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АНОТАЦІЯ 

Булат Є. А. Проблеми удосконалення правової охорони 

результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в 

Європейський дослідницький простір. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право». − Придніпровський науковий центр НАН 

України і МОН України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України.−  Київ, 2017. 

У дисертаційному дослідженні запропоновано розв’язання проблем 

удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в 

процесі інтеграції України в Європейський дослідницький простір  і 

визначення способів забезпечення правової охорони окремих результатів 

інтелектуальної діяльності, які отримуються у науковій та технологічній 

сферах, що впливають на інноваційний розвиток.  

На сучасному етапі, обумовленому євроінтеграційним вектором 

розвитку та входженням України в Європейський дослідницький простір, 

пропонується удосконалення правового режиму окремих результатів 

інтелектуальної діяльності, які отримуються у науковій та технологічній 

сферах та прямо впливають на інноваційний розвиток держави. 

Проаналізовано, що Україна за рейтингуванням інноваційного розвитку 

країн Європи має статус "інноватор, що формується". При цьому значення 

зведеного індексу інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по 

країнах Європейського Союзу. У зв’язку з цим підкреслено нагальну 

необхідність удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, 

яка є складовою інноваційної системи в цілому. Основним напрямом 

охорони у цій сфері також має бути, безумовно, забезпечення реалізації 

законних прав та інтересів громадян.  
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З метою удосконалення правової охорони наукових відкриттів 

пропонується виявляти з прикладної частини матеріалів заявки їх 

охороноздатну частину, яка містить охороноздатні рішення, які підлягають 

патентуванню. Запропоновано авторське визначення бізнес -методу, під 

яким розуміється спосіб організації управління матеріальними і 

нематеріальними об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є 

корисним, новим і спрямований на задоволення потреб суспільства. 

Запропоновано удосконалення механізму правової охорони 

раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів. 

Обґрунтовано, що розвиток цивілістичної науки на сучасному етапі слід 

пов’язувати на користь розв’язання проблем міжгалузевого та 

міждисциплінарного характеру, з поступовим відходом від суто 

нормативістських підходів. Сфера інтелектуальної власності у цьому сенсі 

має сприйматися як вдалий об’єкт для застосування сучасного цивільно -

правового інструментарію, при цьому вироблені за попередні часи підходи 

у частині правового регулювання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності потребують переосмислення й застосування нових знань, що 

обумовлено інноваційним шляхом розвитку держави та суспільних відносин 

у цілому. Доцільність впровадження такого удосконалення правової 

охорони показано на прикладі таких об’єктів як наукові відкриття, бізнес-

методи і раціоналізаторські пропозиції.  

На підставі історично-правового аналізу та із врахуванням положень 

теорії першомеж доведено, що стан правової охорони інтелектуальної 

власності має відповідати таким базовим правовим цінностям, як 

законність, справедливість і правопорядок, що характеризують еволюцію 

інтелектуальної власності. Визнано періодичність у прийнятті рішень, 

спрямованих на удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, 

на кожному етапі розвитку цієї сфери.  

Визначено, що слугуючи однією з вимог створення інноваційного 

продукту, по суті, беручи участь у його формуванні, наукове відкриття є 
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результатом інтелектуальної діяльності, який поступово перетворюється на 

об’єкт інноваційних відносин. 

Обгрунтовуються цивільно-правові підходи щодо об’єктного та 

суб’єктного складу відносин, що виникають з приводу охорони окремих 

результатів інтелектульної діяльності та вплив такої охорони на 

перспективи імплементації України в Європейський дослідницький простір. 

Одним із вихідних завдань інноваційного розвитку України у сфері 

науково-дослідної діяльності є її інтеграція в Європейський дослідницький 

простір (ERA), чому сприяє активна співпраця з Європейським Союзом. 1 

вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС, що обумовило, серед інших,  інтеграцію України до європейського 

економічного простору, посилення її інноваційної спрямованості, стрімкого 

інноваційного розвитку, підвищення рівня її конкурентоздатності.  Одним з 

пріоритетних напрямів Угоди про асоціацію є наближення законодавства 

України до норм і стандартів ЄС, що зумовлює переоцінку досвіду і знань, 

пов’язаних з комерціалізацією інновацій на світовому рівні, та вимагає 

застосування нових підходів до врегулювання  їх на законодавчому рівні. 

Доведено, що епоха постмодерну є одночасно і передумовою, і 

сприятливим середовищем для удосконалення правової охорони деяких 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності з метою забезпечення 

відповідним цивільно-правовим інструментарієм наукового, технологічного 

та інноваційного розвитку України. Підкреслено, що нині вишукуються нові 

способи і методи удосконалення правових механізмів охорони результатів 

інтелектуальної діяльності, поява яких обумовлена динамічним роз витком 

інформаційних технологій На сучасному етапі, обумовленому 

євроінтеграційним вектором розвитку та входженням України в 

Європейський дослідницький простір, пропонується удосконалення режиму 

правової охорони окремих результатів інтелектуальної діяльності, які 

отримуються у науковій та технологічній сферах та прямо впливають на 

інноваційний розвиток держави. Адже економічні переваги у найбільш 
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високорозвинених країнах світу формуються саме за рахунок ефективної та 

дієвої правової охорони інтелектуальної власності. Сформульовано 

положення про те, що наукове відкриття виступає одночасно і як об’єкт 

права інтелектуальної власності, і як об’єкт інноваційних відносин, 

оскільки воно може бути однією з вимог існування інноваційного продукту 

і брати участь у його формуванні. Запропоновано у науковому відкритті як 

результаті інтелектуальної діяльності, що має теоретичну, 

експериментальну і прикладну частини, виявляти із прикладної частини 

охороноздатні ознаки технологічних рішень, які підлягають патентуванню. 

Пропонується впровадження способу охорони бізнес-методу, що полягає у 

виявленні з матеріалів кожної заявки охороноздатної частини, яка 

заявляється як «спосіб» і в установленому порядку проходить  процедуру 

державної реєстрації. Запропоновано спосіб охорони інтелектуальних 

інвестицій у вигляді раціоналізаторських пропозицій, який полягає у 

виявленні з матеріалів кожної заявки на раціоналізаторську пропозицію 

охороноздатної частини, що в установленому порядку надсилається до 

державної Установи для видачі охоронного документу. Для 

раціоналізаторських пропозицій, які повною мірою не відповідають усім 

ознакам охороноздатності, запропоновано видавати свідоцтва на рівні 

юридичної особи. Удосконалені наукові підходи щодо об’єктного складу 

цивільних правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Представлено 

авторську позицію щодо визначення окремих результатів інтелектуальної 

діяльності як об’єктів правової охорони, з виокремленням критеріїв 

охороноздатності стосовно таких об’єктів чи їх складових;  наукові підходи 

щодо процедур правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, 

а саме наукових відкриттів (через виявлення їх охороноздатної частини) та 

раціоналізаторських пропозицій (через виявлення охороноздатних ознак у 

матеріалах заявки) та доцільність запровадження механізму правової 

охорони бізнес-методів через виявлення охороноздатних рішень. Висновок 

про суб’єктний склад носіїв бізнес-методу, що включає: фізичних осіб, 
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творчою працею яких він встановлений; юридичних осіб, діяльність яких 

тісно пов’язана з пошуком нових бізнес-рішень; правонаступників;  

висновок про необхідність розробки та впровадження Методичних 

рекомендацій, якими буде регулюватися застосування механізму правової 

охорони до наукового відкриття, в якому виявлено охороноздатн у частину, 

раціоналізаторської пропозиції і бізнес-методу; 

Дістало подальшого розвитку положення про циклічність розвитку 

правової охорони інтелектуальної власності й національного законодавства 

у цій сфері, становлення яких за роки незалежності нашої держави умовно 

можна поділити на чотири основних етапи. На кожному з цих етапів 

законодавча база у сфері інтелектуальної власності певною мірою 

коригувалася (повною мірою або частково) з метою її удосконалення і 

приведення у відповідність з наявним станом суспільних відносин та 

відповідними міжнародними стандартами; цивільно-правова характеристика 

суб’єктів інтелектуальної власності, зокрема пропонується вважати 

суб’єктом права на наукове відкриття юридичну особу, в якій воно 

створено, при виявленні із матеріалів заявки на нього охороноздатних 

ознак. Дістало подальшого розвитку положення про суб’єктивні права 

інтелектуальної власності на наукове відкриття, в якому виділено 

охороноздатну частину, що включають окрім відомих (таких як право 

авторства, право на визнання автором наукового відкриття тощо) також 

права, пов’язані з виділенням прикладної частини матеріалів заявки. 

Правова природа останніх обумовлюється суттю суб’єктивних прав 

інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі; висновок про те, 

що раціоналізаторська пропозиція має розглядатися як об’єкт 

інтелектуальних інвестицій, який в умовах інтеграційних процесів підлягає 

цивільно-правовому регулюванню. Включення до визначення 

раціоналізаторської пропозиції організаційного рішення у будь -якій сфері її 

діяльності розширює сферу правового регулювання даного об’єкту права 
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інтелектуальної власності та надає додаткові можливості щодо обрання 

способу його охорони на сучасному етапі.  

Практичне значення одержаних результатів  дисертаційного 

дослідження зумовлюється їх загальною спрямованістю на вдосконалення 

цивільно-правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, з метою 

їх комерціалізації та залучення до інноваційного процесу, з урахуванням 

інтеграції України в Європейський дослідницький простір, в результаті чого 

дане дослідження здійснює істотний внесок у розвиток української 

цивільно-правової науки. Матеріали дисертаційної роботи впроваджені і 

використовуються:  

– у науково-дослідній роботі при проведенні наукових досліджень 

стосовно удосконалення правової охорони наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій та можливості запровадження правової 

охорони стосовно бізнес-методів (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідну роботу Придніпровського 

наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти 

і науки України від 23 березня 2017 року);  

– у законотворчій діяльності у частині удосконалення механізму 

правової охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності (довідка 

Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 19 травня 2017 року);  

– у навчально-методичній роботі при підготовці та викладанні 

навчальних дисциплін «Інтелектуальна власність»,  «Право інтелектуальної 

власності», в освітньому процесі студентів та слухачів, розробці навчально -

методичних матеріалів, посібників, наукових публікацій, підготовці 

спеціальних курсів, які пов’язані з актуальними проблемами 

інтелектуальної власності (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчально-методичну роботу Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 27 квітня 2017 року).  
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In this dissertation, the author proposes solution for problem of 

improvement of legal protection of intellectual activity results when Ukraine is 

in process of integration into European Research Area, and methods for 

providing legal protection of intellectual act ivity results in scientific and 

technological spheres, which impact on innovative development.  

At the present stage, which is characterized by Eurointegration vector of 

development and entry of Ukraine into European Research Area, it is proposed 

to improve policy of legal protection of intellectual activity results in scientific 

and technological spheres, which directly impact on the innovative way of 

development of the country. The conducted analysis shows that Ukraine has a 

status of “emerging innovator”  in the European Union rating for innovative 

development. Generally, total innovation index for Ukraine is twice lower than 

the average index of the other European countries. In this context, special 

attention should be focused on necessity to improve inte llectual property legal 

protection, which is a component of the innovation system in the whole. There is 

no doubt that the key tendency of the legal protection in this sphere should be 

the ensured realization of lawful rights and interests of the people.  

With the view of improvement of legal protection of scientific discoveries, 

it is proposed to reveal their protectable signs, which are subject to be patented, 

in practical part of the record. The author further proposes to define a method, 

which can organize proper material and non-material object management with 

certain technical and commercial results, and which is innovative and useful and 

satisfies needs of society, as a “business-method”. Improvement of mechanism 

for legal protection of rationalization proposals and business-methods also 

proposed. 

It is grounded that development of civics as a science should trend towards 

solving interindustry and interdisciplinary problems with gradual departure from 

exclusively normative approaches. In this context, intellectual property should 

be considered as a good object for applying up-to-date civil-law instruments; at 

the same time, previously elaborated approaches to the legal regulation of results 
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of intellectual and creative activities should be reviewed and added with new 

knowledge as it is required by innovative way of development of the country and 

social relations as a whole. Expediency of the legal protection improvement is 

shown on example of such objects as scientific discoveries, rationalization 

proposals and business methods.   

Basing on historical and legal analysis, and with the help of the theory of 

limits, it has been proved that state of legal protection of intellectual property 

should be in harmony with such basic legal values as lawfulness, justi ce and 

law-and-order, which are signs of evolution of intellectual property. It is also 

stated that decisions on improvement of legal protection of intellectual property 

should be reviewed with certain periodicity, at each stage of this sphere 

development. It is stated that scientific discovery is one of the requirements of 

the innovative product creation and formation, and, at the same time, is an 

intellectual activity result, which is gradually transformed into object of 

innovating relations. The author validates civil and legal approaches for 

subject’s and object’s composition of relations, which arise in connection with 

protection of intellectual activity results, and explains how such protection 

impacts on prospects of Ukraine to be implemented into the  European research 

area. 

One of the initial tasks of innovation development of Ukraine in the field 

of research activity is its integration into the European Research Area (ERA), 

which is facilitated by active cooperation with the European Union.  The first of 

September, 2017, the Association Agreement between Ukraine and the European 

Union came into force, which resulted the integration of Ukraine into the 

European economic space, intensified its innovation orientation, rapid 

innovation development, and raised its competitiveness. One of the priority 

directions of the Association Agreement is the approximation of Ukraine's 

legislation to European Union norms and standards, which results in a 

reappraisal of the experience and knowledge connected with the 
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commercialization of innovations at the world level, and requires the application 

of new approaches to their settlement at the legislative level.  

It is further stated that epoch of postmodernism is a precondition and, at 

the same time, a favorable environment for improving legal protection of certain 

results of intellectual and creative activities and, consequently, for providing 

proper civil-law instruments for scientific, technological and innovative 

development of Ukraine. It is also stressed that the country is seeking for new 

methods for improving mechanisms of legal protection of the results of 

intellectual activity; such mechanisms are required by dynamic develo pment of 

information technology. At the present stage, which is characterized by 

Eurointegration vector of development and entry of Ukraine into European 

research domain, it is proposed to improve policy of legal protection of the 

results of intellectual activity in scientific and technological spheres, which are 

dominant for innovative development of the country. This approach is justified 

by the fact that economic advantages of the highly-developed countries are 

formed thanks to the effective and sufficient legal protection of intellec tual 

property. Proposition is formulated that a scientific discovery can be an object of 

intellectual property and, at the same time, an object of innovative relations, as it 

can be one of the requirements for the innovation product existence and 

formation. It is proposed to reveal in practical part of any scientific discovery, 

i.e. in the result of intellectual activity, which consists of theoretical, 

experimental and practical parts, those protectable signs of technological 

solutions, which can be subject to be patented. A method is further proposed for 

protection of the business-methods, which assumes revealing in the records a 

protectable issue of the method, which is applied as “the method”, and which is 

subject to registration by the governmental agency in established order. A 

method is further proposed for protecting the intellectual investments in the form 

of rationalization proposals, which assumes revealing in each record for such 

rationalization proposals a protectable issue, which, in the established  order, is 

to be sent to the governmental agency for issuing a document of protection. It is 
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also proposed that in case of rationalization proposals, which do not meet in full 

volume all criteria of protectability, such document of protection may be issued  

at the level of legal entity. Scientific approaches to the composition of objects in 

the civil legal relations in the sphere of intellectual property are improved. The 

author’s position is to define results of intellectual activity as objects of legal 

protection with assigned criteria of protectability for such objects or their 

components; scientific approaches to the procedures of legal protection of the 

objects of intellectual property right, namely, scientific discoveries (through 

revealing their protectable issue) and rationalization proposals (through 

revealing protectable signs in the records), and expediency of implementation of 

mechanism of business-method legal protection through revealing protectable 

decisions. Сonclusion on the composition of subjects in the business-method 

carriers, which includes: individuals, whose creative work is determined by the 

business-method; legal entities, whose activity is closely connected with 

searching of new business decisions; and their legal successors; conclusion about 

necessity to create and implement Methodological Recommendations, which 

shall regulate using of the legal protection mechanism for the scientific 

discovery with revealed protectable issue, rationalization proposal and business-

method. 

Тhe following has been further developed propositions, concerning 

cyclicity of development of intellectual property legal protection and appropriate 

national legislation. Formation of the Ukrainian legislation in this sphere  during 

the years of independence of our country can be conditionally divided into four 

key stages. At each of the stages, the Ukrainian legislative basis in the sphere of 

intellectual property was corrected (in full volume or partially) in order to 

improve it in accordance with existing social relations and international 

standards; legal description of subjects of intellectual property. It is proposed, in 

particular, to consider a legal entity, where a scientific discovery was made, as a 

subject of the right to such scientific discovery if protectable signs are revealed 

in the record for this scientific discovery;  
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Тhe following has been further developed propositions, concerning the 

subject’s rights to the intellectual property related to the scientific discovery 

with revealed protectable issue. The subject’s rights include both known rights 

(right of authorship, right to recognition as an author of scientific discovery) and 

those, which are connected with applied part in the record. Legal character of the 

latter is explained by essence of the subject’s rights to the inventions and useful 

models; conclusion, that any rational proposition may be recognized as an object 

of intellectual investments, which, in the course of integration processes, should 

be regulated by civil laws. Recognition of organizational (management) decision 

as a rational proposition in any sphere of its action extents domain of legal 

regulation of this object of the intellectual property law and adds possibilities to 

find proper methods for its protection at the current moment.  

The practical value of the findings of the dissertation research is 

determined by their general orientation of improving the civil law protection of 

the results of intellectual activity, with the aim of their commercialization and 

involvement in the innovation process, in connnection with Ukraine's integration 

into the European Research Area, as a result of which this dissertation research 

makes a significant contribution to the development of the Ukrainian civil law 

science. Materials of this dissertation paper are implemented and used:  

– in scientific researches: in further scientific studies  related to the 

improvement of legal protection of scientific discoveries, rationalization 

proposals and business methods (the Act of implementation of the  dissertation 

results into scientific researches of Pridneprovskіy Scientific Center of National 

Academy of Science of Ukraine and Ministry of Education and Science of 

Ukraine); 

– in lawmaking: in  terms of improvement of mechanism of legal 

protection of certain objects of intellectual property (Certificate, dd. May 19, 

2017, of committee of science and education in Verkhovna Rada of Ukraine 

about implemented findings of this dissertation) ; 
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– in education and teaching: for preparing and teaching educationa l 

disciplines “Intellectual Property”, “Intellectual Property Right”, in educational 

process for the students and listeners, preparation of methodological materials, 

textbooks, scientific publications, preparation of special courses related to the 

live problems of intellectual property (the Act of implementation of the findings 

into education and teaching process in the Dnipropetrovs’k State University of 

Domestic Affairs). 

