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Вісник Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: 
Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків: НТУ”ХПІ”.  

 
У збірнику наукових праць НТУ”ХПІ” розглядаються актуальні питання 

побудови ринкової економіки в Україні: перспективи й актуальні проблеми 
правової охорони та ринкового використання інтелектуальній власності, 
комерціалізація технології, правова охорона комп’ютерних програм, 
перспективи розвитку та вдосконалення законодавства, кадрове забезпечення 
сфери інтелектуальній власності, інвестиційний клімат та перспективи 
використання результатів інтелектуальної праці у господарчім обороті та інш. 

Для викладачів, наукових та практичних працівників, спеціалістів та 
аспірантів. 

 
 
В сборнике научных трудов НТУ”ХПИ” рассматриваются актуальные 

вопросы построения рыночной экономики в Украине: перспективы и актуальные 
проблемы правовой охраны и рыночного использования интеллектуальной 
собственности, коммерциализация технологии, правовая охрана компьютерных 
программ, перспективы развития и усовершенствования законодательства, 
кадровое обеспечение сферы интеллектуальной собственности, инвестиционный 
климат и перспективы использования результатов интеллектуального труда в 
хозяйственном обороте и др.  

Для преподавателей, научных и практических работников, специалистов 
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УДК  340.12                                      
ПЕРЕРВА П.Г., доктор екон.наук, ТКАЧОВ М.М., НТУ «ХПІ», Україна,Харків 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Розглянуто питання вдосконалення законодавчого забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні. Розглянуто загальні, спеціальні, міжнародні  та інші закони в цій галузі. 
Особлива увага приділена питанням охорони об’єктів інтелектуальної власності.  

 
The question of perfection of the legislative providing of innovative activity is considered in 

Ukraine. General, special, international  et al acts are considered in this industry. The special 
attention is spared to the questions of guard of objects of intellectual property.  

 
Виникнення права у сфері інновацій,  промислової власності, існування і дія його норм 

визначаються закономірностями розвитку економіки [1, 10]. Це право забезпечується 
державою шляхом видачі охоронного документа (патенту, свідоцтва) на право володіння і 
користування об’єктом промислової власності (ОПВ). Вплив патентного права на 
економічний бік життя суспільства визначається тим, що охоронні документи, маючи 
юридичну монополію на ОПВ, забезпечують їхнім власникам додаткові економічні вигоди у 
виробництві та реалізації промислової продукції, створеної на базі ОПВ, що охороняються в 
державно-правовому порядку. Регулювання правовідносин у сфері охорони промислової 
власності здійснюється на основі Конституції України [5]. Так, Стаття 41 Конституції 
проголошує: "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним". У Статті 54 
зазначено: "Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний 
громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 
використовувати або поширювати їх без його згоди за винятками, встановленими законом".  
Право має бути формалізованим, тобто вираженим у певній формі. Тому з формально-
юридичної точки зору джерела права — це офіційно визнані форми, в яких здійснюється 
встановлення, зміна або скасування правових норм. Іншими словами, джерела права — це 
способи юридичного вираження права. Джерелами права є: 

• закони, тобто нормативно-правові акти, що приймаються органами законодавчої влади; 
• підзаконні нормативні акти, що видаються органами виконавчої влади на виконання й 
розвиток чинних законів. 
Законодавство України, яке регулює відносини у сфері інноваційної діяльності та 

промислової власності [10], можна поділити на чотири блоки (рис.1).  
 

 
Рис.1 – Блоки Законів України в сфері інноваційної діяльності 
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Загальні питання 
юридичного забезпечення
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Загальне законодавство України стосовно охорони промислової власності [2, 6, 11, 
12].  
Державна система підтримки і регулювання інноваційної діяльності та охорони промислової 
власності є складовою загальнодержавної системи охорони інтелектуальної власності. 
Забезпечення правової охорони промислової власності створює сприятливі умови для 
розвитку ринкової економіки і залежить від рівня національної законодавчо-нормативної бази 
у цій сфері. Правове підґрунтя норм, пов'язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав на 
ОПВ, міститься в загальному законодавстві. Загальне законодавство України у сфері 
інноваційної діяльності [10] передбачає напрямки, суть яких представлена нами на рис.2.   

