік 
Підзорна труба Італія / Галілео Галілей 1587 рік 

Олівець кольоровий Європа XVI ст. н.е. 
Татський верстат Європа / Вільям Лі 1589 рік 

Мікроскоп Голландія / Захарій Янсен 1590 рік 
Термометр Італія / Галілео Галілей 1593 рік 

Пастель (для малювання) Територія сучасної Європи XVII ст. н.е. 
Автоматичний калькулятор Німеччина / Вільгельм Шикард 1623 рік 

Барометр Італія / Еванджеліста Торічеллі 1643 рік 
Фортепіано Італія/Бартоломео Крістофоріді Франческо 1709 рік 

Ртутний термометр Німеччина / Габріель Фаренгейт 1714 рік 
Прототип велосипеда Франція 1720-ті роки 

Піч Франкліна США / Бенджамін Франклін 1742 рік 
Прядильна машина періодичної дії Англія /Джеймс Харгрівз 1767 рік 

Газована вода Англія /Джозеф Прістлі 1767 рік 
Підводний човен США / Девід Бушнел 1775 рік 
Паровий двигун Англія /Джеймс Ватт 1769 рік 

Машина для автоматичної нарізки і 
забивання цвяхів 

США /Якоб Перкінс 1790 рік 

Парокомпрессиона холодильна машина США / Олівер Еванс 1805 рік 
Паровоз «Блюхер» Англія /Джордж Стефенсон 1814 рік 

Самокат Німеччина /Карл Дрез 1817 рік 
Калейдоскоп Англія /Дейвід Брюстер 1817 рік 
Фотографія Франція/ Жозеф НісефорНьєпс 1822 рік 

Електромагніт Англія / Вільям Стерджен 1823 рік 
Газова плита Англія / Джеймс Шарп 1825 рік 

Хімічна (сірчана) голівка сірника Англія /Джон Вокер 1827 рік 
Акварель Франція / Пайо де Монтабер 1829 рік 

Газонокосарка Англія / Едвін Баддінг 1830 рік 
Телеграф Росія / П.Л. Шиллінг 1832 рік 

Аналітична обчислювальна машина Англія / Чарльз Беббідж 1833 рік 
Наждачний папір США / Ісаак Фішер-молодшим 1834 рік 

Абетка Морзе США /Семюел Морзе 1835 рік 
Водолазний костюм Англія /Август Зібе 1837 рік 

Педальний привод до велосипеду Шотландія/Кіркпатрік Макміллан 1839 рік 
Апарат для виготовлення морозива США / Ненсі Джонсон 1840 рік 

Двокамерна пневматична шина Шотландія / Роберт Уїльям Томпсон 1845 рік 
Дирижабль на паровому двигуні Франція / Анрі Жифар 1852 рік 

«Безпечний» ліфт США / Отіс Еліша Грейвс 1852 рік 
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Лінолеум Англія /Фредерік Вальтон 1860 рік 
Гуаш Франція 1850-1900 роки 

Електричний тостер США /Френк Шейлор 1909 рік 
Відеокамера Достеменно визначити автора неможливо ХХ ст. 
Комп’ютер Німеччина та США / Конрад Цузе / Джон Атанасов 1938 рік 

Шарикова Ручка Угорщина / брати Ладислав та Георг Біро 1938 рік 
Фломастер Японія / Юкио Хори 1942 рік 

Мікрохвильова піч США / Персі Спенсер 1946 рік 
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Додаток В.8 

Винаходи в сфері тваринництва 

Винахід 
Місце походження/ автор 

(у разі відомості) 
Час винайдення 

Одомашнення собаки 
(Canis lupus familiaris) 

Південна Азія 
33-10 тис. р. до 

н.е. 
Одомашнення вівці 
(Ovis orientalis aries) 

Південно- західна Азія 
11-9 тис. р. 

до н. е. 
Одомашнення кішки 

(Felis catus) 
Близький Схід 

10-7,5 тис. р. до 
н.е. 

 Одомашнення свині 
(Sus scrofa domestica) 

Близький Схід, Китай, Німеччина 9 тис. р. до н. е. 

Одомашнення кози 
(Capra aegagrus hircus) 

Іран 8 тис. р. до н. е. 

Одомашнення корови 
(Bos primigenius taurus) 

Індія , Близький Схід, Північна Африка 8 тис.  р. до н. е. 

Одомашнення курки 
(Gallus gallus domesticus) 

Індія і Південно-східна Азія 6 тис. р. до н. е. 

Спосіб приручення коня в степах Євразії 6-5 тис. р.до н.е. 
Розведення риби в штучних водоймах Сицилія 5 тис. р. до н. е. 