Key word: business method, European research area, intellectual property, 

innovation, scientific discovery, rationalization proposal.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.  Динамічний розвиток світової 

економіки базується на інноваційних процесах. Події, які сьогодні відбуваються в 

суспільстві, обумовлені значною мірою стрімким інноваційним розвитком, що 

охоплює майже усі сфери суспільних відносин. Зарубіжний досвід у вигляді 

даних інноваційного табло (Innovation Union Scoreboard – IUS), що 

представляє систему показників науково-технічної та інноваційної 

діяльності і на основі якого розраховується зведений індекс інновацій (SII -

Summary Innovation Index) для кожної європейської країни, свідчить про те, 

що Україна має статус "інноватор, що формується". Загалом же значення 

зведеного індексу інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по 

країнах Європейського Союзу. Це свідчить про те, що нагальним питанням 

у сфері інтелектуальної власності залишається удосконалення правової 

охорони об’єктів інтелектуальної власності та комерціалізація результатів 

інтелектуальної діяльності як невід’ємна складова інноваційного розвитку. 

Залишаючи без достатньої уваги аспект удосконалення правової охорони 

відповідних інтелектуальних інвестицій, фактично незахищеними є права 

творців таких об’єктів; держава несе збитки від неконтрольованого витоку 

цінної наукової і науково-технічної інформації за кордон, що відбивається 

на економіці й призводить до істотного зниження конкурентоздатності 

країни. Залишаються неврегульованими належним чином суспільні 

відносини з охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності і науково -

творчі розробки. Поряд із цим недосконале законодавство у сфері 

інтелектуальної власності стосовно деяких об’єктів веде до перешкод 

надходження фінансування у науково-дослідну сферу, у зв’язку з чим 

майже п’ята частина наукового, інтелектуального потенціалу нашої країни 

змушена працювати за кордоном.  

Разом із тим одним із вихідних завдань інноваційного розвитку України у 

сфері науково-дослідної діяльності є її інтеграція в Європейський дослідницький 

простір (ERA), чому сприяє активна співпраця з Європейським Союзом. 1 вересня 
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2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, що обумовило, серед інших, інтеграцію України до європейського 

економічного простору, посилення її інноваційної спрямованості, стрімкого 

інноваційного розвитку, підвищення рівня її конкурентоздатності. Одним з 

пріоритетних напрямів Угоди про асоціацію є наближення законодавства України 

до норм і стандартів Європейського Союзу, що зумовлює переоцінку досвіду і 

знань, пов’язаних з комерціалізацією інновацій на світовому рівні, та вимагає 

застосування нових підходів до врегулювання їх на законодавчому рівні. Адже 

науково-технічний потенціал є базою для глобалізації інноваційної сфери, і 

потребує належного правового врегулювання.  

Відповідно, завданням, яке потребує нагального розв’язання, є необхідність 

залучення правового інструментарію, виробленого цивілістичною наукою, до 

удосконалення регулювання інноваційних процесів та інноваційного розвитку 

відповідно до вироблених стандартів європейської політики у сфері розбудови 

інноваційного союзу, цифрової економіки та відкритої науки. На користь цьому 

слугують рамкові програми, за рахунок яких відбувається фінансування наукових 

досліджень та розробок європейських країн. Підтвердженням цьому виступає 

реалізація рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та 

інновацій «Горизонт-2020», до якої долучилася Україна, завдяки чому отримала 

можливість активно співпрацювати з ЄС в інноваційній сфері.  

Зазначені вище напрями наукового, інноваційного розвитку України 

ставлять нові завдання перед вітчизняною цивілістичною наукою, що має 

забезпечити належний правовий інструментарій, спрямований на забезпечення 

сучасного і якісного рівня правової охорони результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності. Рівня, який би відповідав європейським стандартам та забезпечував би 

поступовий і сталий розвиток України у всіх сферах, у тому числі – у сфері 

науково-технічної діяльності, та сприяв би досягненню стратегічних завдань, 

визначених керівництвом країни. 

Теоретико-методологічною основою для розкриття поставлених на 

дослідження завдань та надання висновків стали праці представників 
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Н.С. Кузнєцової, В.А. Кутирєва, В.В. Луця, Р.А. Майданика, І.Е.  Маміофи, 

Н.Неновськи, В.С. Нерсесянца, Ю.М.  Оборотова, А.І. Овчіннікова, 

А.М. Павлова, А.В. Полякова, П.М.  Рабіновича, Г. Радбруха, В.І. Рясенцева, 

В.І. Серебровського, О.Ф. Скакун, І.В. Спасибо-Фатеєвої, Р.О. Стефанчука, 

О.Є. Харитонова, О.І. Харитонової, І.Я. Хейфець, В.О. Чехуна, 

Ю.С. Шемшученка, С.І. Шимон та інших.  

У процесі визначення особливостей об’єктного та суб’єктного складу 

правовідносин у сфері інтелектуальної власності, особливостей правової охорони 

таких об’єктів були використані розробки вітчизняних та іноземних дослідників, 

зокрема Г.О. Андрощука, Ю.Л. Бошицького, О.Б. Бутнік -Сіверського, 

А.В. Доровських, М. Кикучі, П.П. Крайнєва, Г.В. Ландика, Ю.М. Капіци, 

Н.М.  Мироненко, О.П. Орлюк, С.А. Петренка, О.А. Підопригори, 

М.Ю. Потоцького, П. Самуельсона, О.Д.  Святоцького, В.М. Селіванова, 

О.П. Сергеєва, О.Е. Сімсон, Г.О. Ульянової, Д.М. Чибісова, В.Чолакова, 

Р.Б. Шишки та інших.  

Водночас, не дивлячись на певну кількість наукових розробок, у тому числі 

на рівні докторських дисертаційних досліджень, присвячених окремим проблемам 

сфери інтелектуальної власності (Р.Б. Шишка, 2004 р., Г.О. Ульянова, 2015 р.), 

пов’язаних зі сферою інтелектуальної власності (А.О. Кодинець, 2016 р.), а також 

інноваційною діяльністю (О.Е. Сімсон, 2015 р.) або присвячених господарсько-

правовим аспектам охорони й захисту прав інтелектуальної власності 

(І.Ф. Коваль, 2014 р., М.Ю. Потоцький, 2015 р.), проблематика, окреслена в 

даному дослідженні, на рівні теоретичних розробок не набула належного 

розкриття. Відповідно, необхідність удосконалення правової охорони 

окремих результатів інтелектуальної діяльності (наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій) та введення до режиму охорони нових 

об’єктів (бізнес-методів), які у сукупності впливають на інноваційний, 
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технологічний розвиток України, а також враховуючи інтеграційні процеси 

у розвиткові суспільно-правових відносин, які складаються у сфері 

інтелектуальної власності, та входження України в Європейський 

дослідницький простір, й обумовили в цілому актуальність даного 

дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики 

Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України в рамках 

державних бюджетних тем згідно Постанови  кабінету міністрів України 

№ 942 від 7 вересня 2011 р. «Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково -технічних розробок на 

період до 2020 року» в частині «Фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 

забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави» та постанови Президії НАН України від 20.12.2013р. 

№ 179 «Основні наукові напрями та найважливіші проблеми 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014–2018 роки» 

в частині пріоритетних комплексних міждисциплінарних досліджень − 

3.4.2.17. Правова охорона інтелектуальної власності: № ІІІ-01-11 

«Розроблення методичних засад розвитку регіональної інфраструктури 

інноваційної діяльності» (№ держреєстрації 0110U003850), №  ІІІ-01-14 

«Дослідження та розробка методів управління економічними ризиками при 

реалізації інноваційних проектів» (№ держреєстрації 0113U003992), в яких 

автор була виконавцем.  

Мета і завдання дослідження. Метою наукового дослідження є 

розв’язання на основі підходів, вироблених цивілістичною наукою, проблем 

удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності з 

метою їх комерціалізації та залучення до інноваційного процесу, з 
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урахуванням інтеграції України в Європейський дослідницький простір, а 

також розробка теоретичних висновків і пропозицій, спрямованих на 

удосконалення національного законодавства у досліджуваній сфері.  

Наведена мета зумовила постановку і вирішення наступних завдань: 

− виявити суть правових процесів, що відбуваються у сфері 

інтелектуальної власності, шляхом встановлення взаємозв’язку між  станом 

правової охорони інтелектуальної власності та базовими правовими 

цінностями, якими виступають законність, справедливість і правопорядок;  

− дослідити вплив цивілістичної науки на правове регулювання 

відносин у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням 

євроінтеграційних процесів як фактору впливу на інноваційний розвиток та 

необхідність комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності;  

− виявити правовий зв’язок між деякими рисами епохи постмодерну, 

які зумовлюють необхідність удосконалення сфери правової охорони 

інтелектуальної власності через залучення до неї окремих результатів 

інтелектуальної діяльності;  

− визначити риси Європейського дослідницького простору в контексті 

застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності;  

– виокремити результати інтелектуальної діяльності, які отримуються у 

науковій та технологічній сферах, що впливають на інноваційний розвиток, 

визначити їх об’єктний склад, спільні риси та засади правового 

регулювання;  

– виявити риси наукового відкриття як об’єкту права інтелектуальної 

власності та одночасно об’єкту інноваційних відносин;  

– дослідити поняття і ознаки бізнес-методу як результату 

інтелектуальної діяльності, з можливістю його подальшої правової охорони;  

– визначити фактори, що впливають на доцільність подальшої правової 

охорони раціоналізаторської пропозиції як результату інтелектуальної 

діяльності; 



30 

 

– встановити коло суб’єктів, які залучаються до створення та правової 

охорони окремих результатів інтелектуальної діяльності, а також інших 

учасників цього процесу; 

– визначити подальші перспективи розвитку сфери інтелектуальної 

власності через призму досліджуваних об’єктів як складової інноваційного, 

технологічного процесу, у контексті імплементації європейських 

стандартів;  

– розробити рекомендації щодо удосконалення правової охорони 

окремих результатів інтелектуальної діяльності, що обумовлюють 

інноваційний розвиток України.  

Об’єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які виникають у 

сфері удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної 

діяльності, а також теоретичні проблеми удосконалення національного 

законодавства. 

Предметом дослідження виступають правові норми вітчизняного й 

зарубіжного законодавства, що стосуються сфери інтелектуальної 

власності, та практика їх застосування, вітчизняні та зарубіжні наукові 

джерела, акти, що забезпечують формування та розвиток Європейського 

дослідницького простору.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач при 

проведенні дослідження використано комплекс загальнонаукового 

діалектичного методу та окремих теоретичних методів наукового пізнання, 

зокрема: історико-правовий – для розкриття генезису взаємодії діалектики і 

права, у тому числі права інтелектуальної власності як цивільно -правового 

інституту; діалектично-правових засад у встановленні правових цінностей, 

існування яких зумовлює подальше ефективне функціонування і розвиток 

інтелектуальної власності (підрозділ 1.1); генезис інтеграційних процесів і 

їх вплив на чинне законодавство, зокрема у сфері інтелектуальної власності 

(пункт 1.1.1., підрозділ 1.2); розкриття генезису нормативно-правових засад 

результатів інтелектуальної діяльності – наукового відкриття, 
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раціоналізаторської пропозиції і бізнес-методу, генезису розвитку правових 

засад промислової власності (пункти 1.3.1, 1.3.2, 1.3 .3 підрозділу 3, 

підрозділ 2.1), порівняльно-правовий – для аналізу міжнародної практики 

правової охорони інтелектуальної власності, аналізу стану чинного 

законодавства у промисловій власності (підрозділ 2.2); метод аналізу – при 

визначенні найбільш придатного способу охорони об’єктів інтелектуальної 

власності (підрозділ 2.3), формально-правовий – для розкриття і уточнення 

понятійного апарату, тлумачення дефініцій стосовно окремих результатів 

інтелектуальної діяльності (підрозділи 3.1.-3.3); аксіологічний − при 

визначенні суб’єктів права на наукове відкриття, у якому виділені 

охороноздатні ознаки, раціоналізаторську пропозицію і бізнес -метод, права, 

які виникають на ці об’єкти (підрозділи 4.1.-4.4., пункти 4.4.1.-4.4.3); 

прогнозування − застосовувався при визначенні подальших перспектив 

розвитку чинного законодавства в контексті удосконалення правового 

регулювання цих об’єктів в умовах інтеграційних процесів (підрозділи 5.1, 

5.2, пункт 5.2.1); моделювання – при розробці рекомендацій з 

удосконалення правового режиму окремих результатів інтелектуальної 

діяльності (підрозділ 5.3).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим науковим дослідженням, в якому запропоновано 

розв’язання проблем удосконалення правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності, що отримуються у науковій та технологічній сферах, з 

метою їх комерціалізації та залучення до інноваційного процесу, з урахуванням 

інтеграції України в Європейський дослідницький простір, та сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення національного законодавства у цій сфері. У 

дисертації сформульовано наступні нові науково-теоретичні висновки та 

практичні рекомендації, які виносяться на захист:  

Вперше: 

1.Обґрунтовано, що розвиток цивілістичної науки на сучасному етапі 

слід пов’язувати на користь розв’язання проблем міжгалузевого та 



32 

 

міждисциплінарного характеру, з поступовим відходом від суто 

нормативістських підходів. Сфера інтелектуальної власності у цьому сенсі 

має сприйматися як вдалий об’єкт для застосування сучасного цивільно -

правового інструментарію, при цьому вироблені за попередні часи підходи 

у частині правового регулювання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності потребують переосмислення й застосування нових знань, що 

обумовлено інноваційним шляхом розвитку держави та суспільних відносин 

у цілому. 

2. На підставі історично-правового аналізу та із врахуванням 

положень теорії першомеж доведено, що стан правової охорони 

інтелектуальної власності має відповідати таким базовим правовим 

цінностям, як законність, справедливість і правопорядок, що 

характеризують еволюцію інтелектуальної власності. Визнано 

періодичність у прийнятті рішень, спрямованих на удосконалення правової 

охорони інтелектуальної власності, на кожному етапі розвитку цієї сфери.  

3. Доведено, що епоха постмодерну є одночасно і передумовою, і 

сприятливим середовищем для удосконалення правової охорони деяких 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності з метою забезпечення відповідним 

цивільно-правовим інструментарієм наукового, технологічного та інноваційного 

розвитку України. Підкреслено, що нині вишукуються нові способи і методи 

удосконалення правових механізмів охорони результатів інтелектуальної 

діяльності, поява яких обумовлена динамічним розвитком інформаційних 

технологій. 

4. На сучасному етапі, обумовленому євроінтеграційним вектором 

розвитку та входженням України в Європейський дослідницький простір, 

пропонується удосконалення режиму правової охорони окремих результатів 

інтелектуальної діяльності, які отримуються у науковій та технологічній 

сферах та прямо впливають на інноваційний розвиток держави. Адже 

економічні переваги у найбільш високорозвинених країнах світу формуються 

саме за рахунок ефективної та дієвої правової охорони інтелектуальної власності. 
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5. Сформульовано положення про те, що наукове відкриття виступає 

одночасно і як об’єкт права інтелектуальної власності, і як об’єкт 

інноваційних відносин, оскільки воно може бути однією з вимог існування 

інноваційного продукту і брати участь у його формуванні.  

6. Запропоновано у науковому відкритті як  результаті  інтелектуальної 

діяльності, що має теоретичну, експериментальну і прикладну частини, 

виявляти із прикладної частини охороноздатні ознаки технологічних 

рішень, які підлягають патентуванню.  

7. Запропоновано визначення поняття «бізнес -методу», під яким 

розуміється спосіб організації управління матеріальними і нематеріальними 

об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є корисним, новим 

і спрямований на задоволення потреб суспільства.  

8. Пропонується впровадження способу охорони бізнес-методу, що 

полягає у виявленні з матеріалів кожної заявки охороноздатної частини, яка 

заявляється як «спосіб» і в установленому порядку проходить процедуру 

державної реєстрації.  

9. Запропоновано спосіб охорони інтелектуальних інвестицій у 

вигляді раціоналізаторських пропозицій, який полягає у виявленні з 

матеріалів кожної заявки на раціоналізаторську пропозицію охороноздатної 

частини, що в установленому порядку надсилається до державної Установи 

для видачі охоронного документу. Для раціоналізаторських пропозицій, які 

повною мірою не відповідають усім ознакам охороноздатності, 

запропоновано видавати свідоцтва на рівні юридичної особи.  

Удосконалено: 

1. Наукові підходи щодо об’єктного складу цивільних правовідносин у 

сфері інтелектуальної власності. Представлено авторську позицію щодо 

визначення окремих результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів правової 

охорони, з виокремленням критеріїв охороноздатності стосовно таких об’єктів чи 

їх складових. 
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2. Наукові підходи щодо процедур правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності, а саме наукових відкриттів (через виявлення їх 

охороноздатної частини) та раціоналізаторських пропозицій (через 

виявлення охороноздатних ознак у матеріалах заявки) та доцільність 

запровадження механізму правової охорони бізнес-методів через виявлення 

охороноздатних рішень.  

3. Висновок про суб’єктний склад носіїв бізнес-методу, що включає: 

фізичних осіб, творчою працею яких він встановлений; юридичних осіб, 

діяльність яких тісно пов’язана з пошуком нових бізнес -рішень; 

правонаступників. 

4. Висновок про необхідність розробки та впровадження Методичних 

рекомендацій, якими буде регулюватися застосування механізму правової 

охорони до наукового відкриття, в якому виявлено охороноздатну частину, 

раціоналізаторської пропозиції і бізнес-методу. 

Дістало подальшого розвитку:  

1. Положення про циклічність розвитку правової охорони 

інтелектуальної власності й національного законодавства у цій сфері, 

становлення яких за роки незалежності нашої держави умовно можна 

поділити на чотири основних етапи. На кожному з цих етапів законодавча 

база у сфері інтелектуальної власності певною мірою коригувалася (повною 

мірою або частково) з метою її удосконалення і приведення у відповідність 

з наявним станом суспільних відносин та відповідними міжнародними 

стандартами. 