 
 

 
 
Рис.2 – Основні напрямки юридичного забезпечення сфери інноваційної діяльності 

 
Основними документами загального законодавства, в яких знайшли відображення 

проблеми регулювання питань інноваційної діяльності, є Кодекси України: цивільний, 
цивільно-процесуальний, арбітражно-процесуальний, кримінальний, кримінально-
процесуальний, про адміністративні правопорушення, митний. 

Спеціальне законодавство в сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності це дуже важлива складова всього комплексу юридичного забезпечення розвитку 
країни.   
Україна ніколи не мала свого власного спеціального законодавства, наприклад, у сфері 
промислової власності. Його потреба стала очевидною з проголошенням у серпні 1991 року 
незалежності України, коли створився вакуум у забезпеченні правової охорони ОПВ. 
У вересні 1992 року введено в дію "Тимчасове положення про правову охорону ОПВ та 
раціоналізаторських пропозицій в Україні", яке передбачало надання правової охорони 
винаходам, промисловим зразкам, товарним знакам і знакам обслуговування, а також 
визначало норми щодо регулювання правових відносин у раціоналізаторській діяльності. Цим 
правовим актом було введено єдину форму охорони винаходів та промислових зразків — 
патент. Уведення в дію цього документа дало змогу розпочати прийом заявок та видачу 
охоронних документів на ОПВ [10]. 

Об’єкти інтелектуальної власності сформували специфічний сегмент ринку в Україні, 
який почав інтенсивно розвиватися. 1993 року Верховною Радою України ухвалено Закон 
України "Про охорону прав на сорти рослин", а з липня 1994 року набрали чинності ще три 
Закони України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на 
промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".  Цими законами 
регулюються відносини, що виникають стосовно набуття і здійснення права власності на 
вказані ОПВ. Аналіз їхнього змісту показав, що в Законі України "Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг" визначення об'єкта "знак для товарів і послуг" безпідставно об'єднує два 
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об'єкти — "товарний знак" і "знак обслуговування". На нашу думку, має бути два окремих 
об'єкти, як це передбачено міжнародними нормами. Прогалиною згаданого Закону було 
відсутність норм про колективні знаки, які не мають правової охорони, а також відсутність 
критерію визначення загальновідомих знаків. Закони України, які регламентують порядок 
надання прав промисловим зразкам і товарним знакам, не узгоджено в частині надання 
правового статусу одному й тому самому об'єкту — етикетці, що призводить до спорів між 
власниками зазначених ОПВ. З набранням чинності зазначеними законами постала 
необхідність приведення низки законодавчих актів у відповідність до законів України про 
охорону прав на ОПВ. У лютому 1995 року прийнято Закон України "Про внесення змін і 
доповнень до деяких законодавчих актів України відносно охорони інтелектуальної 
власності". Цим законом внесено зміни й доповнення до шести кодексів України, дев'яти 
законів і двох декретів Кабінету Міністрів України.  

З 1996 року введено в дію Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції". 
Цей закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від 
недобросовісної конкуренції, зокрема, від неправомірного використання позначень. 
1997 року прийнято Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем". 
Необхідність запровадження в Україні охорони прав на топографії інтегральних мікросхем 
(далі — IMC), які є основою елементної бази сучасної обчислювальної та радіоелектронної 
техніки, зумовлено, передусім, внутрішніми потребами розвитку економіки держави. Цей 
закон має забезпечити вітчизняним розробникам топографії ІМС умови для охорони 
результатів їхньої інтелектуальної праці і сприяти розвитку вітчизняної мікроелектроніки. 
1999 року введено в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг". 

Із січня 2000 року набрав чинності Закон України "Про охорону прав на зазначення 
походження товарів". Це цілком новий для України ОПВ, охорону якого передбачено 
зобов'язаннями, взятими на себе Україною внаслідок підписання двосторонніх угод, і 
вимогами міжнародних договорів, до яких приєдналась або збирається приєднатись Україна. 
У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" необґрунтовано 
надається правова охорона двом різновидам ОПВ — назвам місця походження товару (далі — 
НМП) та географічним зазначенням походження товару (далі — ГЗП). У зв'язку з цим виникає 
проблема зачислення заявленого позначення до одного з двох об'єктів правової охорони, 
передбаченої законом. Недоцільність введення двох об'єктів правової охорони зумовлюється 
також практичною тотожністю підстав для надання охорони цим об'єктам. 
В Україні з уведенням в дію спеціальних законів у сфері промислової власності відбувається 
процес становлення національної патентної системи, яку слід розглядати як елемент ринкової 
економіки.  