Папірусний просмолений човен (дерев’яна 
вербова основа, обтянута просмоленою шкірою 

тварин) 
Кувейт 5 тис. р. до н.е. 

Одомашнення морської свинки (Cavia porcellus) Перу 5 тис. р. до н. е. 
 Одомашнення віслюка 
(Equus africanus asinus) 

Єгипет 5 тис. р. до н. е. 

 Одомашнення качки (Anas platyrhynchos 
domesticus) 

Китай 4 тис. р. до н. е. 

Одомашнення азіатського буйвола (Bubalus 
bubalis) 

Індія, Китай 4 тис. р. до н. е. 

Одомашнення одногорбного верблюда (Camelus 
dromedarius) 

Аравія 4 тис. р. до н. е. 

Бджільництво (створення пасік) Китай 4 тис. р. до н. е. 
Одомашнення Лами 

(Lama glama) 
Перу 3,5 тис. р. до н. е. 

Виготовлення шовку із допомогою личинок  
шовкопряда (Bombyx mori) 

Китай 3 тис. р. до н. е. 

Виготовлення свічки (паливо для свічок 
добувалося з доступних рослин і комах) 

Стародавній Єгипет 3 тис.р. до н.е. 

Одомашнення зебри (розводяться заради молока і 
топленого масла) 

Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 3 тис. р. до н. е. 

Одомашнення північного оленя (Rangifer 
tarandus) 

Росія 3 тис. р. до н. є. 

Одомашнення сизого голуба 
(Columba livia) 

Середземномор'я 3 тис. р. до н. е. 

Одомашнення  гусака 
(Anser anser domesticus) 

Єгипет 
 

3 тис. р. до н. е. 

Одомашнення двогорбого верблюда (Camelus 
bactrianus) 

Центральна Азія 2,5 тис. р. до н. е. 

Одомашнення яка 
(Bos grunniens) 

Тибет 2,5 тис. р. до н. е. 

Одомашнення азіатського слона (Elephas 
maximus) 

Індія 2 тис. р. до н. е. 

Мило (виготовляється на основі тваринного жиру) Вавилон 2 тис. р. до н. е. 

Помада (тваринний жир, бджолиний віск) 
Стародавній Єгипет 

 
2 тис. р. до н.е. 

Перуки/головні убори 
(овеча шерсть) 

Стародавній Єгипет 
 

2 тис. р. до н.е. 

Одомашнення курей Долина р. Інд (територія сучасної Індії) 2 тис. р. до н. е. 
Пергамент (з недубленої сиром’ятої шкіри тварин) Стародавня Греція (м. Пергама) 2 тис. р. до н.е. 

Одомашнення альпака 
(Vicugna pacos) 

Перу 1500 р. до н. е. 

Домашній тхір 
(Mustela putorius furo) 

Європа 1500 р. до н. е. 

Сідло Кочовий народ Гунів 1 тис. до н. е. 
Золота рибка 

(Carassius auratus auratus) 
Китай VI ст. до н.е. 

Одомашнення кролика 
(Oryctolagus cuniculus) 

Європа VI ст. до н.е. 

Індичка (Meleagris gallopavo) Мексика 500 р.  до н. е. 
«Смеющаяся» горлиця 

(Streptopelia risoria) 
Північна Америка 500 р. до н. е. 

Шахи (знайшли дві фігурки із слонової кістки) Індія 570 р. н. е. 
Гігрометр (з вовни) Східна Європа / Микола Кузанський 1440 р. 

Зубна щітка (із свинячої щитины) Китай 1498 р. 
Маргарин (жир морських тварин) Франція / Іполит Меже-Мур’є 1868 р. 

Дихлордифенілтрихлорметилмета́н Австрія/ Отмар Цайдлер 1873 р. 
Мишоловка Англія / Вільям Гукер 1894 р. 
Мухобійка США / Роберт Монтгомері 1900 р. 

Котячий лоток та наповнювач для нього США / Едвард Лоу 1947 р. 
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Електронний ошийник Тбілісі / Ясон Бадрідзе 70-х р. ХХ ст. 
Вівця Доллі Шотландія / Ян Вілмут Кіт Кемпбелл 1996 р. 

Пневматична електронна мишоловка США / Джейк Істон 2009 р. 
Автомат для голодних собак Великобританія ХХI cт. 
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Додаток Д 

Хронологія формування й запровадження патентних законів у країнах світу 

та міжнародному праві 

Рік Країна Назва НПА Примітки 

1130 рік 
Київська Русь 

(с.Буйці) 

Грамота Великого князя Київського 

Мстислава Володимировича і його сина 

Новгородського князя Всеволода, 

дарована Новгородському Юрієвому 

монастирю 

 

19.03.1474 р. 
Венеціанська 

республіка 

Декрет (Хартія) Венеції про охорону 

промислових пристроїв 

(Венеціанський статут) 

 

1623 рік, набув 

чинності з 

1624 року. 