2. Цивільно-правова характеристика суб’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема пропонується вважати суб’єктом права на наукове 

відкриття юридичну особу, в якій воно створено, при виявленні із 

матеріалів заявки на нього охороноздатних ознак. 

3. Положення про суб’єктивні права інтелектуальної власності на 

наукове відкриття, в якому виділено охороноздатну частину, що включають 

окрім відомих (таких як право авторства, право на визнання автором 
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наукового відкриття тощо) також права, пов’язані з виділенням прикладної 

частини матеріалів заявки. Правова природа останніх обумовлюється суттю 

суб’єктивних прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.  

4. Висновок про те, що раціоналізаторська пропозиція має 

розглядатися як об’єкт інтелектуальних інвестицій, який в умовах 

інтеграційних процесів підлягає цивільно -правовому регулюванню. 

Включення до визначення раціоналізаторської пропозиції організаційного 

рішення у будь-якій сфері її діяльності розширює сферу правового 

регулювання даного об’єкту права інтелектуальної власності та надає 

додаткові можливості щодо обрання способу його охорони на сучасному 

етапі.  

Практичне значення одержаних результатів  дисертаційного 

дослідження зумовлюється їх загальною спрямованістю на вдосконалення 

цивільно-правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, з метою 

їх комерціалізації та залучення до інноваційного процесу, з урахуванням 

інтеграції України в Європейський дослідницький простір, в результаті чого 

дане дослідження здійснює істотний внесок у розвиток української 

цивільно-правової науки.  

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені і використовуються:  

– у науково-дослідній роботі: при проведенні наукових досліджень 

стосовно удосконалення правової охорони наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій та можливості запровадження правової 

охорони стосовно бізнес-методів (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідну роботу Придніпровського 

наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти 

і науки України від 23 березня 2017 року);  

– у законотворчій діяльності: у частині удосконалення механізму 

правової охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності (довідка 

Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 19 травня 2017 року);  
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– у навчально-методичній роботі: при підготовці та викладанні 

навчальних дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної 

власності», в освітньому процесі студентів та слухачів, розробці навчально-

методичних матеріалів, посібників, наукових публікацій, підготовці 

спеціальних курсів, які пов’язані з актуальними проблемами 

інтелектуальної власності (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчально-методичну роботу Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 27 квітня 2017 року).  

Особистий внесок здобувача.  Результати і висновки дисертаційного 

дослідження отримані здобувачем особисто на базі аналізу вітчизняних і 

зарубіжних наукових, науково-практичних та нормативно-правових джерел. 

Внесок у публікації, виконані у співавторстві, відзначено у списку праць, 

опублікованих за темою дисертації.  В опублікованих у співавторстві 

наукових працях особистим внеском здобувача є власні наукові розробки 

щодо: визначення охорони наукових відкриттів, формулювання чинників, 

які впливають на доцільність введення правової охорони наукових 

відкриттів, формулювання філософсько-правового контексту наукового 

відкриття; огляд розвитку питання інформаційних технологій і 

комп’ютерних програм.  

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення дисертації були оприлюднені на спільному засіданні кафедр 

інтелектуальної власності та цивільного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, а 

також на засіданні вченої ради Придніпровського наукового центру НАН 

України і МОН України. Отримані результати дослідження були 

оприлюднені і обговорювалися на наступних міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях: Міжнародній конференції «Охорона 

прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: 

політика, законодавство, практика»: Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, 

політики та регулювання інновацій в Україні» (м. Київ, 15 -16 червня  
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2011 р.); ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Захист 

прав інтелектуальної власності» (м. Алушта, 11-15 червня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

цивільного, житлового та сімейного права», присвяченій 90 -річчю з дня 

народження д.ю.н., професора В. П. Маслова (м. Харків, 16  березня 

2012 р.); Шостих цивілістичних читаннях, присвячених пам’яті проф. 

О.А. Підопригори «Розвиток права інтелектуальної власності в умовах 

інформаційного суспільства» (м. Київ, 22  березня 2012 р.); ХVІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав інтелектуальної 

власності» (м. Алушта, 22-26 травня 2013 р.); Науково-практичній 

конференції «Проблеми цивільного права і процесу», присвяченій пам’яті 

проф. О.А. Пушкіна (м. Харків, 7 червня, 2014 р.); VIII Міжнародному 

бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності 

в Україні» (м. Київ, 19 березня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м.  Херсон, 3-4 

червня 2016 р.) 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження, його 

висновки відображені у 38 наукових публікаціях, зокрема у трьох 

монографіях, з яких одна у співавторстві (особисто 5,1 д.а .), одному 

навчальному посібнику у співавторстві (особисто 1,2 д.а.), шістнадцяти 

наукових статтях у фахових виданнях України, п’яти наукових статтях у 

наукових періодичних виданнях зарубіжних держав, п’яти наукових статтях в 

інших фахових виданнях України у співавторстві (особисто 5,1 д.а.), восьми 

публікаціях тез доповідей за матеріалами міжнародних наукових і науково -

практичних конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які поділяються на шістнадцять підрозділів і вісім пунктів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 
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дисертаційної роботи становить 383 сторінки, з яких 331 сторінка 

основного тексту. Список використаних джерел налічує 312 найменувань і 

займає 32 сторінки, 3 додатки розташовані на 20 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Розвиток інтелектуальної власності у контексті теоретико-

правових і цивільно-правових підходів 

 

 

Історично-правовим аспектам розвитку інтелектуальної власності 

присвячені наукові праці багатьох науковців. Разом з тим, поза іх увагою 

залишаються історіко-філософські аспекти цього питання. Тому ця глава 

присвячена дослідженню цього питання, а саме історико-філософським 

аспектам розвитку інтелектуальної власності.  

Взаємодії філософії і права присвячені численні публікації, у яких 

розглядаються проблеми виникнення й існування складноорганізованих 

глобальних систем у контексті таких фундаментальних понять як хаос, 

порядок, межа та інші. У сучасному науковому світі міцно укріпилася 

думка про те, що наука при вирішенні більшості задач, у тому числі й для 

складноорганізованих глобальних систем, практично не використовує 

філософські міркування.  

Разом з тим, при дослідженні таких фундаментальних понять як 

наприклад, порядок, безлад, хаос, межа, тощо, наука і право не можуть 

обійтися без першооснов знання, а вони викладені саме у філософії.  

Однак і тут дослідники відзначають різне розуміння цих понять. На 

думку філософів визначальною рисою хаосу є не стільки відсутність 

порядку, скільки нескінченна швидкість, з якої в ньому розсіюється будь -
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яка форма, що намітилася. Це порожнеча, але не небуття, а віртуальність, 

що містить у собі всі можливі частки й приймає всі можливі форми, які, 

ледве виникнувши, відразу й зникають. Філософія, зберігаючи нескінченне, 

надає віртуальному консистенцію за допомогою концептів; наука, 

відмовляючись від нескінченного, від нескінченної швидкості, надає 

віртуальному актуалізуючу референцію за допомогою функцій [1, с. 12].  

У випадку науки відбувається фіксація на образі, відбувається 

уповільнення, і за допомогою цього уповільнення актуалізується не тільки 

матерія, але й сама наукова думка. Уповільнення означає, що в хаосі 

можливі деякі межі; ці межі (або точніше першомежі) і роблять те 

уповільнення хаосу, утворюють той поріг припинення нескінченності, які 

дозволяють перейти до порядку, а потім до числа. При цьому не кінцева річ 

(стани речей можуть бути математичними, фізичними, біологічними та ін.) 

ставить межу нескінченному, а саме межа уможливлює кінцеву річ. Подібні 

межі важливі не своїм емпіричним значенням, яке вони одержують лише в 

тієї або іншій системі координат; насамперед вони діють як передумова 

первинного уповільнення. Саме за допомогою меж наука протистоїть хаосу, 

а матерія або стан речей формуються в системі координат, початком якої 

слугує саме межа [1, с. 12].  

При розгляді такої моделі практично всі дослідники посилаються на 

праці Платона, Аристотеля, Піфагора, Анаксимандра, Філолая та інших 

античних філософів, у яких відзначається, що «речі народжуються зі 

сутички межі з нескінченністю». Отже, вважаємо за необхідне дати більш 

докладне тлумачення таким філософським категоріям як межа – безмежне 

(або кінцеве – нескінченне) і число. Це пов’язане з тим, що ці категорії – 

поняття неоднозначні та багатогранні, і у відомих джерелах є різні їх 

визначення. 

Поняття межі, безмежного й числа у античних філософів досить 

складні, тому що торкаються таких естетичних понять як розум, мудрість, 

задоволення, любов, гармонія Космосу, тощо. Саме тому ми будемо 
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користуватися тільки тими філософськими міркуваннями, які близькі до 

речей, які простежуються, загалом, у природничих науках. Найбільш повно 

ці поняття викладені в працях Платона, Анаксимандра, Філолая, Аристотеля 

й ряду представників піфагорійської школи [2, с. 6].  

Розглянемо їх більш докладно.  

У діалозі «Філеб» Платон послідовно й досить докладно розглядає 

проблему межі, безмежного й числа. Вустами Сократа при уточненні 

поняття про єдине й безліч Платон трактує поняття межі й безмежного 

таким чином: «… усе, про що говориться як про вічно суще, складається з 

єдності й безлічі та містить у собі зрощені воєдино межу й безмежність». 

Платон вважає, що ідею безмежного «… можна докладати до безлічі лише 

після того, як буде охоплено поглядом усе його число, укладене між 

безмежним і одним». І далі: «…той, що сприйняв єдине негайно ж після 

цього повинен звертати свій погляд не на природу безмежного, але на яке-

небудь число…і навпаки». Платон вважає, що безмежне завжди рухається 

вперед і що «найвищий ступінь» знищує «кількість, порядок і закон». 

Установлюючи «порядок і закон», людина тим самим установлює деяку 

межу [3, с. 13, 15]. 

У діалозі «Філеб» Платон торкається надзвичайно важливого питання 

про синтез безмежного й межі, установлює їх діалектичну єдність і вважає, 

що все полягає у змішанні безмежного й межі: «Хіба не із цього, тобто не зі 

змішання безмежного, що й містить у собі межу, полягають пори року й  

усе, що в нас є прекрасного». Розвиваючи цю тезу, Платон розглядає чотири 

категорії: безмежне, межа, їх з’єднання й причину цього з’єднання: «Усе, 

що представляється нам більше або менше й приймаючим «сильно», 

«слабко» і «занадто», а також усе, подібне цьому… потрібно віднести до 

роду безмежного як до якоїсь єдності… А те, що не допускає цього, але 

приймає протилежні властивості, тобто насамперед рівне й рівність, а 

слідом за рівним – подвійне й усе, що служить числом для числа або мірою 

для міри, – усе це ми відносимо до межі…» [3, с. 23].  
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Як видно, у безмежного завжди є два значення – «більше» і «менше»; 

визначити що-небудь і припинити нескінченні коливання «більше– менше» 

це значить прийняти одне значення, тобто встановити межу. Змішання 

безмежного й межі вносить деяку міру, тобто деякі мірні відносини, які, на 

думку Платона, «усувають відмінності протилежностей і, вклавши в них 

згоду й співмірність, породжують число». Платон вважає, що число є єдина 

міра, за допомогою якої можна визначити будь-яку річ. Саме при змішанні 

межі й безмежного народжуються всі речі. Розглядаючи зв’язок безмежного 

й межі, Платон вустами Сократа (діалог «Філеб») відзначає: «…у Всесвіті, 

як неодноразово висловлювалося нами, є й величезне безмежне, і достатня 

межа, а поряд з ними – якась немаловажна причина, що встановлює й 

влаштовує в порядку літа, пори року й місяці. Цю причину було б усього 

правильніше назвати мудрістю й розумом» [3, с. 31].  

Межа, безмежне й число – Платон доводить ці поняття єдиного й 

безлічі (кінцевого й нескінченного) до їхнього найвищого узагальнення й 

одержує замість них категорії межі й безмежного з обов’язковою вимогою у 

відношенні до кожної речі знаходити щось середнє між ними, а саме 

кількісну визначеність, число. Згідно із Платоном «… число є початок 

усякої міри» [2, с.7].  

Межа, безмежне й число є також найважливішими поняттями у 

філософії Філолая. У своїх творах «Про Космос», «Вакханки» він пише: 

«…Природа, суща в космосі, гармонічно злагоджена з безмежних і 

визначальних початків: так улаштований увесь космос, і усе, що в ньому». І 

далі: «…всі сущі за необхідності повинні бути або обмежуючими, або 

безмежними, або й обмежуючими й безмежними (одночасно)… усе, що 

пізнається, має число, тому що неможливо ні зрозуміти нічого, ні пізнати 

без нього. Тому що природа числа пізнавальна, предводительна й учительна 

для всіх у всьому незрозумілому й невідомому» [4]. На думку Філолая за 

допомогою числа всі сущі речі знаходять порядок; таким чином, число 

виступає знаряддям межі.  
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В античності межа – це досконалість; необхідним атрибутом 

досконалості є закінченість, визначеність, конкретність. Тому античні 

філософи вважали, що межа «активно оформляє матерію як безмежне». У 

Платона межа – джерело речі; в Аристотеля, на думку О. Лосєва, «межа 

стає мірою, принципом внутрішньої погодженості й урівноваженості частин 

цілого, ця межа – природна межа» [5, с. 234].  

Анаксимандр приймав за основу всього безмежність або «апейрон». 

Він вважав, що «…якщо є безмежне, то повинна бути й межа, йому 

конфронтуюча» [6]. 

У філософів піфагорійської школи межа вище й краще нескінченного 

й безмежного, тому що вона дає зміст і завершеність речам. Аристотель в 

«Метафізиці» згадує про піфагорійську парадигму десяти попарно 

розташованих протилежних початків (межа – безмежність; непара – пара; 

одне – багато, тощо) [7]; у цих початках межа стоїть на першому місці, 

персоніфікуючи буття, а нескінченність, яка присутня у світі через 

невизначеність і хаос, персоніфікує матерію.  

Хаос – у перекладі із грецького «зяюча безодня, порожня 

протяжність»; античні філософи надавали цьому терміну поняття 

першоматерії, безмежної першооснови. Хаос – активний, живоутворюючий 

початок; з хаосу виник космос, світи, небеса; з хаосу виник порядок і закон. 

Згідно із Платоном, хаос – це особливий стан матерії, божественний 

початок, коли Деміург (у діалозі Платона «Тимей» Деміург – «творець і 

батько Всесвіту») творить порядок з хаотичної речовини. Однак хаос має не 

тільки творчу силою, він має також потужний руйнівний початок. Це 

твердження античних філософів (насамперед Платона й Анаксимандра) для 

нас досить важливо, тому що еволюційний процес руйнування, у тому числі 

й руйнування твердих деформівних тіл, безпосередньо пов’язаний з хаосом.  

Декарт поділяв думку Платона про те, що первинним станом матерії 

був хаос. Максвелл у молекулярному хаосі, використовуючи теорію 

ймовірності, намагався знайти певний порядок [2, с. 8].  
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Сучасна наука трактує хаос як відсутність системності, визначеності, 

стійкості, передбачуваності, а також як загибель параметрів порядку, 

безформність, порушення гармонійності, необмежену безліч ступенів 

свободи, тощо. У складних системах хаос може бути певним чином 

організований і виконувати функції, пов’язані із процесами самоорганізації, 

тобто хаос може служити стимулом для еволюції складноорганізованої 

системи, фактором пристосування системи до навколишнього середовища, 

способом підтримки складної організації системи, способом 

самоструктуризації відкритої нелінійної системи, та ін.  

Таким чином, у світі хаосу не все зруйноване; енергія хаосу поряд з 

потужними руйнівними імпульсами здатна створити нові впорядковані 

стійкі структури. Тому сучасна наука вважає, що будь -який еволюційний 

процес народження параметрів порядку складної системи створюється 

енергією хаосу й руйнуючою енергією хаосу завершується. 

На думку Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі «наукове поняття визначається не 

концептами, а функціями», що реалізуються у вигляді пропозицій у рамках 

дискурсивних систем. Тому при рішенні задач «наука зовсім не має потреби 

у філософії». Однак у ряді випадків, коли «деякий об’єкт (наприклад, 

геометричний простір) науково сконструйований за допомогою функцій, то 

починаються пошуки його концепту, який ні в якій мірі не заданий у 

функції. Більше того, концепт може взяти собі в якості складових функтиви 

який завгодно функції, не здобуваючи при цьому ні найменшої наукової 

значимості, – єдино з метою позначити розходження, різноприродність 

концептів і функцій» [8, с. 150].  

І далі автори відзначають різне розуміння наукою й філософією такої 

важливої категорії як хаос. «Визначальною рисою хаосу є не стільки 

відсутність порядку, скільки нескінченна швидкість, з якої в ньому 

розсіюється будь-яка форма, що намітилася. Це порожнеча, але не небуття, 

а віртуальність, що містить у собі всі можливі частки й приймаюча всі 

можливі форми, які, ледве виникнувши, відразу й зникають без 
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консистенції й референції, без наслідків». Така нескінченна швидкість 

народження й зникнення. І філософія задається питанням, як зберегти 

нескінченні швидкості й у той же час добитися консистенції – як додати 

віртуальному специфічну консистенцію. План іманенції, перетинаючи хаос, 

служить філософії ситом для просівання; у ньому збираються нескінченні 

рухи думки й містяться концепти, сформовані як би з консистентних часток, 

що володіють швидкістю думки. Наука підходить до хаосу зовсім інакше, 

ледве не навпаки: вона відмовляється від нескінченності, від нескінченної 

швидкості, щоб добитися референції, здатної актуалізувати віртуальне. 

Філософія, зберігаючи нескінченне, надає віртуальному консистенцію за 

допомогою концептів; наука, відмовляючись від нескінченного, надає 

віртуальному актуалізуючу референцію за допомогою функцій. Філософія 

має справу із планом іманенції або консистенції, наука – із планом 

референції. Як зазначалося вище, це грандіозне уповільнення, і за 

допомогою уповільнення актуалізується не тільки матерія, але й сама 

наукова думка, здатна проникати в неї за допомогою пропозицій. Функція – 

вона і є уповільнення… Уповільнення означає, що в хаосі припускається 

межа, і всі швидкості проходять нижче  неї, тобто ці швидкості утворюють 

змінну обумовлену величину на зразок абсциси, у той час як межа утворює 

універсальну константу, яку не можна подолати (наприклад, максимум 

стиснення). Таким чином, першими функтивами є межа й змінна, а 

референція виявляється відношенням між значеннями змінної, на більш 

глибинному рівні – відношенням змінної як абсциси швидкостей з межею 

[8, с. 151]. 