У червні 2000 року прийнято Закон України " Про внесення змін до Закону України 
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".  

У грудні 2000 року прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів 
України з питань інтелектуальної власності", який стосується більшості об'єктів ОПВ. Цим 
законом суттєво змінено процедуру видачі рішень за результатами експертизи ОПВ у бік її 
ускладнення. 

З травня 2001р. введено в дію Закон України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності". Цим законом уперше в Україні за порушення прав на ОПВ 
(зокрема, незаконне використання) передбачено кримінальну відповідальність. 
2003 р. прийнято Цивільний Кодекс України з набуттям його чинності з 2004 р., у Книзі 
четвертій якого узагальнено право інтелектуальної власності. Це є суттєвим кроком до 
врегулювання питань, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю. Але поверхове ознайомлення 
з цим правовим актом дає підстави говорити про неузгодженість його з міжнародними 
нормами. 
Деякі питання, врегульовані у законодавчому порядку, не можуть бути виконаними 
практично, поза як відсутні механізми їхнього виконання. Так, неврегульовані питання, яким 
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чином Департамент інтелектуальної власності має видавати рішення за результатами 
експертизи на ОПВ, що проводиться в Українському інституті промислової власності. 
Україна є учасницею міжнародних договорів і угод у сфері охорони інтелектуальної 
(промислової) власності. Згідно із Законом України "Про дію міжнародних договорів на 
території України", встановлено, що укладені й належним чином ратифіковані Україною 
міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і 
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 
Комплекс заходів щодо міжнародної співпраці у сфері охорони промислової власності 
координує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), яка є однією з 
шістнадцяти спеціалізованих установ, що входять до системи Організації Об'єднаних Націй. 
Раніше майже всі міжнародні договори з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності вимагали від держав тільки визнання прав інтелектуальної власності. Порядок 
захисту прав донедавна залишався "поза полем зору" цих угод. У 90-х роках пішли далі 
загальних декларацій. Важливим в цьому сенсі є Міжнародна угода ТРІПС, основні 
положення якої можуть бути зведені до наступного: 

 запровадження норм і стандартів охорони і здійснення прав інтелектуальної власності; 
 надання національного режиму охорони патентних та авторських прав; 
 надання державного режиму охорони найбільшого сприяння;  
 додержання міжнародних конвенцій із захисту прав інтелектуальної власності.  

Головна цінність  угоди ТРПІС полягає в тому, що в ній у  частині III (статті 41 — 61)  
згідно з певними умовами визначаються норми та стандарти процесу захисту інтелектуальної 
власності. Частина III містить вимоги не лише нормативного, але й інституційного характеру. 
Для того, аби правила частини ІІІ ТРІПС вважалися виконаними у правовому полі України, 
необхідно не лише впровадити певні норми в законодавство, але Й забезпечити реальний 
захист прав інтелектуальної власності. Охорону прав на ОПВ передбачено міжнародними 
зобов'язаннями України, що випливають з підписаних нею двосторонніх угод, і вимогами 
міжнародних договорів, до яких приєдналася або збирається приєднатися Україна. Наприклад, 
Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (далі — 
ЄС) від 16 червня 1994 року зобов'язує Україну забезпечити рівень охорони прав на всі ОПВ 
(в тому числі ефективні засоби дотримання таких прав), аналогічний до наявного в ЄС. 
Приєднання України до COT також потребує вирішення означених питань. 

Про актуальність та нагальну потребу вирішення цього завдання яскраво свідчить 
запровадження з боку уряду США додаткового мита на низку важливих експортних товарних 
позицій України через неврегульованість питань з охорони прав інтелектуальної власності. 
Дослідження спеціального законодавства у сфері промислової власності виявило, що воно 
характеризувалося невідповідністю міжнародним актам. Так, воно дозволяло одночасне 
існування кількох патентів з різними термінами дії на один і той самий об'єкт-винахід, що не 
відповідало міжнародним нормам (таких положень немає в абсолютній більшості розвинених 
країн) [25]. 