Англія та 

Шотландія 

(Велика 

Британія) 

Статут про монополії  

1762 р. Франція 
Декларація про наділення винахідників 

привілеями 
 

07.01.1791 р. Франція Закон про патенти 

(переглянутий та 

доп. у 1800 та 

1844 рр.), діяв до 

1960-х років. 

1787 р. США 

Положення про патенти й авторське 

право, відоме нині, як Сopyright 

and Patent Clause (або Intellectual Property 

Clause чи 

Progressive Clause) 

 

1788 р. США Конституція США  

1790 р. США Закон про патенти 1790 р. (Patent Act)  

1793 р. США Закон про патенти 1793 р. 

(переглянутий та 

доп. у 1836, 1839 

та 1861 рр.) 

07.08.1801 р. Царська Росія 

Указ «Про заохочення осіб, що вчинили 

винахід і відкриття задля вдосконалення 

землеробства, торгівлі й промислів» 

(О поощрении учинивших изобретения и 

открытия к усовершенствованию 

земледелия, торговли и промыслов) 

 

17.06.1812 р. Царська Росія 

Маніфест «Про видачу привілеїв на різні 

винаходи та відкриття в мистецтвах та 

ремеслах» 

(переглянутий та 

доп. 22.11.1833 та 

1870 рр.) 

19.10.1814 р. Царська Росія 

Указ Державної Ради «Про оприлюднення 

привілей, що видаються на різні 

винаходи» 

(Об обнародовании выдаваемых на 

разные изобретения привелегий) 

 

1852 р. 
Велика 

Британія 

Закон про внесення змін 

до законодавства про патенти 
 

1859 р. Італія Патентний закон  

1864 р. Аргентина Патентний закон  

1870 р. США 
Єдиний (консолідований) закон про 

патенти 
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1873 р. 

Австро-

Угорська 

імперія 

Головні принципи патентування 

винаходів, прийняті Віденським 

конгресом з патентних реформ 

 

1877 р. Німеччина 
Єдиний закон про патенти (Перший 

федеральний патентний закон) 
 

1878 р. Іспанія Патентний закон  

1882 р. Бразилія Патентний закон  

20.03.1883 р. 

(м.Париж) 

Міжнародний 

НПА 

Паризька конвенція з охорони 

промислової власності 

Україна, 

перебуваючи у 

складі СРСР 

приєдналася у 

1965 р., а як 

самостійна 

держава 1991р. 

1884 р. Швеція Патентний закон  

1886 р. Канада Патентний закон  

1888 р. Японія Закон про патенти  

1888 р. Індія Патентний закон  

1890 р. Мексика Патентний закон  

1891 р. Німеччина Другий патентний закон  

1896 р. 

Португалія та 

Південна 

Африка 

Патентний закон  

1896 р. Царська Росія 
Положення про привілеї на винаходи і 

вдосконалення 

(переглянутий та 

доп. 1900 та 1912 

рр.) 

1899 р. Японія Закон про патенти (нова редакція) 

(доповнювався та 

змінювався у 1909 

та 1921 рр. у 

зв’язку із 

приєднанням до 

Паризької 

конвенції) 

1919 р. СРСР Положення РНК про винаходи  

1924 р. СРСР Закон «Про патенти на винаходи»  

05.05.1941 р. СРСР 

Положення про винаходи та технічні 

вдосконалення, затверджено Постановою 

РНК СРСР № 488 

 

1947 р. 
Міжнародний 

НПА 

Гаазька угода про установу 

Міжнародного патентного бюро 

Україна 

приєдналася 

02.07.1999 р. 

25.03.1957 р. ЄС 
Договір про заснування Європейської 

Спільноти з Атомної Енергії 
 

02.12.1961 р. 

(м. Париж) 

Міжнародний 

НПА 

Міжнародна конвенція з охорони нових 

сортів рослин 

Україна 

приєдналася 

03.11.1995 р. 

 

14.07.1967 р. 

(м.Стокгольм), 

доповнена 

02.10.1979 р. 

Міжнародний 

НПА 

Конвенція про заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ) 

Україна 

приєдналася 

20.09.2001 р. 

21.08.1973 р. СРСР 

Постанова Ради Міністрів СРСР № 584 

«Положення про відкриття, винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції» 
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28.04.1977 р. 

(м.Будапешт) 

Міжнародний 

НПА 

Будапештський договір про міжнародне 

визнання депонування мікроорганізмів з 

метою патентної процедури 

Україна 

приєдналася 

01.11.1996 р. 

24.03.1971 р. 