Відносно межі автори відзначають наступне: «іноді константа -межа 

сама з’являється як відношення в рамках світового цілого, якому 

підпорядковані всі частини при деякій кінцевій умові (кількість руху, сили, 

енергії...). При цьому повинні існувати системи координат, до яких 

відсилали б члени відношення; такий, стало бути, другий зміст межі – 

зовнішня рамка або екзореференція. Тому що прото-межі, що виникають 
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поза всякими координатами, відразу ж породжують абсциси швидкостей, на 

які надалі опираються всі координатні осі. Частка має певне положення, 

енергію, масу, значення спина, але лише при тій умові, що вона одержує 

фізичне існування або фізичну актуальність, тобто «приземляється» по 

траєкторіях, які можуть бути зафіксовані за допомогою систем координат. 

Ці першомежі й роблять те уповільнення хаосу, утворюють той поріг 

припинення нескінченності, які служать ендореференцією й здійснюють 

рахування; тепер це вже не відношення, а числа, і вся теорія функцій 

залежить від чисел. Може бути названа швидкість світла, абсолютний нуль 

температур, тощо» [8, с. 152].  

При цьому не кінцева річ (стан речей може бути математичним, 

фізичним, біологічним, тощо), ставить межу нескінченному, а саме межа 

уможливлює кінцеву річ. І далі: «подібні межі важливі не своїм емпіричним 

значенням, яке вони одержують лише в тій або іншій системі координат; 

насамперед вони діють як передумова первинного уповільнення, яке 

стосовно нескінченності поширюється на всю шкалу відповідних 

швидкостей, на їх  так чи інакше обумовлені прискорення або 

уповільнення».  

На думку Ж. Дельоза й Ф. Гваттарі за допомогою меж наука 

протистоїть хаосу, а матерія або стан речей формуються в системі 

координат, початком якої служить саме межа.  

Таким чином, першооснови, закладені у філософії, стають базою для 

виникнення і подальшого розвитку знань, положень і понять у науці, 

формуючи її основний понятійний апарат. Більше того, постійно 

розвиваючись і удосконалюючись, основні поняття поступово формують і 

інші напрями розвитку нових знань, зокрема філософії права.  

У природничих науках, наприклад, у механіці, яка має найбільшу 

кількість зареєстрованих результатів творчої діяльності у вигляд і 

винаходів, завдяки проведеним дослідженням встановлені критерії 

(інформаційні параметри), завдяки існуванню яких стає можливим 
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пояснення деяких закономірностей розвитку і удосконалення цієї галузі. 

Відповідно, на наш погляд, доцільним є виявлення і встановлення 

аналогічних критеріїв і для юриспруденції, зокрема у сфері інтелектуальної 

власності. Такий крок дасть можливість не тільки пояснити правові 

процеси, які у ній відбуваються, але також визначити подальші напрями 

розвитку її правової охорони.  

Якщо розглядати інтелектуальну власність як феномен у контексті 

викладених вище міркувань, то можна стверджувати, що для встановлення 

«порядку і закону» у системі її правової охорони необхідна деяка межа. 

Саме межа буде виступати мірою внутрішньої погодженості і рівноваги 

системи; межа надає зміст і завершеність системі правової охорони 

інтелектуальної власності. Межею, у даному випадку, будуть слугувати 

інформаційні параметри, які характеризують еволюцію інтелектуальної 

власності на кожному етапі її розвитку. Установити межу для розвитку 

інтелектуальної власності – означає установити міру інформаційним 

параметрам, тобто обрати якість такого критерію. При цьому система буде 

існувати певний час у відносній рівновазі і її критерії не будуть виходити за 

рамки, які допускаються. Тобто у системі буде спостерігатися внутрішня 

погодженість інформаційних параметрів з урахуванням погодженості із 

зовнішнім впливом. Саме встановлення межі як міри одному або декільком 

інформаційним параметрам системи (тобто їх критеріальної величини) 

дозволяє встановити «внутрішню погодженість і рівновагу» системи.  

Сьогодні, в епоху постмодерну об’єктивна реальність у праві 

відображає невизначеність правових конструкцій, спрямованих на побудову 

сталої, стабільної правової системи, заснованої на цінностях кодифікації і 

нормативного закріплення правовідносин, сталої догми права. Це є 

причиною утруднення правозастосування, коли для вирішення конкретної 

правової ситуації необхідно постійно стежити за змінами у діючому 

законодавстві. Все це призводить  до невисокої ефективності діючої 

правової системи, вона поступово втрачає прозорість, працездатність і 
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гнучкість і, як наслідок, гальмує прийняття відповідних рішень. До того ж 

знижується рівень легітимності правової системи, оскільки українське 

законодавство є занадто формалізованим і догматичним, нормативно 

перевантаженим.  

На думку М. М. Алєксєєва, право несе в собі цінності (межі) – порядок, 

людина, правосуддя, відповідно, протилежною стороною цього феномену є 

антицінність (хаос) – злочин. Відповідно, будь-яке правомірне вважається 

основною правовою цінністю, протиправне – основна правова антицінність 

[9, с. 99]. 

Якщо сьогодні розглядати право як соціальний регулятор відповідних 

суспільних відносин, якому властива аксіологічна наповненість, то межами, 

стосовно яких буде розвиватися і удосконалюватися правова охорона 

інтелектуальної власності є правові цінності. Саме вони будуть виступати 

правовими критеріями, завдяки визначенню яких стане можливим належне 

визначення і об’єктивна оцінка існуючих нині правових явищ.  

Поняття «цінність» у теоретико-правовій літературі визначається з різних 

позицій. На думку Н. Неновски, П. М. Рабіновича цінність трактується як 

позитивна значимість дій, процесів, явищ для людини і суспільства [10, с. 

28, 11, с. 10].  

А. А. Івін, Д. А. Півоваров вважають, що цінність носить об’єктивний 

характер і не залежить від її відображення у свідомості людини [12, с. 119; 

13, с. 125]. На думку В. Н. Карташова, В. П. Тугарінова вона є явищем, що 

становить благо для певного суспільства чи класу [14, с. 38; 15, с. 3].  

Висловлюється думка, що визначення цінності вимагає введення у 

дефініцію такої обов’язкової ознаки, як суб’єктивне визнання предмета 

цінністю, його освоєння ціннісною свідомістю [16, с. 8] . Цінність у її 

предметному вираженні – такий суспільний предмет, у який вкладено 

суспільно необхідну працю, причому не взагалі, а у певній пропорції до 

всього сукупного, соціально-змістовного сенсу суспільної праці [17, с. 87].  
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Ми поділяємо думку К. В. Горобця, що правові цінності – це власно-

правові феномени, які визначають зміст, мету і сутність права, які лежать в 

його основі і виступають засобами осягнення і пояснення правової 

реальності [18, с. 94]. 

Якщо ми звернемось до визначення М. М. Алексєєва, щодо 

співвідношення цінності та істини у праві, то на його думку, все істинне є 

однаково істинним, у той час, як все цінне – цінне по-своєму [9, с. 99]. 

 З цього можна зробити висновок, що істина є, по суті, незмінною для 

багатьох явищ і процесів, у той час, як цінне взагалі і правові цінності 

зокрема, мають різний контекст і правову наповненість.  

Сьогодні існують різні погляди правників на визначення класифікації 

правових цінностей. В. Бачинін розглядає цінності права як цінності 

вітальні, тобто сукупність вроджених якостей і здібностей, які 

забезпечують життя людини у природі [19, с. 250];  В. П. Пономарьова 

стверджує, що правові цінності поза людською свідомістю втрачають не 

тільки своє значення, але і реальність. Правовою цінністю може бути тільки 

те, що знаходиться у правосвідомості [20, с. 13].  

Враховуючи зазначені точки зору правників, вважаємо за доцільне із 

загального обсягу правових думок виділити три основних правових 

цінності, які, на наш погляд, відзначаються особливою правовою 

актуальністю, саме в умовах сьогодення.  Це, зокрема, справедливість, 

законність і правопорядок. Сьогодні зазначені правові цінності, на наш 

погляд, можуть виступити в якості ориєнтирів щодо встановлення критеріїв 

правових цінностей.  

Розглянемо кожний з зазначених критеріїв.  

Законність – це комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове 

явище, правова цінність, що характеризує організацію і функціонування 

суспільства і держави на правових засадах. Термін «законність» є похідним 

від терміна «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони 

життя права – від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в 
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юридичній практиці. Законність відображає правовий характер організації 

суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, права і 

держави, права і суспільства [21]. 

Так, П. Рабінович визначає законність як режим відповідності суспільних 

відносин законам і підзаконним актам держави, який утворюється в 

результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами права. М. Вітрук 

характеризує законність як ідею, вимогу та систему реального виразу права 

в законах держави, у законотворчості і підзаконній правотворчості. 

О. Поляков розуміє законність у дещо звуженому аспекті як принцип 

функціонування апарату держави, в межах якого застосування права 

посадовими особами здійснюється у чіткій відповідності з вимогами закону.  

Як багатоаспектне явище характеризують законність О. Мурашин та 

М. Кельман. Вона визначається як правовий характер суспільного життя, 

вимога загальної поваги до закону та обов'язок його виконання всіма без 

винятку суб'єктами права, а також забезпечення прав, інтересів громадян і 

охорони правопорядку. В. Ткаченко робить висновок, що законність є 

режимом правомірної діяльності органів держави, що знаходить свій вияв у 

прийнятті правових законів та підзаконних актів, у  їх неухильному 

дотриманні та правильному застосуванні всіма органами держави, 

посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями [22].  

На думку П. Рабіновича, сучасні реалії вимагають насамперед визначення 

світоглядних основ законності, що потребує вищого рівня узагальнень та 

вдосконалення уявлень про законність як  багатоаспектну категорію [23, 

с. 374]. На думку В. Гаращука, законність – багатогранне поняття, яке 

визначається по-різному. Її можна розглядати як принцип діяльності 

держави, сутність якого полягає в обов’язку державних органів, фізичних і 

юридичних осіб діяти, відповідно до вимог законів, або як метод  

державного управління, сукупність прийомів, способів, за допомогою яких 

держава забезпечує належну поведінку своїх суб’єктів, або як режим 

системи відносин громадян, громадських та інших недержавних  утворень, 
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органів місцевого самоврядування з органами, що представляють різні гілки 

державної влади, який сприяє забезпеченню прав і законних інтересів 

особи, її всебічному розвитку, формуванню та  розвитку громадянського 

суспільства, ефективності діяльності державного механізму.  Основою 

законності в державному управлінні В. Гаращук пропонує визнати 

наявність таких елементів: певних економічних умов; розвиненої політичної 

системи; механізму соціального захисту населення; науково обґрунтованої 

системи норм права, що відповідає вимогам часу й доступна для розуміння 

усіма суб’єктами державного управління; механізму примусу, який чітко 

працює у межах закону. А важливою умовою законності в державному 

управлінні необхідно визнати також високу правову культуру громадян і 

апарату виконавчої влади, яка, у свою чергу, є наслідком загального рівня 

освіти та культури суспільства [24, с. 238, 239]. 

Вимога законності рівною мірою стосується вищих органів державної 

влади, інших державних органів, які ухвалюють у межах своєї компетенції 

підзаконні акти (сфера правотворчості), безпосередніх виконавців законів – 

посадових осіб, а також громадських організацій, комерційних корпорацій, 

громадян (сфера правореалізації) [21]. 

Так, по-новому постає питання про законність у її взаємозв'язку з 

керованістю соціальними процесами, розвитком демократії та становленням 

теми забезпечення конституційних прав людини. У реальному житті 

законність виявляється багатоаспектною категорією, яка торкається 

інформаційної, контрольної, правоохоронної та інших функцій правової 

системи, а також таких складних проблем внутрішньої політики, як 

економічна, інформаційна та екологічна безпека.  

На думку О. Мурашина, ще й досі чимало поглядів щодо законності на 

практиці мають відбиток відомчої належності, хронічно застарілі уявлення. 

Існуючі відомчі підходи вирішення проблеми законності, обвинувальні 

вироки, що мають місце у правоохоронній діяльності, руйнують законність 

як правову цінність. Нині, у зв'язку зі впровадженням принципу 
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верховенства права, суттєво змінюється зміст законності саме як правової 

категорії. Законність перетворюється в наш час на правову цінність, що має 

чітке відображення в Конституції України [25].  

Вищезазначені автори сходяться у думці, що зміцнення законності – 

умова для формування правової держави. Зміцнення законності і 

правопорядку є неодмінним засобом і умовою формування правової 

держави, а самі вони – його необхідним елементом. Держава може стати 

правовою лише при наявності міцної законності і стабільного, заснованого 

на праві і законності, порядку. На сьогодні вже існують прогнози розвитку 

законності в умовах формування правової держави. Насамперед, це 

стосується послідовного розширення предметного боку законності, тобто 

кола тих об'єктів, що придбають властивості законності. Крім того, буде 

відбуватися зміна в суб'єктному боці законності – абсолютна (тобто для 

усіх) реальність права вимагати дотримання законності від інших і 

обов'язок строго дотримувати правові розпорядження. Мається на увазі, що 

кожен матиме право вимагати дотримання правових розпоряджень від будь -

якого суб’єкта права. 

Підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що законність виступає 

важливою правовою категорією, яка відображає правовий характер 

організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, 

права і держави, права і суспільства.  Саме таке поєднання робить її вельми 

важливою для подальшого визначення її как правової цінності, правового 

критерію, який слугує першомежою для подальшого розвитку і 

удосконалення правових процесів, які відбуваються сьогодні у суспільстві.  

У свою чергу, правопорядок – це заснований на праві стан 

впорядкованості і організованості суспільного життя, що склався в  

результаті здійснення режиму законності. На думку деяких авторів, 

правопорядок виступає не тільки правовою цінністю, він  є метою і 

одночасно підсумком, результатом правового  регулювання. Як системне 

утворення, правопорядок складається з безлічі взаємодіючих елементів, 
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пов'язаних між собою відносинами  взаємозалежності та взаємовпливу.  

Одним з таких елементів є результат проведення в життя принципу 

законності та інших принципів права [26]. 

На думку Н. М. Крестовської, Л. Г. Матвєєвої правопорядок – це 

заснований на праві стан впорядкованості і організованості суспільного 

життя, що склався в результаті здійснення режиму законності. 

Правопорядок є метою і одночасно підсумком, результатом правового  

регулювання. Основними ознаками правопорядку автори називають:  

1) правопорядок є станом впорядкованості суспільних відносин, 

передбачених нормами права. Антиподом правопорядку виступає свавілля 

суб'єктів права щодо один одного, породжений свавіллям хаос;  

2) правопорядок – це результат проведення в життя принципу законності 

та інших принципів права; 

3) змістом правопорядку є правомірна поведінка суб'єктів права;  

4) правопорядок забезпечується державою [26]. 

На думку К. Г. Волинки, правопорядок – підсумок правового 

регулювання, його реалізована мета. Міцність правопорядку, його 

стабільність і непорушність забезпечується не формальною, а реальною 

законністю. У свою чергу правопорядок обумовлює зміст законотворчої 

діяльності, правовий характер законів. Правопорядок є важливою 

передумовою ефективного функціонування всієї системи соціальних 

відносин. Він є важливим структурним елементом громадського порядку, 

під яким розуміється правильно налагоджений стан всієї сукупності 

суспільних відносин. Правопорядок − це заснована на праві і законності 

організація правового життя, що відображає якісний фактичний стан 

суспільних відносин, врегульованих правом. Особливості правопорядку: це 

стан упорядкованості правом суспільних відносин; це порядок, 

передбачений нормами права; правопорядок є результатом втілення в життя 

правових норм, їх реалізації; правопорядок забезпечується державою, йому 

притаманні єдність, стабільність. Це – реалізація законності, прав, свобод і 
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обов’язків громадян; підпорядкованість суб’єктів нормам права у їх 

правових відносинах. К. Г. Волинкою відзначено, що правопорядок можна 

охарактеризувати як порядок, що забезпечує стабільність громадського 

життя і соціальний прогрес. Оскільки він визначається правом і 

забезпечується державою, то закріплює найважливіші риси і сторони 

соціально-економічного ладу, систему політичних відносин. Правопорядок 

можна розглядати як єдність права і влади. Це порядок, при якому правове 

положення і взаємини всіх суб’єктів суспільного, політичного і державного 

життя чітко визначені законами і захищені державою [27].  

Незважаючи на те, що категорія «правопорядок» достатньо  широко 

використовується у чинному законодавстві, сучасна наука ще не 

відпрацювала її єдиного поняття. Одні автори визначають правопорядок як 

різновид суспільного порядку, що утворюється під впливом права, інші 

характеризують його яку засновану на праві та законності організацію 

суспільного життя чи як об'єктивно обумовлений стан соціального життя, 

що характеризується внутрішньою узгодженістю та врегульованістю 

системи правових відносин. Найбільш відомий дослідник проблем 

правопорядку академік В. Борисов визначає правопорядок як об'єктивно 

зумовлений стан соціального життя, що характеризується внутрішньою 

узгодженістю та впорядкованістю системи правових зв'язків [28, с. 44]. 

Л. Морозова характеризує цю категорію як засновану на праві 

упорядкування суспільних відносин  поведінку, що є результатом здійснення 

принципів законності та відображається у правомірній поведінці їх 

учасників [29]. 

М. Ю. Тихоміров відзначає правопорядок як певний стан врегульованих 

правом суспільних відносин, який характеризується реальним рівнем 

законності, забезпеченістю та реалізацією суб’єктивних прав, дотриманням 

юридичних обов’язків усіма громадянами, органами і організаціями ; 

В. Нерсесянц характеризує правовий порядок (правопорядок) як порядок 

взаємовідносин суб’єктів права у сфері правової регуляції. А. 
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Крижанівський стверджує, що правопорядок існує як самостійний і 

самодостатній соціально-правовий феномен, як правова реальність, що 

утворюється, існує і діє на поведінку людей у процесі правового життя 

суспільства. Наголошується, що вплив громадянського суспільства 

пронизує фактично усі сторони і стадії забезпечення впорядкованості 

суспільної життєдіяльності, але найбільш значущою вбачається його роль у 

продукуванні соціальних уявлень про те, яким саме має бути цей порядок, 

та у формуванні стандартів цього порядку [30, с. 117].  