Невідповідність національного законодавства до норм захисту прав на ОПВ, 
визначених світовим співтовариством, може призвести до аутсайдерства України в системі 
міжнародної торгівлі, припинення іноземного інвестування та втрати торговельних пільг. 
Тому у травні 2003 р. в закони, що регулюють питання охорони прав на винаходи, корисні 
моделі, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем і промислові зразки, 
внесено зміни і доповнення, які, з одного боку, наблизили законодавство у сфері промислової 
власності до вимог Угоди ТРІПС, а з іншого, — ускладнили процедуру набуття прав як для 
заявників, так і для експертів. 

Наприклад, в усі закони як умову отримання охоронного документа введено вимогу 
про сплату мита за його отримання та збору за публікацію. Таким чином, заявник за 
отримання охоронного документа має сплатити двічі: мито — державі, збори — установі, а 
платежі повинні відстежувати експерти. У закони також введено чималу кількість понять, які 
не мають відповідної дефініції. 
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І знову, майже відразу розпочалася робота з підготовки чергових змін до перелічених 
вище законів, аби узгодити їхній зміст з нормами нового цивільного кодексу, у якому, в свою 
чергу, є безліч невідповідностей міжнародним нормам щодо права інтелектуальної 
(промислової) власності. Таким чином, приводячи законодавство у відповідність до норм 
цивільного кодексу, треба знову відступати від міжнародних норм, зокрема, від Угоди ТРІПС. 
Постійні зміни, уточнення й доповнення законів, які стосуються надання прав на ОПВ, 
зумовлюють нестабільність законодавства, що значною мірою негативно впливає на творчу 
активність науковців і розробників. Крім того, дослідження спеціальних законів про охорону 
прав на ОПВ, здійснені великою кількістю вчених та фахівців, відзначають їхнє відомче 
спрямування, незважаючи на нескінченні переробки. 
Інші нормативно-правові акти з питань промислової власності. До інших нормативно-
правових актів у сфері промислової власності слід зарахувати закони і підзаконні акти, які так 
чи інакше стосуються питань щодо сфери промислової власності і нематеріальних активів. 
Закон України "Про режим іноземного інвестування "визначає можливість здійснення 
іноземних інвестицій у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у 
конвертованій валюті підтверджено відповідно до законів (процедур) держави-інвестора чи 
міжнародних торгових звичаїв, а також підтверджено експертною оцінкою в Україні, що 
долучає легалізовані на території України права на ОПВ, ноу-хау тощо. Але питання стосовно 
проведення експертної оцінки вартості іноземних інвестицій, хоча наявність такої оцінки 
передбачено, залишаються неврегульованими. 