(м. Страсбург) 

Міжнародний 

НПА 

Страсбурзька угода про Міжнародну 

патентну класифікацію 

Україна 

приєдналася 

17.12.2008 р. 

19.06.1970 р., 

переглянута у 

1979 та 1984 

рр. 

(м.Вашингтон) 

Міжнародний 

НПА 

Договір про Патентну кооперацію 

(Договір РСТ – Patent Cooperation Treaty) 

Україна 

приєдналася 

26.08.1992 р. 

18.09.1992 р. Україна 

«Тимчасове положення про правову 

охорону об’єктів промислової власності», 

затверджене Указом Президента України 

№479/92 

 

09.09.1994 р. 
Міжнародний 

НПА 
Євразійська патентна конвенція 

Україна 

приєдналася 

02.06.1995 р. 

15.12.1993 р. 

(введено в дію 

з 01.07.1994р.) 

Україна 
Закон України «Про охорону прав на 

винаходи та корисні моделі» № 3687-ХІІ 
 

15.04.1994 р. 
Міжнародний 

НПА 

Угода про торгівельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (Угода TRIPS) 

(Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) 

 

10.08.1994 р. (в 

редакції 

постанови 

КМУ від 

27.08.1997р.) 

Україна 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про 

представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених)» 

 

06.07.1998 р. ЄС 

Директива 98/44/ЄС Європейського 

парламенту та Ради про правову охорону 

біотехнологічних винаходів 

 

01.06.2000 р. 

(м. Женева) 

Міжнародний 

НПА 
Договір про патентне право 

Україна 

приєдналася  

22.11.2002 р. 

22.01.2001 Україна 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 22 «Про затвердження Правил 

складання і подання заявки на винахід та 

заявки на корисну модель» 

 

16.01.2003 р. 

(введено в дію 

з 01.01.2004р.) 

Україна Цивільний кодекс України  

22.05.2003 р. Україна 

Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

правової охорони інтелектуальної 

власності» 

 

29.04.2004 р. ЄС 

Директива 2004/48/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради про забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної 

власності 

 

10.11.2004 р. ЄС 
Стратегія реалізації прав інтелектуальної 

власності в третіх країнах 
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Додаток Е 

Структура та повноваження Департаменту інноваційної діяльності та 

трансферу технологій 
О
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відділ державної інноваційної політики відділ інноваційних програм та інноваційної інфраструктури 

відділ інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів відділ трансферу технологій 
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Додаток Ж 

Країни-учасниці Європейської патентної конвенції 

Аль Албанія 1 травня 2010 р. 

В Австрія 1 травня 1979 р. 

Б Бельгія 7 жовтня 1977 р. 

БГ Болгарія 1 липня 2002 р. 

СН Швейцарія 7 жовтня 1977 р. 

Сай Кіпр 1 квітня 1998 р. 

ЧР Чехія 1 липня 2002 р. 

Де Німеччина 7 жовтня 1977 р. 

ДК Данія 1 січня 1990 р. 

УО Естонія 1 липня 2002 р. 

ЭС Іспанія 1 жовтня 1986 р. 

В Фінляндія 1 березня 1996 р. 

ФР Франція 7 жовтня 1977 р. 

ГБ Сполучене Королівство 7 жовтня 1977 р. 

Гр Греція 1 жовтня 1986 р. 

Ч Хорватія 1 січня 2008 р. 

Ху Угорщина 1 січня 2003 р. 

Т. е. Ірландія 1 серпня 1992 р. 

Э Ісландія 1 листопада 2004 р. 

Он Італія 1 грудня 1978 р. 

Литий Ліхтенштейн 1 квітня 1980 р. 

ЛТ Литва 1 грудня 2004 р. 

Л Люксембург 7 жовтня 1977 р. 

ЛВ Латвія 1 липня 2005 р. 

МК Монако 1 грудня 1991 р. 

МК Колишня Югославська  

Республіка Македонія 

1 січня 2009 р. 

МТ Мальта 1 березня 2007 р. 

НЛ Нідерланди 7 жовтня 1977 р. 

Н Норвегія 1 січня 2008 р. 

ЛП Польща 1 березня 2004 р. 

Ст Португалія 1 січня 1992 р. 

РО Румунія 1 березня 2003 р. 

РС Сербія 1 жовтня 2010 р. 

ГП Швеція 1 травня 1978 р. 

СИ Словенія 1 грудня  2002 р. 

СК Словакія 1 липня 2002 р. 

См Сан-Маріно 1 липня 2009 р. 

ТР Турція 1 листопада 2000 р. 

Країни розширення: Боснія і Герцеговина, Чорногорія. 
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Додаток Ж 

Положение «О стимулировании работников комбината за внедрение 

предложений, направленных на снижение затрат и повышение операционной 

эфективности» 
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