Таким чином правопорядок, тісно пов'язаний з законністю, виступає ще 

одним критерієм, який слугує першомежою для подальшого розвитку і 

удосконалення правових процесів, які відбуваються сьогодні у суспільстві.  

І нарешті, справедливість, як правова цінність.  

Справедливість – мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, 

так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість – це найвища чеснота, 

що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й 

гармонії («кожному своє»). Чимало філософсько-правових концепцій 

розглядають справедливість, як найвищу, навіть передумовну правову 

цінність. Справедливість загалом є елементарною властивістю людини, як 

моральної істоти у її ставленні до інших людей. Правова справедливість є 

категорично-безумовним моральним обов'язком влади – вищим від будь-

яких її прогресистських намірів та прагнень [31] . 

Поняття «справедливість» концептуально розроблялося у вченні мислителів 

минулого – Платона, Арістотеля, І. Канта, К Маркса, у теоріях сучасних 

представників філософії права, політики та теорії держави і права. Багато 

уваги проблемі справедливості приділяв давньогрецький філософ Платон, 

особливо після неправедного суду над його вчителем Сократом. У 

«Діалогах» він дає таке визначення: «Справедливість , умиротвореність душі 

в самій собі і впорядкованість частин душі як одна щодо іншої, так і в 

цілому; розподільча здатність, що виділяє кожному своє по достоїнству; 

властивість, завдяки якій той, хто нею володіє, перевагу надає тому, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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здається йому справедливим; здатність підпорядковуватись в житті закону; 

рівність в співжитті; здатність коритися правильним законам» . Платон один 

з перших розглядав поняття «справедливість» як визначальну категорію у 

концепції розбудови та функціонування ідеальної держави. У своїй 

головній праці «Держава», що має підзаголовок «На захист 

справедливості», Платон використовує поняття «справедливість» як 

синонім слів «...те, що краще в інтересах кращої держави...» [32, с. 372] . 

«Право приймається суспільством тою мірою, – підкреслює 

А. Козловський, – якою воно забезпечує справедливість. Справедливість же 

воно забезпечує настільки, наскільки йому відкрита істина, наскільки воно 

пізнавальне і пізнаване, наскільки воно є пізнання» [33, с 31, 68]. «Більше 

того, – зазначає В. Нерсесянц, – лише право і є справедливим» [34, с 28].  

На думку В. В. Шишко, найбільш яскраво юридичний зміст категорії 

справедливості розкривається через право. Тісний зв’язок права зі 

справедливістю не заперечується ніким із сучасних філософів права, 

включаючи і правових позитивістів. У той же час, якщо теорії природного 

права трактують цей зв’язок досить широко, то правовий позитивізм визнає 

цей зв’язок лише в мінімальних розмірах, беручи до уваги факти, які не 

можна не визнати. В цьому відношенні позитивізм є «мінімальною теорією 

права» в той час, як теорія природного права – «максимальною теорією» 

[35].  

На думку О. О. Левицького, правова справедливість – це справедливість, 

яка належить всім, тобто повинна  бути визнана всіма, всім суспільством 

передусім внаслідок сприйняття канонів та засад справедливості, а отже, 

позитивного права загалом. Воно покликане впорядковувати  суспільне 

життя, а не провокувати хаос – призводити до того, коли в дію вступають  

несанкціоновані регулятори суспільних відносин (наприклад, норми, що 

регламентують проведення угод у тіньовій економіці). Підміна позитивного 

правового начала неправовими регуляторами призведе до руйнації права, 

що знищує і саме суспільство. В основу правової справедливості покладена 
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справедливість моральна, усереднене та сприйняте її розуміння суб’єктами 

права. Якщо правова справедливість спирається на  інші засади, тоді 

позитивне право знищується взагалі [36] . Ми поділяємо думку 

Л. Н. Сумарокової в тому, що ідея справедливости виступає 

загальнокультурною цінністю, більш того – саме завдяки праву вона є 

такою. В основі ідеї права справедливість предстає як фундаментальний 

концепт, що забезпечує єдність права з іншими сферами культури [37, с. 

67].  

Як справедливо зазначає К. В. Горобець, проблема справедливости у 

праві пов′язана, перш за все, з її визнанням як власно -правової цінності. 

Так, в етиці існують погляди на справедливість як на моральний імператив, 

а вже потім – як на правовий. Однак, слід константувати, що момент 

виникнення справедливості як принципу взаємовідносин між людьми 

співпадає з моментом виникнення права. Це підтверджується етимологією 

слів «право» и «справедливість», що мають загальне коріння не тільки у 

словянських мовах, але і у латинській мові класичного права ( jus – justicia) 

[18, с. 97]. 

Саме тому, абсолютно переконливою є позиція, яка у центр права 

виводить справедливість як цінністно-правову категорію, яка слугує межею 

для подальшого розвитку правових процесів.  

Отже, можна зробити висновок, що недотримання будь -якого із 

зазначених критеріїв у правовій охороні інтелектуальної власності 

призводить до хаосу, свавілля і порушення режиму її функціонування, 

тобто до нерівновагі системи, що, у свою чергу, вимагає еволюц ії і розвитку 

інтелектуальної власності і, як наслідок, пошуку більш ефективного шляху 

удосконалення її правової охорони. Якщо ми встановлюємо порядок у 

правовій системі, відповідно ми встановлюємо певну межу, яка є мірою 

внутрішньої узгодженості і рівноваги системи, саме межа надає системі 

сенс і завершеність. Згодом з’являється щось нове, з якого беруть свій 

початок більш удосконалені правові процеси, які призводять до утворення і 
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удосконалення правових механізмів, які у подальшому формують і роблять 

ефективною і дієвою роботу правової системи і інтелектуальної власності, 

зокрема. Критеріями (інформаційними параметрами), у даному випадку, 

виступають саме справедливість, законність і правопорядок [38, с. 52].  

Таким чином, поява нових речей з хаосу за допомогою меж (у нашому 

випадку, перехід від свавілля, беззаконня, порушення режиму 

функціонування системи до виникнення нових механізмів і напрямів 

розвитку удосконалення правової охорони за допомогою встановлених 

критеріїв справедливості, законності і правопорядку) є дієвим і ефективним 

засобом для пояснення правових процесів, які відбуваються сьогодні у 

суспільстві. Проведеним історично-правовим аналізом розвитку і 

становлення інтелектуальної власності за допомогою теорії першомеж 

встановлено необхідність удосконалення правової охорони інтелектуальної 

власності, питання, яке останнім часом набуває все більшої актуальності. 

Вищезазначене добре узгоджується з існуючою сьогодні епохою 

постмодерну, феномен якого в контексті інтелектуальної власності буде 

розглянуто нижче. 

 

1.1.1. Гносеологія та методологія правового регулювання суспільних 

відносин у сфері інтелектуальної власності  

 

Видатний вчений-правник Гуго Гроцій надав самостійності філософії 

права як науці, а Німеччина дала світові найвеличніші здобутки в галузі 

філософії права, втілені в концепціях І. Канта і Ф. Гегеля. Одночасно з 

філософією права епоха Просвітництва характеризується особливою 

зацікавленістю до проблеми власності, намаганням втілення у життя 

гуманістичних проектів громадянського суспільства. Неабиякий вплив на 

подальший розвиток і становлення питань власності і, у подальшому, 

інтелектуальної власності, зробили праці відомих філософів німецької 

класичної філософії І. Канта, Ф.  Гегеля, І. Фіхте [39, с. 100].  
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І. Кантом було надано визначення права, за яким: «право – це 

сукупність умов, за яких сваволя однієї (особи) сумісна зі сваволею іншої з 

погляду всезагального закону свободи» [40]. Видатний філософ акцентує 

увагу на місці людини як суб’єкта, який може виходити за межі природної 

необхідності. Річ, із суми якої утворюється власність, щоб бути цінною і 

називатися багатством, повинна сама коштувати стільки праці, скільки 

потрібно для її виробництва (чи надання її іншим), щоб вона дорівнювала 

тій праці, за допомогою якої повинен бути придбаний товар (у вигляді 

продуктів, природи чи уміння), і на який він обмінюється. Отже власність, 

за Кантом, еквівалентна насамперед затраченій праці, загальним засобом 

взаємного обміну якої виступають гроші. Тільки так, на думку філософа, 

власність може стати законним засобом обміну працею між членами 

суспільства, а тим самим – засобом обміну державним багатством, тобто 

стати власністю.  

Важливим елементом теорії І. Канта є те, що власність, охоплена 

«обігом» майна, визначає ціннісне відношення до всіх інших рече й і 

товарів, до яких належить усе, навіть науки. Таким чином, філософ 

підходить до поняття «інтелектуальної власності», під яке підведене 

поняття «володіння знаннями, що є багатством». Відповідно до філософії 

І. Канта поняття «інтелектуальна власність» є похідним від загальної 

розробки проблеми інтелектуальної діяльності, що дає змогу зрозуміти 

поступальний рух людського прогресу. Інтелект стимулює творчу 

діяльність не тільки до пошуку засобів для «приємного життя», а й для 

подолання існуючих конфліктних відносин між людьми. Вони виникають 

внаслідок властивих людям, з одного боку, егоїстичних спонукань, а з 

іншого боку – честолюбства, властолюбства, користолюбства. Ці якості у 

своїй єдності передбачають власність, «опредметнену» у речах, майні, 

грошах. І. Кант вважав, що без цих негативних з морального погляду 

пристрастей, «всі чудові природні задатки людства залишилися б назавжди 

нерозвиненими», людина не вийшла б «зі стану недбайливості й діяльного 
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достатку», не занурилася б «з головою в роботу», не знайшла  б засобів 

«розумного порятунку» від труднощів, що пригнічують її [40]. Філософ 

позитивно оцінював діалектичну проблему ролі суперечностей і 

антагонізмів в історичному розвитку. Власність обумовлюється, крім 

усього, проникливістю і активністю розуму.  

Ще одним філософом класичної німецької філософії, якому належить 

розробка теоритичної концепції, відповідно до якої вища і загальна мета 

будь-якої вільної діяльності – можливість жити – був Й. Г. Фіхте. 

Створюючи теоретичну модель нового суспільства як «замкненої держави 

законів та індивідів», названої ним так само «державою розуму», 

Й. Г. Фіхте залишає приватну власність недоторканою у всіх інших (крім 

землі) галузях економіки [41, с. 240]. Це вело до переконання, що 

непропустимо обмежувати розміри майна, капіталів, багатства приватних 

осіб. Тим самим, незважаючи на регламентацію державою 

соціоекономічного життя, філософ через наявність власності легалізує 

функціонування і існування майна як необхідну умову розвитку приватної 

власності. 

Методологічні аспекти проблеми власності теоретично були визначені 

Ф. Гегелем у його трактаті «Філософія права». Філософ не визнає 

утопичних програм відсторонення особистості від приватної власності, 

оскільки в цьому міститься не правовий момент. Він вважає уявлення про 

благочестиве, дружнє і навіть насильницке братерство людей, у якому існує 

спільність майна й усунутий принцип приватної власності, легко прийнятим 

умонастрою, якому далеке розуміння «природи свободи духу, права й 

осягнення їх у їхніх визначених моментах» Для Ф. Гегеля власністю можуть 

бути не тільки речі, а й знання, науки (як і у Канта), таланти. Останні 

стають власністю лише через опосередкування духу, який приводить свою 

внутрішню сутність до безпосередності «зовнішнього» духу. Завдяки духу 

ми спостерігаємо рух думки у визначенні власності від специфічної якості 
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до байдужості її визначеності, а тим самим до кількості. У власності 

кількісна визначеність, яка виступає з якісної визначеності, є цінністю [40].  

Таким чином, виявлені і закріплені видатними філософами того часу 

поняття, які стосуються власності, інтелектуальної власності, зробили 

вплив на подальший розвиток і формування науково -правової думки щодо 

співвідношення і єдності визначених понять у філософії і праві. Висловлені 

і пронесені крізь час думки стали неоцінюваним внеском і базою для 

подальшого розвитку багатьох теорій, зокрема права власності, та інших.  

Подальший стрімкий розвиток права в загалому, і інтелектуальної 

власності зокрема, характеризується удосконаленням нових форм і способів 

охорони об’єктів, розвитком діючого законодавства, пошуком 

оптимального варіанту щодо охорони і захисту таких об’єктів на сучасному 

етапі. І цей процес простежується при порівнянні деяких аспектів розвитку і 

охорони інтелектуальної власності на сучасному етапі з існуючим сьогодні 

феноменом постмодерну.  

Еволюцію людства, особливо в останні два століття, визначили, в 

основному, досягнення фундаментальних наук. Ідеї таких видатних вчених, 

філософів, як Аристотель, Платон, Сократ, Піфагор, Гегель, Кант, 

Фейєрбах, Галилей, да Вінчі, Декарт, Ньютон, Максвел, Пуанкаре, а також 

більш близьких нам – Ломоносова, Сковороди, Менделеева, Вернадського, 

Пригожина, тощо, створили важливі передумови для пізнання духовного і 

матеріального світу і тим чи іншим способом вплинули на на розвиток 

творчої думки аж до нашого часу. Безумовно, багато з цих ідей будуть 

визначати еволюцію людства і у третьому тисячолітті [1, с. 20].  

Починаючи вже з минулого століття, наука стала відігравати значну, а 

в деяких галузях і визначальну роль у розвитку людства. Звідси цілком 

закономірною є конкуренція за право володіти новою науковою 

інформацією, здатною призвести до прибуткових технологій.  

На сучасному етапі, розглядаючи проблему сталого розвитку в  контексті 

науки в цілому, можна виділити наступні узагальнюючі риси:  
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– досягнення фундаментальних наук істотно прискорили технічний прогрес, 

змінили ставлення людини і природи, змінили сам спосіб життя людини;  

– завдяки науці швидкість створення людиною технічних процесів істотно 

підвищилась і стала значно випереджати зростання морально -етичних 

правил; 

– у третьому тисячолітті людство переживає один з найвидатніших 

моментів свого існування, які, поряд з іншими, пов’язані з розвитком і 

появою нових напрямів діяльності, дисциплін, систем і явищ.  

Слід визнати, що сучасна наука, заснована на використанні класичних 

методів фізики, математики, механіки, біології, де в основу покладені 

закони взаємодії матеріальних тіл, хімічних перетворень речовин і 

перетворень енергій, сьогодні не в змозі вирішити такі глобальні задачі, як 

керування Природою або взаємодія з нею людини. Мир Ньютона–Лапласа, а 

саме в ньому ми й живемо, практично вичерпаний. Науки нового часу – 

синергетика, теорія катастроф, кібернетика, теорія самоорганізації, теорія 

нерівноважних структур та інші – перебувають у зародковому стані й 

породжують більше проблем, ніж самі можуть вирішити. Таким чином, 

наука, вірніше, та її термодинамічна область, яка посилено розроблялася 

людством в останні два століття, виявилася неспроможною перед 

екологічною катастрофою. Між іншим, перед катастрофою, викликаною 

будівництвом синтетичного миру, тобто техносферою, породженою самою 

ж наукою [1, с. 20]. 

Сучасна наука виявилася діючою при вирішенні проблем у рамках 

вивчення кісткової речовини; при зіткненні з дослідженнями живої 

речовини, а тим більше людини з його складними психофізичними 

особливостями, знань виявилося зовсім недостатньо. До того ж традиційні 

механістичні підходи з їхніми спрощеними феноменологічними моделями й 

найскладнішим, а тому в більшості випадків малоефективним 

математичним апаратом, виявилися не в змозі вирішити виникаючі 

проблеми при описі поведінки живої речовини. Філософія Паскаля, Руссо, 
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Декарта, Фейєрбаха, Гегеля, Канта, так само як і дослідження більш пізніх 

мислителів – Бердяєва, Соловйова, Флоренського й інших, – виявилася 

зовсім не підготовленою для вирішення завдань такої складності. Це 

дозволило В.І. Вернадському відзначити: «... я, як філософський скептик, 

можу спокійно відкинути без шкоди й з користю для справи моєї наукової 

роботи всі філософські системи, які зараз живі» [42, с. 63].  

От чому на рубежі тисячоліть людство оглядається назад у пошуках 

більш цілісних моделей буття, намагаючись у синтезі науки, філософії 

знайти шляхи виходу із кризи, знайти можливість для прориву, для 

творчого стрибка, для трансформації існування людини й природи в новій 

якості. 

Однак такі моделі, якщо вони й будуть знайдені, не можуть раптом 

змінити існуючий порядок речей. На сьогоднішній день синтетичний світ , 

побудований людиною на основі досягнень науки, є домінуючим; у його 

концепціях Природа розглядається як якийсь людський конструкт, як 

придаток, необхідний для виробництва. Причому потреби виробництва 

найчастіше ставляться вище потреб людини, і в деяких галузях 

промисловості повна тяга до нескінченності Космосу змушує шукати вихід 

із земних оков і вважати Землю, колиску всього сущого, лише тимчасовою 

обителлю. Але людина смертна й смертна раптово, її свідомість як би в 

тумані, її прагнення не завжди усвідомлене й далеко не завжди адекватно 

жорстоким реаліям життя з її законами природного добору. Звідси її 

постійні бажання піти від реальності, і поринути у віртуальний світ. У 

цьому світі людина стає переможцем, їй усе доступно й усі бажання 

здійснені. За межами ж цього світу панує цілком реальне життя з їх 

проблемами, сірою повсякденністю й жорстокою боротьбою за хліб 

насущний. Тому все більша частина людей буде віддавати перевагу 

віртуальному світу, добровільно позбавляючи себе повноцінної участі в 

реальному житті [42, с. 64].  
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Проте, загальноприйнятою є думка, що альтернативи для розвитку 

наукових знань немає, і в найближчому  майбутньому не передбачається. 