Закони України "Про власність", "Про науково-технічну інформацію" та деякі інші 
передбачають, що держава може виступати суб'єктом права на ОПВ, але дотепер не 
визначено, у якому порядку таке право набувається і використовується. Це дає змогу 
компенсувати (через амортизацію нематеріальних активів) витрати на придбання цих прав, 
збільшити статутний фонд, поліпшити показники фінансової незалежності підприємства за 
рахунок збільшення загальної вартості його активів тощо. Але при цьому виникають 
проблеми щодо відображення вартості прав на ОПВ у балансі підприємства та правильності 
цього відображення у документації з обліку. Чинне на сьогодні нормативно-методичне 
забезпечення з цього питання потребує вдосконалення й розширення. Багато в чому 
невизначеним залишається державне регулювання оціночної діяльності щодо вартості прав на 
ОПВ. Нещодавно прийнятий Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні" питань оцінки прав на ОПВ не вирішує.  Документом, що 
регулює оцінку власне нематеріальних активів (у т.ч. прав на ОПВ), є "Порядок експертної 
оцінки нематеріальних активів". Цей документ морально застарів і не забезпечує можливості 
проведення об'єктивної оцінки вартості прав на ОПВ у більшості випадків проведення оцінки. 
Наведений у Порядку перелік є неповним і досить спірним. Він методологічно не 
опрацьований і суперечить чинному законодавству, зокрема, п. 2 Постанови Кабінету 
Міністрів України "Про деякі питання приватизації госпрозрахункових об'єктів науково-
технічної сфери, що перебувають у державній власності". Визначення об'єкта науково-
технічної інформації, економічної, організаційної та інших вигод, економічних привілеїв у 
Порядку викладено нечітко, і вони не дають можливості встановити, що саме є об'єктами 
права власності у таких випадках. 
Не зовсім зрозуміло також, чи можна до нематеріальних активів науково-технічної сфери, 
зокрема, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, конструкторських та 
технологічних бюро, зачисляти ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, права, "...що 
випливають з нормативно-методологічних матеріалів, у тому числі право на здійснення 
авторського нагляду за використанням впроваджених об'єктів науково-технічної сфери, 
реалізованих проектів, а також виключне право на проектування їх реконструкції, 
модернізації, проведення експертиз" тощо. Неважко передбачити правові та економічні 
наслідки, до яких може призвести такий Порядок. Важливим є також прийняття конкретних 
рішень стосовно врегулювання передачі прав на ОПВ на етапі приватизації державних 
підприємств і установ, що потребує розробки низки нових та удосконалення деяких чинних 
норм законодавства з приватизації. 
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Отже, дослідження стану та розвитку нормативно-правової бази у сфері промислової 
власності дає підстави дійти висновку, що в чинному законодавстві не вирішено чимало 
важливих принципових положень щодо управління промисловою власністю. 
Сьогодні для держави необхідним є залучення ОПВ до господарського обігу, запровадження 
інноваційного підприємництва, заснованого на сучасних науково-технічних досягненнях, 
створення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Усе це виявляє недосконалість або 
навіть відсутність в Україні правового врегулювання важливих питань, пов'язаних з 
комерційним використанням ОПВ, включаючи інтелектуальні продукти, створені повністю 
або частково за рахунок коштів державного бюджету. В Україні відсутні законодавчі акти 
щодо фірмових найменувань, ноу-хау, службових винаходів, раціоналізаторських пропозицій, 
які б забезпечували їм ефективну охорону. Можна вважати, що в Україні лише закладено 
підвалини законодавчої та нормативно-правової бази у сфері промислової власності, і часто-
густо законодавство не відповідає потребам економічного розвитку держави, а також 
міжнародним нормам та вимогам. Саме тому міжнародний альянс інтелектуальної власності 
поставив Україну першою у списку п'ятдесяти восьми країн з низьким стандартом охорони 
промислової власності. Забезпечення в Україні сприятливих умов для одержання, 
використання і захисту прав на ОПВ, безумовно, потребує подальшого удосконалення 
нормативно-правової бази, але цей процес має бути прозорим і зрозумілим, спрямованим на 
спрощення відповідних процедур. Важливими чинниками такого процесу є: 

 вплив економічних, соціальних та політичних умов розвитку держави, досвід 
застосування чинних нормативних актів, зокрема, за умов розвитку інноваційного 
бізнесу та комерціалізації результатів інтелектуальної праці; 

 прагнення України увійти як повноправний член до світової спільноти, що 
потребує гармонізації національного законодавства з відповідними міжнародно 
визнаними нормами і правилами. 

Дослідження законодавства України у сфері промислової власності свідчить про 
необхідність розробки відсутніх законопроектів та внесення змін і доповнень до чинних, що 
дасть змогу привести законодавство України щодо промислової власності у відповідність до 
загальних вимог, встановлених для країн-членів СОТ. З огляду на соціальну значущість 
правильного вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної 
власності, треба навести чітке визначення поняття "контрафактна продукція". Визначення 
такої продукції містять закони різних держав, зокрема, Російської Федерації. Законодавством 
інших держав також встановлено можливість подання позовів до суду про визнання продукції 
контрафактного і, відповідно, про знищення такої продукції. Це потрібно врахувати в законах 
і внести відповідні зміни до них. Слід також уточнити поняття "використання знака для 
товарів і послуг", конкретно визначивши, що мається на увазі під використанням знака. Крім 
того, доцільно законодавчо визначити можливість особи, права якої порушено, вимагати 
компенсацію за порушення цих прав відповідно до визначення "використання знака". 
Запровадження такої компенсації позбавило б таку особу необхідності доводити розмір 
збитків, завданих внаслідок порушення її прав. 
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