Тому для людства в третьому тисячолітті відбувається зміна цінностей: 

наступає захід періоду індустріальної цивілізації й перехід до нового етапу 

історичного розвитку, етапу, контури якого зовсім не позначені і який 

відрізняється приходом інформаційної революції. Ця революція, як і будь -

яка інша революція, несе не тільки благо; її потужні руйнівні імпульси 

негативно діють на людину, нав’язують їй досить сумнівну мораль, 

створюють передумови для будівництва віртуального світу. Інформаційна 

революція зі зневагою ставиться до техніки й технологій минулого століття; 

у ній проглядаються риси тоталітаризму й придушення будь-яких 

інакомислячих концепцій. Її злиття з фундаментальними науками може 

принести значну користь практичної діяльності людини; однак її зв’язок з 

політичною елітою може привести до створення тоталітарного суспільства, 

і тоді двадцяте століття здасться спокійним і благополучним. Таким чином, 

і віртуальний світ, межі якого завдяки Інтернету розширюються з 

неймовірною швидкістю, і створення штучного розуму  навряд чи є тим, що 

може привести людство до відновлення, до деякого стрибка, до 

трансформації існування в новій якості.  

Всі складові сучасного життя – і екологічна криза, подих якої ми вже 

відчуваємо, і  синтетичний світ, що непомірно розрісся й витісняє Природу, 

і віртуальний світ, що витісняє світ реальний, – перестають бути тільки 

абстрактною ідеєю; людство вперше стоїть перед проблемою виживання, і 

наука повинна сказати своє вагоме слово. Саме наука є деяким керівним 

початком, що впорядковує й саме науці належить  досліджувати нові умови 

складних взаємин біосфери й людини. На думку Н. Моісеєва,  одна з 

найважливіших задач, що стоїть перед наукою, – це вказати межі 

припустимого й розробити ті критерії поведінки людства, які б дозволили 

йому знайти своє місце в цьому складному, суперечливому, 

багатопараметричному світі, знайти своє місце в біосфері  [42, с. 65]. 
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Як видно, науці приділяється дуже важлива роль, тому в декларації 

«Про науку й використання наукових знань» сказане, що наукові 

досягнення завжди повинні бути спрямовані на підвищення добробуту 

суспільства [43, с. 5]. 

Усе сказане визначило такі умови розвитку суспільства, такі умови 

розвитку його складових – науки, техніки, мистецтва, тощо, які в минулому 

столітті одержали назву постмодерну. Розглянемо його більш докладно.  

Часом народження постмодерну вважається кінець XIX століття, коли в 

мистецтві (живописі, музиці, архітектурі, літературі) стали переважати 

манірність, анархізм, химерність, декадентство, тощо. Американські вчені 

вважають, що постмодерн народився саме в Америці і саме в 60 -х роках 

ХХ століття. Питання досить риторичне, і однозначну відповідь отримати 

вельми проблематично, про що свідчить сучасна література про постмодерн 

[44, с. 3].  

На нашу думку постмодерн існував у всі часи і у всіх народів. Це 

пояснюється тим, що в усі часи існування цивілізації періодично 

народжувалося «нове мислення» з властивою йому новою естетичною 

картиною світу. Прикладів більш ніж достатньо. Вже в літературі 

стародавнього Єгипту та Греції, Індії та Мексики прослизали нотки 

меланхолії, ілюзорності, змішування реальності і ірреальності, відчуття 

безглуздості буття, розчарування в ідеалах, тощо. Постмодерн як «нове 

мислення» в естетичну картину буття вносить елементи нестабільності, 

хаосу, стирає межу між світом реальним і світом віртуальним.  

Розквіт постмодерну припав на другу половину ХХ століття і збігся з 

народженням нових технологій в науці і соціумі. Саме наприкінці минулого 

століття з'явилися численні дослідження з постмодерну.  

Наприкінці ХХ століття людство, спираючись на наукові знання, 

сформулювало якусь універсальну культуру, основними показн иками якої є: 

індустріалізація виробництва і масове споживання; інтернаціональна наука; 

доступна освіта; єдиний інформаційний простір (Інтернет, ЗМІ); 
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універсальне мистецтво з його стильовим і жанровим розмаїттям та ін. 

Витоки цієї культури сягають корінням у початок минулого століття [44, с. 

3]. 

Вже в 1938 році В. І. Вернадський писав «...людство своїм життям стало 

єдиним цілим»; в 1970 році О. Тоффлер зазначив, що «людство переживає 

нову технологічну революцію, яка веде до створення надіндустріальної 

цивілізації» [44, с. 4]. 

Така універсальність в суспільстві, науці, технологіях природно зажадала і 

єдиної системи, що відображає нове як в культурі, так і в свідомості. 

Однією з важливих методологій цього нового і став постмодерн (пост, 

власне, після; модерн від фр. Modern - новітній, сучасний).  

На практику постмодерну великий вплив зробили: ідеї А. Шопенгауера і 

Ф. Ніцше; психоаналіз З. Фрейда і К. Юнга; вчення про інтуїцію 

А. Бергсона і Н. Лоського; теорії соціальної філософії Т. Адорно і 

Г. Маркузе; екзистенціалізм М. Хайдеггера, Сартра і А. Камю [39, с. 99].  

Феномен постмодерну в даний час знаходиться у фокусі суспільного, 

наукового та культурологічного інтересу, про що свідчить велика кількість 

публікацій в самих різних галузях знань: у філософії, юриспруденції, 

літературі, науці, мистецтві, тощо. Зокрема, він характеризується, як: 

«...загальний умонастрій, що несе на собі печатку розчарування в ідеалах і 

цінностях Відродження і Просвітництва; ці ідеали більше не надихають 

світ»; «парадигма сучасної культури»; «...нова методологія наукового та 

соціального пізнання»; «...об'єктивна характеристика сучасного стану 

культури в цілому»; «...стан радикальної плюральності »; «епоха не стільки 

в розвитку соціальної реальності, скільки свідомості» [45, с. 10].  

Разом з тим, і це слід підкреслити, постмодерн як феномен має досить 

широкий спектр оцінок: від визнання його як « частини сучасної культури» 

до повного неприйняття – «вірус, який розкладає сучасну культуру», – й 

очікування, що ця випадкова проблематика скоро себе вичерпає. Проблема 

ж полягає в тому, чи є дійсно постмодерн новою формою культури чи це 
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всього лише деяке перехідне явище, а реальне «нове мислення» ще 

попереду і контури його впливу розмиті і важко помітні.  

Такий негативній оцінці постмодерну сприяє і його очевидна обмеженість, 

наприклад, утрудненість в його рамках розвивати фундаментальні науки. 

Разом з тим, якщо не вважати соціуму і мистецтва, де постмодерн прижився 

вже давно, саме наука дає йому деяку легітимність [45, с. 10].  

Поява таких нових дисциплін, як синергетика, теорія катастроф, теорія 

хаосу, в яких використовуються категорії самоорганізації, необоротності, 

нелінійності, ймовірно, багатофункціональності тощо, показує, що в рамках 

постмодернових теорій, принаймні, якісно можна пояснити деякі 

особливості виникнення і руйнування складноорганізованих і глобально -

екологічних систем: від виникнення цунамі і страйків в суспільстві, аварій 

та катастроф складних технічних систем до змін, реформування правової 

системи і, зокрема, в інтелектуальної власності. 

Так, на думку таких вчених, як Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, 

Д. Белл, Д. Рісман, О. Тоффлер, А. Турен, Ж.-Ф. Ліотар та інших, 

починаючи з середини минулого століття, найбільш розвинені країни 

вступили в якісно нову стадію соціального розвитку, названу ними 

постіндустріальним або інформаційним суспільством; відмітною 

особливістю цього суспільства є визначальна роль інформаційних 

технологій, побудова глобальних інформаційних мереж, створення 

технологій віртуальної реальності, тощо. Все це  разом докорінно змінило 

життя суспільства, ускладнивши і трансформувавши світ так, що осмислити 

його в рамках класичних наукових підходів стало практично неможливо 

[42, с. 67]. 

Основні характеристики сучасного суспільства – хаос, абсурд, плюралізм 

культур, нові технології тощо, – вимагають на сучасному етапі 

нестандартного, нового мислення. Не випадково сучасна методологія 

постмодерну запозичує, наприклад, з некласичної фізики такі поняття, як 

нелінійність, самоорганізація, хаос, когерентність, віртуальніс ть та інші. 
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Особливо популярно поняття « віртуальна реальність»; досить складно для 

розуміння, але в теорії постмодерну це звичайний прийом – якщо абсурд 

отримує ім'я, то він як би наділяється здоровим глуздом. Такі парадокси 

взагалі характерні для постмодерну. Так, уже наприкінці ХХ століття в його 

рамках створено оригінальне трактування суспільства: культура 

(включаючи технології, науку, мистецтво) розглядається як певна система 

знаків. Звідси основні гасла: «світ як текст» і « ніщо не існує поза текстом » 

(найкращим прикладом є Інтернет, але про це йдеться нижче). Вся 

реальність світу в цьому випадку мислиться як текст, як дискурс (спосіб 

вербального освоєння світу, зумовлений тією чи іншою соціокультурною 

традицією). 

 Постмодерну як «новому мисленню» взагалі властиві нетрадиційні 

особливості: 

– пошук універсальної мови;  

– зближення і зрощення різних наукових напрямів;  

– анархізм стилів; стильової плюралізм;  

– поєднання класичних і модерних принципів: для класичних наукових 

теорій властивий пошук універсальних законів (монізм); для постмодерну – 

полістилізм, плюралізм принципів;  

– постмодерн не розрізняє сувору наукову теорію і художню вигадку; 

головна його форма існування – естетична, розум (наука, технології) 

замінюється естетичної причетністю: в рамках естетичного мислення краще 

зрозуміла реальність, естетичні закони краще пояснюють світ, який втратив 

системність і гармонійність і є полем для хаотичної взаємодії 

випадковостей; 

– постмодерн надає поштовх до розвитку нових напрямів у науці, праві, а 

також інших соціальних явищ [42, с. 67].  

При цьому епоха постмодерну не забарилася відбитись сьогодні і на образі 

права; право у постмодерні втрачає стою сталість, його догма стає надто 

громіздкою, щоб реагувати на виклики нового часу.  
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А. С. Алексєєв характеризує таку ситуацію як «крах права». Але, 

змінюється людство, людина, змінюється і право. Його більше не можна 

розуміти виключно як систему норм, а тому його цінність слід розглядати 

під іншим, ніж було відзначено А. С. Алексєєвим, кутом зору [46, с. 12,13].  

На думку К. В. Горобця, показово, у цьому зв’язку, що сьогодні 

відбувається синтез позитивістських і природньо -правових концепцій 

права, оскільки жодна з них не може повно і послідовно розкрити всі грані 

права і правової реальності, вивести таке розуміння права, яке б дійсно 

описувало те право, яке існує у житті суспільства. Саме в цьому контексті 

сформував свою теорію лібертатно-юридичного праворозуміння 

В.С. Нерсесянц, розвиваються різні концепції інтегративного 

праворозуміння, відстоюється цінносно-нормативна парадигма права [18, с. 

17, 18]. 

Філософія постмодерну констатувала кінцеву і необоротну індивідуалізацію 

суспільства. Але, чому вона відбулася? І чи варто сьогодні говорити про 

суспільне благо, суспільну мораль, і про суспільство в оригінальному 

розумінні цих термінів? За Ф. Гегелем існує універсальна діалектична 

формула: інституалізує дух, а індивідуалізує матерія. Цей підхід повністю 

втілився лише у наш час. Е. Фромм, Ж.  Бодрійяр зазначали, що сучасне 

суспільство перетворилося на суспільство, яке споживає, тобто не людина 

керує виробництвом, а споживання товарів є самоціллю їх виробництва. 

Таким чином, факт володіння матеріальним благом замінює саме явище, і 

процес людського буття. Епоха постмодерну, таким чином, виступає 

апогеєм матеріального. Розвиток матеріального дозволяє людині 

індивідуалізуватися і відсторонитися від суспільства. Людина сьогодні 

скептична, недовірлива до соціальних феноменів, тому важливо робити 

акцент на суб’єктивному сприйнятті правових цінностей. Таким чином, у  

некласичному світосприйнятті, породженому філософією постмодерну, 

головною ідеєю стає суб’єктоцентризм, з яскраво вираженою 

антропологічною спрямованістю [18, с. 37].  
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У сучасному філософському контексті, побудованому навколо заперечення 

трансконтекстуальних понять істини та істинності, норм, які 

пред’являються  від імені всіх і нікого, масштабних теорій, у яких 

конструюються історичні і соціальні моделі розвитку, нав’язані «іншим» 

культурам, відбувається системне переосмислення проблем соціальної 

нормативності. Криза модерністких уявлень про норми, як соціальні факти, 

сьогодні поглиблюється ще і тому, що демонструє свою мінливість 

уявлення про суспільний і культурний прогрес. Теорія нормативності, яка 

виникла і сформувалася у межах позитивізму, постулює, за твердженням 

Г. Г. Кеглера, наступні основоположні тези:  

– наукове самопізнання має базуватися на емпірізмі, а позитивістське 

бачення суспільства є запорукою його об’єктивної оцінки;  

– людський прогрес (як в історичному, так і в науковому контексті) є 

логічним продовженням еволюції;  

– людська природа є універсальною, а тому існує можливість побудувати 

єдину систему норм і цінностей.  

Існує і протилежна думка Г.Г. Кеглера, щодо якої існуючий сьогодні 

постмодерн відмовляється і критикує зазначені постулати, в ідповідно, він є: 

– антиеволюціоністським: він піддає критиці теорії соціальної еволюції, за 

використання ними етноцентристських стандартів як засобів оцінювання 

інших, за те, що вони універсіалізують і ідеологічно виправдовують свою 

власну контекстуальну практику, використовуючи еволюційне тлумачення 

прогресу, щоб представити свої власні цінності як найвищий етап і у 

когнитивному, і у моральному відношенні;  

– антиессенціалістським: будь-які теорії про природу людини є 

ідеологічними, дискурсивними конструкціями, що перетворюють у сутність 

те, що насправді будується символічно і соціально у конкретних, а тому 

обмежених, соціальних і культурних контекстах [47, с. 112, 113].  

У той же час, на думку К. В. Горобця, повне відкидання нормативності є не 

тільки необґрунтованим, але і, по суті, ненауковим, оскільки сам факт 
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існування суспільства підтверджує існування соціальної нормативності. 

Між тим, сьогодні соціальна нормативність знаходиться у стані, коли її 

символічна універсальність перешкоджає дії норми. Саме у цьому контексті 

все більше значення набувають цінності, які мають специфіку ситуативної 

дії. І яскравим прикладом ситуативної нормативності, її все більшого 

утвердження, і, як наслідок, ситуативної дії правових норм і цінностей 

виступає медіація – явище, породжене сучасною епохою. Саме у ній, 

здебільшого, виражений пріоритет унікального, одиничного, над 

універсальним, всезагальним. Норми і цінності тут існують як нерозривно 

пов’язані компоненти правової ситуації, у той час, як на рівні об’єктивного 

права вони часто штучним шляхом розводяться і протиставляються [18, с. 

135].  

Криза модерністських правових ідеологій, спрямованих на побудову сталої, 

стабільної правової системи, заснованої на цінностях кодифікації і 

нормативного закріплення правовідносин, сталої догми права, стає 

очевидним.  

Прикладом цього є надмірна рухливість д іючого законодавства, численні 

зміни, які вносяться до нього, нестабільність і численні зміни контексту 

кодексів, розрахованих на застосування у тривалому терміні.  

Це є причиною утруднення правозастосування, коли для вирішення 

конкретної правової ситуації необхідно постійно контролювати і стежити за 

змінами у діючому законодавстві. Все це як відзначалося, призводить до 

неефективності діючої правової системи, вона втрачає гнучкість і гальмує 

прийняття відповідних рішень.  

До того ж, в епоху постмодерну, руйнуються не тільки європейські 

цінності, істотно знижується рівень легітимності правової системи. 

Оскільки зараз панує, по суті, правовий цинізм, доцільним навпаки, є 

постулат, згідно з яким у право потрібно вірити, бачити у ньому особисту 

цінність, духовну складову. Тільки у цьому випадку правова система може 

діяти ефективно і персоналізовано. До того ж сьогодні українське 
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законодавство є нормативно негнучким, формалізованим по суті і 

аномально перевантаженим [18, с. 136, 137].  

Представляє відомий інтерес ставлення постмодерну і до технологій. На 

думку Ж. Бодрійяра, Ж.-Ф. Ліотара, Пола Вірільо та інших, сучасні 

технології перетворять культуру. Такий технологічний детермінізм добре 

вписується в постмодерністську теорію, а сам постмодерновий поворот 

зазвичай пов'язують з сучасними досягненнями у сфері новітніх технологій 

та інформаційної революції. Жан Бодрійяр вважає, що нові технології 

надають речам надлишкову реальність, тобто гіперреальність; в останніх 

роботах він говорить про «технологічне вбивство реальності». Така 

акцентація на технології як чиннику усунення реальності в змішанні різних 

культур призводить до віртуалізації соціуму і до розгляду інтернет - 

технологій як квінтесенції постмодерну [42, с. 67].  

За Ж. Бодрійяром гіперреальність виникає тоді, коли  культура втрачає 

зв'язок з реальністю і стає автономною; такі уявлення автор називає 

симулякрами (від слова «симуляція»), тобто «псевдоріч», що замінює 

«агонізуючу реальність», яка стирає межу між реальним світом і світом 

віртуальним. У цьому випадку весь  світ складається з симулякрів, що не 

мають реальності, а людське життя стає примарною, нестабільною, 

викликає відчуття безглуздості й хаосу; у світі, де домінують штучні 

моделі, людина позбавляється об'єктивності і стає повністю залежною від 

гіперреальності [48]. 

Втім, реалізація певних культурних установок і є технологічним розвитком. 

Однак від цього відношення постмодерну до технологій змінюється 

несуттєво. 

Квінтесенцією сучасних технологій постмодерну є Інтернет – потужна 

ідеолого-економічна формація з особливою філософсько-світоглядною та 

антропологічної специфікою. В Інтернеті весь світ перетворюється на текст, 

а інформації відриваються від ситуацій, в яких вони були породжені, і 
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знеособлюються, що призводить до деструкції свідомості суб'єкта, руйнує 

здатність до понятійної роботі, породжує хаотизм і кліповість.  

Постмодерн виходить з передумови «культурного тексту», поза яким або 

нічого не може бути, або зв'язок з дійсніст’ю вельми ілюзорний. У такій 

моделі межі між уявленнями і об'єктами стираються, іс тина втрачає статус 

визначеності і кінцевості, відмінність між істиною і помилкою практично 

зникає. У світі постмодерну знання не містить образів реального світу, що 

веде до трансформації традиційного розуміння науки; наукове знання 

підміняється знанням побутовим; особливе місце займає «наратива» – тип 

розповіді, що задає параметри наукових дискурсів, що визначає правила та 

способи ідентифікації об'єктів.  

В цілому ставлення постмодерну до науки можна звести до наступних тез:  

– в рамках постмодерну руйнуються непорушні наукові теорії, відбувається 

перехід від лінійного детерміністичного сприйняття до більш складного 

нелінійного і вірогідного;  

– постмодерн передбачає в науці перехід від монологічного концептуалізму 

до мультипарадигмальності способом побудови теорій, які набувають 

відкритого синергетичного характеру; передбачає зміну способу мислення, 

перехід від лінійного до «нелінійного мислення»;  

– в рамках постмодерну створюється нова науково -освітня стратегія (досить 

вказати на досягнення і потужність впливу на культуру Інтернету і ЗМІ) 

разом з тим, постмодерн сприяє зниженню інтересу до фундаментальних 

наук, особливо до природознавства, яке зі своїми детерміністичними 

законами не зовсім вписується в парадигми нового « нелінійного мислення 

» [42, с. 69]. 

Щоб глибше зрозуміти взаємовідношення постмодерну і науки, звернемося 

до його відносин з філософією ( безумовно, в контексті науки).  

 Сучасна філософія розглядає наступні періоди в розвитку науки: 

класичний, посткласичний (склався на межі XIX -XX століть) і 

постнекласичний (початок 70-х років XX століття). У класичному періоді 
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критерії наукового пізнання такі, що увага дослідника зосереджується в 

основному на характеристиці об'єкта, а постулатами є простота фізичних 

моделей, стійкість, детермінізм, оборотність . 

Постнекласична наука «співвідносить знання про об'єкт не тільки з 

коштами, а й з цільовими установками пізнає суб'єкта»; її основними 

постулатами є: нестійкість, незворотність, нелінійність, ймовірність, 

синергізм та ін., вона досліджує не тільки складні  системи у фізиці, 

економіці, біології, а й надскладні системи, з урахуванням впливу людини, 

наприклад, складно-організовані техніко-екологічні, біотехнологічні, тощо. 

Цьому сприяє розвиток міждисциплінарних досліджень в галузі освіти 

впорядкованих структур, хаосу, фрактального аналізу, теорії 

самоорганізації, теорії катастроф, тощо.  

Для таких систем характерно: відсутність універсальних законів, 

багатоваріантність, синергізм, випадковість, нерівноважність та ін. Все це 

дуже добре вписується в парадигми постмодерну. Тому досягнення нових 

напрямків у науці постмодерн інтерпретує на свої моделі, вони надають 

йому деяку легітимність, зближують його з природознавством пом'якшують 

і ретушують такі негативні властивості як анархізм, декадентство, 

підкреслений естетизм, видовищність і декоративність.  

Тому постмодерн з нових наукових знань запозичує цілий ряд понять 

(флуктуації, когерентність, біфуркації, нестійкість, хаос, незворотність і 

т.д.), утворюючи тим самим нову наукову мову, нову «модель світу» і, 

зрештою, нове «нелінійне мислення » [1, с. 25, 42, с. 70].  

Як видно, постмодерн, в цілому обережно відноситься до фундаментальних 

наук, змушений все ж використовувати їх результати не тільки для своєї 

легалізації як виразника «нового мислення» суспільства, але і як , і це 

особливо показово, для доказу свого існування.  

Без зв'язку з наукою це питання стає вельми проблематичним. Тому він 

всіляко стимулює інтерес до міждисциплінарних досліджень і, насамперед, 

до доказу спільності між наукою і естетикою. Прикладом може служити 
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феномен естетизації філософії, науки і політики; теорія невизначеності 

Гейзенберга, наукове програмування, закони термодинаміки (особливо 

другий закон і теорія ентропії), відкриття ролі ДНК у передачі спадкової 

інформації, досягнення в галузі кібернетики, що призвело до створення 

глобальних інформаційних систем та Інтернету, тощо.  

Однак, наука не поспішає визнавати особливу роль постмодерну в сучасній 

культурі. Незалежний і синергетичний характер науки, її багатоликість і 

конфігуративність, здатність як би автономно від природного ходу речей 

(насамперед від епохи і соціального устрою суспільства ) творити нові 

сутності й реалії, що дозволяє їй зберігати особливий статус самостійності 

[42, с. 70].  

Представляє деякий інтерес відношення постмодерну до ф ілософії 

екзистенціалізму (екзистенція – лат. exsistentia - існування, найбільш 

важливе з визначень екзистенції – невизначність). Останнім часом до цієї 

філософії звертаються багато дослідників, намагаючись знайти пояснення 

«ірраціональних проблем людини».  У цілому постмодерн відноситься до 

екзистенції  людини. Проблеми людини – взаємозв’язок віри й розуму, 

життя внутрішнього «Я» і багато інших – усе це не вписувалося в 

парадигми постмодерна. Із трьох сфер існування людини (по К’єркегору) – 

естетичної, етичної й релігійної – постмодерн визнає лише першу, зовсім 

забуваючи про дві інші [49].  

На думку К’єркегора, наука людині чужа, будь-які наукові раціональні 

методи не придатні для «пізнання християнина»; воно можливо лише 

завдяки саморефлексії й почуттям [50]. Постмодернізм до оцінки людини 

ставиться обережно, вважаючи за краще оперувати термінами свідомість і 

підсвідомість. Тим часом такі тези екзистенціалізму, як «усяке людське 

існування по суті своєї парадоксально», «життя внутрішнього «Я» не 

піддається повному внутрішньому вираженню», «людське життя пронизане 

невизначеністю» та інші в цьому дусі надалі можуть знайти своє 

застосування для обґрунтування концепцій постмодернізму.  
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 Формулювання «зміни структури мислення в розвитку науки» 

належить В. Гейзенбергу, який вважав, що в природознавстві XX століття 

відбулися радикальні зміни в структурі мислення. Раніше вважалося, що 

критерієм істини є експеримент, тому що в природі при рівних умовах 

відбувається одне і те ж, тобто відтворюваність експериментів робить в  

кінцевому підсумку завжди можливим згоду щодо дійсної поведінки 

природи. Із цього приводу В.  Гейзенберг пише: «Віра в причинну 

обумовленість усіх подій, що мислилися об’єктивними й не залежними від 

спостерігача, була зведена тим самим в основний постулат 

новоєвропейського природознавства» і далі «Із цієї пануючої установки 

випливає той постулат, що ми досліджуємо природу такою, якою вона 

«дійсно є». В. Гейзенберг відзначає, що більшість учених вважають такий 

підхід до вивчення природи єдино прийнятним, здатним привести до 

об’єктивних суджень щодо поведінки природи. Однак, дійсність набагато 

складніше, пише далі В. Гейзенберг і наводить приклад із квантової 

механіки, яка висунула настільки серйозні вимоги, що «довелося взагалі 

відмовитися від об’єктивного – у ньютонівському змісті – опису 

природи…» І далі: «Якщо в наш час можна говорити про картину природи, 

що складається в точних науках, мова, по суті, йде вже не про картину 

природи, а про картину наших відносин до природи. Старий поділ світу на 

об’єктивний хід подій у просторі й часу, з одного боку, і душу, у якій 

відбиваються ці події, – з іншої, інакше кажучи, картезіанське розрізнення 

res cogitans і res extensa уже не може служити відправною крапкою в 

розумінні сучасної науки». При цьому В.  Гейзенберг пише про труднощі в 

переході до нового мислення: «Самі слова, що застосовувалися при описі 

явищ атомарного рівня, виявлялися… проблематичними. Можна було 

говорити про хвилі або частки, пам’ятаючи одночасно, що мова при цьому 

йде зовсім не про дуалістичний, але про цілком єдиний опис явищ. Зміст 

старих слів якоюсь мірою втратив чіткість. Відомо, що навіть настільки 
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видатні фізики, як Ейнштейн, фон Лауэ, Шредингер, виявилися не готовими 

до цього або не здатними змінити структуру свого мислення» [51, с. 77, 78].  

В. Гейзенберг висловив цікаву думку, що математичний апарат (у 

цьому випадку розглядається квантова механіка) не стільки описує 

поведінку елементарних часток, скільки наше знання про цю поведінку: 

«атомний фізик змушений миритися з тим, що його наука являє  собою 

всього лише ланку в нескінченному ланцюзі взаємин людини й природи, 

вона не може говорити попросту про природу «як про таку». Пізнання 

природи завжди вже припускає присутність людини, і треба ясно 

усвідомлювати, що ми, як виразився Н. Бор, не тільки  глядачі спектаклю, 

але одночасно й діючі особи драми» [51, с. 77-79]. 

Іншими словами замість того, щоб співвідносити знання із предметом 

«як він є», ми співвідносимо знання про предмет з усією сукупністю знань 

про цей предмет, тобто наукове знання про природу «як вона є» перестає 

бути об’єктивним у тому розумінні, що воно незалежно від людини. Знання 

стає суб’єктивним, у нього включаються елементи людської діяльності по 

вивченню природи, наприклад, експериментальне обладнання. Тут у 

наявності протистояння об’єктивного й суб’єктивного опису природи, 

принаймні в картезіансько-ньютонівському змісті.  

Із цього приводу цікава думка Л. Маркової, висловлена в статті «Про 

трансформації логіки природничо-наукового мислення в XX столітті»: 

«Хоча при вивченні науки нового часу й було присутнє завжди пояснюване 

й зрозуміле прагнення звільнити наукове знання від усього людського в 

різному розумінні цього слова – від соціального, психологічного, 

культурного, індивідуального, тощо, – все-таки завжди доводилося 

погодитися з незаперечним фактом, що наукове знання – породження 

людського суспільства, воно виникає в голові людини й пов’язане з ним 

безліччю ниток. Ми прагнемо зробити його абсолютно вільним від усього 

суб’єктивного, але в той же час розуміємо, що досягнення цієї ме ти 

можливо тільки в ідеалі. Тому твердження про науку Нового часу, що видає 
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знання тільки об’єктивні, у тому розумінні, що вони визначаються тільки 

світом природи, але не людиною, – якщо до них немає звички й немає трьох 

століть їх панування в умах людей, – ледве легше для сприйняття, чим 

твердження про включення суб’єктивних характеристик у наукове знання» 

[1, с. 27]. 

Як видно, змінені структури мислення свідчать про перегляд поняття 

об’єктивність у розумінні незалежності предмета вивчення й знання, 

отриманого про нього від способу одержання знання, що ставить під сумнів 

можливість відтворення наукових результатів і приводить до трансформації 

поняття істини.  

У будь-яких моделях постмодерну наука здатна не тільки зберегти 

незалежність, а й отримати новий імпульс розвитку. Саме про це свідчить 

поява таких нових напрямів у науці, стрімкий розвиток яких ще раз 

підтверджує теорію постмодерну в закономірностях розвитку, наприклад, 

розвиток інтелектуальної власності, від першоджерел і виникнення перших 

витоків цього явища, до сучасного етапу розвитку інноваційних відносин і 

ролі системи інтелектуальної власності в них. Наукою даються відповіді на 

поставлені суспільною практикою завдання. Творча діяльність, як основа, 

внаслідок якої народжується щось якісно нове, при стиканні з 

постмодерном отримує новий імпульс і людина, творець, починає 

створювати абсолютно нові за своєю спрямованістю, сутністю і 

призначенням результати творчої діяльності, такі як наприклад, програмні 

продукти, пов’язані з Інтернетом, інші продукти творчої діяльності. 

Сьогодні вже звичайним явищем стало існування програмних продуктів, 

веб-сайтів, доменних імен, а також інших об’єктів і результатів творчої, 

інтелектуальної діяльності, різноманіття яких не вичерпується певним 

переліком, а навпаки, із сплином часу і розвитком нових технологій лише 

поповнюється. Такий стрімкий розвиток інтелектуальної власності і 

виникнення нових об’єктів у її складі потребує належного концептуального 

осмислення, обгрунтування, яке б сьогодні задовольнило потреби 
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суспільства, пов’язані з визначенням місця і ролі людини у відносинах 

«суб’єкт інтелектуальної власності – об’єкт інтелектуальної власності, який 

він створив – його належна правова охорона».  

Існуючий сьогодні постмодерн надає широкі можливості для застосуван ня 

різних моделей правових конструкцій, які раніше сприймалися б 

неоднозначно. Епоха постмодерну зумовлює можливість пояснення, 

обгрунтування таких правових підходів, схем, які, так саме як і постмодерн, 

мають нову їх інтерпритацію, одночасно полегшуючи сприйняття базових 

понять у праві і, зокрема, інтелектуальній власності. Яскравим прикладом 

такого підходу є удосконалення правової охорони, через включення до її 

сфери тих об’єктів інтелектуальної власності, результатів творчої 

діяльності, які раніше не охоронялися належним чином в силу своєї 

специфіки, або поки що не визнані діючим законодавством у якості таких. 

Зі спливом часу відбувається переоцінка нових знань, об’єктів, явищ, які 

раніше або не знаходили свого визначення у діючий системі 

інтелектуальної власності, або таке визначення не задовольняло нагальних 

потреб суспільства. Саме тому, завдяки розвитку постмодерну, який 

сьогодні дає пояснення і обґрунтування явищам, які раніше не вміщувалися 

у межі звичайних філософських понять, стає можливим і необхідним 

застосування подібних підходів і у інтелектуальній власності. Так, 

удосконалення правової охорони через включення до її сфери інших 

об’єктів інтелектуальної власності, окрім визначених законодавством, 

свідчить про схожість подібних підходів у постмодерні і інтелектуальній 

власності. Обидва мають спільні риси – зокрема, створення нової науково-

освітньої стратегії, яка простежується у застосуванні нових підходів до 

врегулювання основних питань у суспільстві; перехід до нового мислення, 

що дає змогу під новим кутом зору подивитися на процеси, які 

відбуваються у суспільстві і відповідно, інтелектуальній власності .  

Таким чином, застосування підходу удосконалення правової охорони щодо 

інших об’єктів інтелектуальної власності є абсолютно закономірним 
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процесом, який з точки зору постмодерну добре вписується у рамки 

існуючої правової системи. І таке вдале поєднання цих двох систем надають 

новий імпульс розвитку науки, нового наукового знання, здатного 

забезпечити науковий потенціал нашої країни новими науковими 

здобутками. 

 

 

1.2. Інтелектуальна власність як один із головних чинників 

правової і економічної безпеки України 

 

 

Однією з найважливіших сторін життя людини є творча діяльність.  

На думку Ю. А. Дмітрієва, Р. М. Персіанова: «…творчість – це 

цілеспрямована теоретична і практична діяльність людей, яка призводить до 

створенню нових, невідомих раніше гіпотез, теорій, методів, нової техніки і 

технології, творів мистецтва і літератури. Творчу діяльність слід розглядати 

як сукупність двох складових: самого процесу і його продукту» [52, с. 25].  

В умовах інноваційних відносин результати творчої діяльності здатні стати 

товаром, що приносить прибуток його творцю. Особливе значення для 

розвитку всього суспільства має розвиток будь-якої сфери творчості. 

Прогресивний розвиток науково-технічного потенціалу визначає науково-

технічний потенціал суспільства, обумовлює його прогресивний розвиток. 

Саме тому у збереженні творчих результатів, досягнень та захисті інтересів 

їх творців зацікавлені не тільки вони самі, а й суспільство у цілому. Це 

вирішується через впровадження відповідного правового режиму 

результатів творчої діяльності, який надає їх творцю виключну 

правомочність у розпорядженні ними, а  також правомочності забороняти 

використання і розповсюдження інтелектуального продукту тим, хто прагне 

незаконно скористатися ним. 
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Правовий інструментарій охорони і захисту прав творця має за мету не 

тільки стимулювати подальший творчий процес, отримувати відповідну 

матеріальну винагороду за створення результату творчої діяльності, але 

також створити такі фінансові, організаційні, правові передумови, які б 

стали базою для реалізації нових творчих здобутків. Ми поділяємо точку 

зору О. Д. Святоцького, що творча діяльність або просто творчість — це 

діяльність, внаслідок якої народжується щось якісно нове, що відзначається 

неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю [53, 

с. 20]. При цьому творити може лише людина, крім неї ця властивість не 

простежується у жодної істоти; одночасно, і суб’єктом творчої діяльності 

також може бути тільки людина. Творчість — процес не тільки 

усвідомлений і цілеспрямований, але також, як правило, передбачуваний.  

Як зазначалося вище, внаслідок творчої діяльності народжується щось 

принципово нове, тобто те, чого ще не було в природі. Це ще одна грань , 

яка властива творчості – новизна. 

В. Пархоменко виділяє наступні основні характеристики творчості: 

«елементи творчості присутні у всіх видах людської діяльності; реалізація 

здібності людини до творчості залежить від об’єктивних і суб’єктивних 

факторів; творчість – це рушійна сила прогресу; творчість має 

універсальний інтегрований зміст, величезний методичний і евристичний 

потенціал; творчість вищого рівня передбачає або включає у себе 

самотворчість; творчість має найвищу емоційну привабливість; творчість є 

могутнім засобом навчання, виховання, розвитку, самопізнання, саме в 

ньому відбувається реалізація мети і сенсу життя» [54].  

На сучасному етапі існують різні класифікації видів творчості. Так, 

В. А. Моляко виділяє наукове, технічне, літературне, музичне, навчальне, 

мистецьке, військове, управлінське, комунікативне. Усі ці види 

реалізуються в процесі діяльності [55]. Багато для розвитку вчень про  

творчість, творчу природу мислення зробив видатний український вчений Г.  

С. Костюк – засновник і багаторічний голова української школи 



82 

 

дослідження мислення. Учений підкреслював, що мислення породжується 

потребою зрозуміти якусь нову для людини ситуацію, новий для неї об’єкт. 

Мислення дозволяє людині прийти до розуміння. Розуміння завжди являє 

собою процес пізнання нового, невідомого за допомогою вже відомого. 

Спираючись на те, що вже пізнано, людина вирішує нові пізнавальні 

завдання. На його думку, мислення виникає в проблемній ситуації. Остання 

характеризується не лише незнанням, а усвідомленням людиною того, що у 

відомому є щось невідоме, суттєво важливе для нього і одночасно таке, що 

неможна з’ясувати одразу. Г. С. Костюк вказує, що рішення задачі іноді 

виникає випадково після попередніх напружених, але безрезультатних 

зусиль її рішення. Це те що називається "осяянням", але в реальності є 

завершенням аналітико-синтетичної роботи над певним завданням, з 

думкою про яке людина лягає та встає [55]. 

У ст. 41 Конституції України проголошується право кожної особи « 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Закріплення права 

інтелектуальної власності в Конституції України означає, що держава бере 

на себе зобов’язання забезпечити своїм громадянам ефективний захист 

цього права, підтримку і охорону будь-яких видів творчої, інтелектуальної 

діяльності. Водночас законодавець нормою ст. 54 Конституції України 

визначив свободу творчості. Цей дуже важливий правовий принцип означає, 

що людина має право творити у будь-якій цікавій для неї галузі буття, але є 

обмеження – творчий процес не повинен бути антисуспільним і 

спрямованим проти людства [56].  

Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що інтелектуальна 

власність є результатом інтелектуальної, творчої діяльності, який має 

відповідати вимогам чинного законодавства і лише у цьому випадку їй 

надається правова охорона.  

На сучасному етапі розвитку і становлення інноваційних відносин 

інтелектуальна власність стала найбільш вагомим і значущим капіталом 
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людства. В усьому світі інтелектуальна власність є об’єктом цивільного 

обороту, попит на неї, у силу її вагомого значення і особливо її результатів 

для соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства невпинно 

зростає. Питання належної охорони і використання інтелектуальної 

власності в сучасних умовах інноваційних відносин починають відігравати 

все важливішу роль у науковій, комерційній, підприємницькій та іншій 

діяльності підприємств та установ нашої держави. Інтелектуальна власність 

в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу у всіх 

галузях розвитку суспільства. При цьому вона стає об’єктом вивчення з 

боку різних напрямів. Психологи вивчають її як результат розумової праці, 

новаторського пошуку. Соціологи встановлюють взаємозв’язок між 

розвитком творчої діяльності, соціальним і науковим прогресом. 

Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення 

ефективності виробництва. Правознавці вивчають її як об’єкт права у 

зв’язку із суспільною цінністю та пов’язані з нею правовідносини [57, с. 

284]. 

В сучасних правових системах явище «інтелектуальна власність» охопило 

різноманітніші сфери суспільних відносин, що є предметом регулювання 

різних галузей права, економічного обороту, соціально -політичні і 

культурні зв’язки, міжнародні, державно-адміністративні й інші відносини 

[57, с. 284].  

З’ясуємо, коли ж з’явилися перші згадки про інтелектуальну власність?  

 Як свідчить аналіз прешоджерел, виникнення інтелектуальної власності, її 

основні поняття були відомі ще у Древній Греції, про що свідчать наступні 

факти. 

Так, олександрійський діяч Аристофан, який був всебічно освіченою 

людиною, знайомим практично з усіма рукописами Олександрійської 

бібліотеки, виступав у ролі судді в літературному конкурсі. У цьому 

конкурсі, при великому скупченні народу брали участь багато поетів. За 

умовами конкурсу поет, який брав у ньому участь, мав прочитати власний 
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твір. Той поет, твір якого визнавалося кращим, удостоювався відповідної 

премії. Однак, Аристофан, незважаючи на заперечення публіки, обрав твір 

поета який, з точки зору всіх присутніх, було найменш цікавим. Коли 

Арістофана запитали, чому він віддав перевагу твору саме цього поета він 

відповів, що незважаючи на досить стриманий стиль викладення, саме цей 

твір і є оригінальним, а не запозиченим з вже існуючих джерел. На знак 

підтвердження власних слів Аристофан наказав принести деякі рукописи з 

бібліотеки і, шляхом порівняння їх тексту з творами , які були оприлюднені, 

змусив авторів плагіату зізнатися в цьому [58].  

Одним із прикладів порушення авторства, зокрема, спотворення і 

перекручування його справжнього змісту, є випадок, коли людина на ім'я 

Зоїл, автор «Гомеромастіксу», тобто «бича Гомеру», намагався знеславити 

всесвітньо відомого поета Гомера. Ця людина виступила з оприлюдненням 

своїх творів, які були спрямовані проти Іліади й Одиссеї. Враховуючи той 

факт, що після смерті Гомера пройшло більше тисячі років і, відповідно, 

відповісти на виклик Зоїла він уже не міг, цей факт був залишений без 

уваги. Разом з тим, Зоїл поніс покарання [59, с.46].  

Також цікавим є факт спроби закріплення авторства на власні твори 

давньогрецьких філософів Фокіліда і Феогніда через згадування в кожному 

новому творі власного імені та імені вигаданої особи, з якою зв'язують 

конкретну подію. Тобто, Фокілід кожний новий рядок власних віршів 

починав з речення: «... і це - Фокілідово», а Феогнид в кожному своєму 

творі згадував ім'я вигаданого юнака Кірна, присутність якого у творі було 

своєрідною запорукою належності твору саме Феогніду, а не іншій особі 

[60, с. 94]. 

Певний розвиток питання визнання інтелектуальної власності за особою 

отримало також за часів Стародавнього Риму. Так, в той час в Римі в 

літературних колах був поширений так званий принцип імітації чи 

літературного наслідування, більш відомий, як плагіат. При цьому 

допустимим визнавалося лише наслідування грецьких джерел, 
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використання ж латинських оригіналів визнавалося злодійством. Відомі 

також випадки використання римських бойових епіграм без посилань на 

джерело запозичення [61 , с. 204].  

Визнання авторських прав за конкретними особами було відомо  також і 

візантійським авторам. Так, однією з найбільш фундаментальних 

візантійських робіт, в якій простежується факт закріплення авторства, слід 

вважати «Історію Войн » Прокопія Кесарійського, твір якого починається 

словами: «Прокопій Кесарійський описав війни, які василевс ромеїв 

Юстиніан вів як зі східними, так і з західними варварами...». Тобто автор 

назвав себе у творі і визначив тему свого оповідання [61 , с. 204].  

 В законодавстві періоду занепаду Римської імперії посилювалися заходи 

відносно авторів творів. Відносно музичних творів використовувався 

принцип, згідно з яким: «... після того, як пісня пролунала хоча б один раз, 

автор позбувається будь-яких прав на неї; оприлюднений твір можна 

використовувати вільно та безоплатно» [62 , с.116].  

Це правило поширювалося також і на інші твори, зокрема, літературні та, як 

наслідок, унеможливлювало одержання гонорарів за їх використання. 

Єдиним винятком з цього правила було положення, згідно якому автор міг 

сам вирішувати, коли, де і як публікувати власні твори .  

Таким чином, можна зробити висновок, що основи зародження авторських і 

патентних відносин беруть свій початок в стародавній Греції і Римі. 

Наступним етапом, що підтверджує подальший розвиток інтелектуальної 

власності, слід вважати Декларацію Венеціанської республіки 1474 року. По 

суті, саме з цього часу інтелектуальна власність стає товаром.  

Безпосередньо термін «інтелектуальна власність» з’явився у французькому 

законодавстві у ХVІІ столітті і тісно пов'язаний з науковими працями 

французьких філософів-просвітителів (Вольтера, Дідро, Руссо) які 

базувалися на ґрунті теорії природного права. Згідно з зазначеними 

теоріями право творця будь-якого творчого результату є його невід’ємним 
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природним правом, що виникає із самої сутності творчої діяльності та існує 

незалежно від визнання цього права державою.  

Згодом для визначення результату творчої діяльності почали  

використовувати універсальний для всіх результатів інтелектуальної 

діяльності термін «інтелектуальна власність». І саме на цей період припадає 

початок формування пропрієтарної теорії і теорії виключних прав [57, с. 

285]. 

Прихильники проприєтарної теорії, зокрема, О. А. Підопригора та інші, 

вважали, що зміст права інтелектуальної власності, по суті, не відрізняється 

від звичайного права власності, а суб’єктивне право інтелектуальної 

власності є правом суб’єкта на володіння, користування і розпорядження 

належним йому результатом інтелектуальної діяльності.  

Друга та найбільш поширена сьогодні концепція прав 

інтелектуальної власності, прихильниками якої є А. А. Піленко, В. А. 

Дозорцев, тощо, – це теорія виключних прав. В основі цієї теорії лежить 

ідея про нематеріальний (ідеальний) характер об'єкта права інтелектуальної 

власності, який може використовуватися одночасно необмеженим числом 

осіб на необмеженій території. Так, як тільки ідея стає відомою, обмежити 

її безконтрольне використання самому правовласнику без спеціальної 

правової підтримки практично неможливо. Тому прихильники теорії 

виключних прав особливе значення надають негативній стороні виключного 

права. Це фактично заборонна функція, яка дозволяє правовласнику усувати 

або «виключати» всіх третіх осіб від використання об'єкта власності.  Цей 

підхід має теоретичним підґрунтям розмежування у праві власності 

тілесного майна (матеріальний носій ідеї) і безтілесного (власне ідею). 

Тому при розгляді інтелектуальної власності необхідно виходити із тріади: 

ідея, її носій і інформація. Тому коли, «об'єкти цих відносин не мають 

матеріального субстрату, не можна говорити, що ними можна володіти, 

користуватися і розпоряджатися подібно до речей. В силу цього об'єктами 
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даних правовідносин правильно вважати не самі ці блага, а права на них» 

[63]. 

Сформовані згодом інститути авторського та патентного права (Статут 

королеви Анни 1710 р., французький Патентний закон 1791 р .), 

впорядкували і систематизували виникнення таких понять, як «наукова 

власність», «промислова власність», тощо.  

ХХ сторіччя характеризується розвитком науково-технологічного 

прогресу. При цьому він вплинув не тільки на сферу науки, техніки, 

промисловості, але також відбився і на подальшому розвитку 

інтелектуальної власності. На міжнародному нормативному рівні поняття 

«інтелектуальна власність» було закріплено в 1967 р. на Стокгольмській 

дипломатичній конвенції, що заснувала Всесвітню організацію 

інтелектуальної власності; на ній були визначені об'єкти інтелектуальної 

власності, які отримали своє подальше законодавче закріплення.  

Згідно з положеннями цієї Конвенции (ст. 2 п. VIII) під  «інтелектуальною 

власністю» розуміються права, які відносяться до: 

– літературних, художніх и наукових творів;  

– виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо - і телевізійних 

передач; 

– винаходів у всіх галузях людської діяльності;  

– наукових відкриттів; 

– промислових зразків;  

– товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і  

коммерційних позначень;  

– захисту проти недобросовісной конкуренції, а також всі інші права, які 

відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 

літературній і художній галузях [64]. 

Як витікає з вищенаведеного, у цій перелік увійшли як традиційні,  так і, так 

звані, «нетрадиційні» об’єкти інтелектуальної власності [65, с. 152]. Термін 

«нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності був вперше згаданий 
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правознавцем А. П. Сергеєвим і має, на наш погляд не зовсім вдалий 

характер, оскільки застосовувався для деяких об’єктів інтелектуальної 

власності. Сьогодні у цивільному праві України існують різні класифікації 

щодо виділення інститутів права інтелектуальної власності. Традиційно 

інтелектуальну власність розділяють на промислову  власність і авторське 

право. При цьому інститутами інтелектуальної власності вважаються  

інститут авторського права і суміжних прав, інститут патентного права, 

інститут права на комерційні найменування, торговельні марки та інші 

засоби індивідуалізації юридичної особи,  продукції, товарів і послуг.  

Однак усе різноманіття результатів творчої діяльності не вичерпується 

творами науки, літератури, мистецтва, а також винаходами, корисними 

моделями і промисловими  зразками. Крім вищезазначених об’єктів, які 

створюються завдяки творчій, інтелектуальній діяльності людей і є  

цінністю для суспільства, існують й інші об’єкти, які також потребують 

суспільного визнання і правової охорони. На сучасному етапі інновацій їх 

існування і необхідність правового регулювання пов’язаних з ними 

суспільних відносин визнається більшістю розвинених держав.  

Україна, як держава, що рухається шляхом інноваційного розвитку, не є 

винятком у цьому аспекті. Крім таких об’єктів, які охороняються 

авторським і патентним правом, а також  інститутом засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обігу, товарів і послуг, українське  законодавство 

виділяє такі об’єкти інтелектуальної власності, як наукові відкриття, 

топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти 

рослин і породи тварин, а також  комерційну таємницю. Ці об’єкти входять 

до інституту охорони так званих «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної 

власності. Їх правовий режим відрізняється від режиму традиційних 

об’єктів, що охороняються авторським і патентним правом [66, с. 117].  

Особливі права творців таких результатів часто зводяться до визнання їх 

особистих немайнових прав на створені об’єкти, а також до матеріального 

стимулювання їхньої діяльності, оскільки нерідко вони не набувають 
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виключного права на їх використання. Проте віднесення їх  прав до 

інтелектуальної власності має під собою достатні підстави. Ті права, що 

визнаються чинним законодавством за творцями наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій, а  також інших об’єктів, мають абсолютний 

і винятковий характер, тобто характер, властивий  інтелектуальній власності 

[66, с. 118]. 

Якщо звернутися до підстав, якими зумовлено введення правової охорони 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, ми побачимо 

закономірності, які можна умовно поділити на загальні, тобто такі, які 

стосуються всіх зазначених об’єктів, і спеціальні, тобто властиві  охороні 

кожного із вищезазначених об’єктів.  

Аналізуючи права інтелектуальної власності, ми з’ясуємо, що головним 

критерієм віднесення відповідного об’єкта до об’єкта права інтелектуальної 

власності є наявність інтелектуальної, творчої праці. При цьому специфіка 

такого творчого результату полягає в тому, що він  невід’ємно пов’язаний з 

його творцем, тобто особою, яка його створила. До того ж такий зв’язок має 

особливий характер, оскільки у подальшому власному визнанні і 

застосуванні може принести велику користь людству.  

Численні нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності є основою для 

розвитку нових наукоємних технологій, сприяють розвитку і 

удосконаленню науково-технічних здобутків, стимулюють зростання нових 

рішень у різних сферах людської діяльності.  Сьогодні законодавцем 

передбачений різний порядок визнання цих об’єктів, оскільки по -різному 

побудована процедура експертизи і реєстрації, а матеріальне стимулювання 

творців ґрунтується на різних принципах, відповідно, доцільним 

виявляється застосування нових підходів до удосконалення їх правової 

охорони [67, с. 227].  

Окремо слід зупинитися на ознаках, які характеризують  нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності.  
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По-перше, будь-якому нетрадиційному об’єкту інтелектуальної власності 

властивий творчий, інтелектуальний характер, оскільки він є результатом, 

так само як і звичайний об’єкт інтелектуальної власності, творчої діяльності 

особи. По-друге, він має бути виражений в об’єктивній формі. Кожен із 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності також має потребу у 

відповідному законодавчому регулюванні через власні підстави, які 

властиві виключно цьому об’єктові.  

Так, наприклад, наукове відкриття вважається надбанням всього людства і, 

вважається, що відповідно до його специфіки, виключного права 

встановити на нього не можна. Йдеться лише про комплекс немайнових 

прав, які виникають у автора відкриття у зв’язку з його створенням, автор 

має право на отримання диплома на нього і одноразової матеріальної 

винагороди. Але це стосується лише тих наукових відкриттів, які зможуть 

принести користь людству лише через, наприклад, декілька десятків років, 

або, навіть, більше.  

У той же час, зокрема, наукове відкриття є базою для створення на його 

основі численних охороноздатних рішень, які втілюються у винаходи, є 

основою для розвитку нових наукоємних технологій [68, с. 36]. Існують 

наукові відкриття з виділенням практичної частини, які втілюються у 

винаходи і корисні моделі. Нарешті, результати наукових досліджень, які 

втілюються у наукові відкриття, збагачують науку новими здобутками, 

корисними для суспільства.  

До важливих і розповсюджених нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 

власності належить також і раціоналізаторська пропозиція. Актуальність 

охорони цього об’єкта не викликає  сумніву, оскільки наукова творчість 

працівників є, по суті, стимулюючим чинником діяльності  підприємства. 

Застосування раціоналізаторських пропозицій на підприємстві є 

симптоматичним показником ефективної діяльності підприємства, від 

застосування яких воно отримує потужний економічний ефект. Саме тому 

охорона раціоналізаторських пропозицій має  стати запорукою 
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стимулювання і заохочення подальшої творчої, наукової діяльності 

працівників підприємства. 

Отже, аналіз вищезазначеного свідчить про те, що нетрадиційні об’єкти 

права інтелектуальної власності потребують такої самої охорони, як і 

об’єкти традиційні, оскільки вони, по  суті, мають спільні риси із останніми. 

Така охорона і відповідне законодавче регулювання цих об’єктів дозволить 

удосконалити і підвищити рівень наукових досягнень і зацікавленості 

суспільства у подальших технологічних розробках. Впровадження правової 

охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності стане запорукою 

для розвитку нових технологій і запобігання правопорушень у цій  сфері. 

На сьогоднішній день, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, у країнах Європи, а також у Сполучених Штатах 

Америки охороняються практично усі об’єкти інтелектуальної власності, як 

вищезазначені, так і інші. Враховуючи той факт, що інтелектуальна 

власність є одним із самих мобільних інститутів, який  активно 

розвивається, ми зі впевненістю можемо стверджувати, що перелік 

зазначених об’єктів не є вичерпним.  

Як вже зазначалося вище, ст. 54 Конституції України проголошує, що 

громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості. Держава надає захист інтелектуальній власності, 

авторських прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. За ст.41 

Конституції України кожний громадянин має право на результати своєї  

інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або 

поширювати зазначені результати без згоди їх власника лише за винятками, 

встановленими відповідними законами.  

Аналіз суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності з правової 

точки зору свідчить про те, що інтелектуальна власність – це права щодо 

конкретних результатів творчої діяльності у виробничій, науковій та 

художній сферах [53, с. 55]. І у класичному розумінні її об’єктом є не 
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матеріальні носії, в яких реалізовані результати  творчості, а саме ті ідеї, 

думки, міркування, образи, символи тощо, які реалізуються чи втілюються у 

певних матеріальних носіях.  

Інтелектуальна власність як економічний чинник, який впливає на 

розвиток держави в цілому, свідчить про те, що саме завдяки існуванню 

потужного наукового потенціалу, який має країна,  вона залишається 

першою у світі у галузях медицини, фізики, промисловості, тощо. Наукові 

досягнення у сфері інтелектуальної власності збагачують вітчизняну науку 

такими здобутками як, наприклад, створення раціаційнозахистних 

матеріалів, відкриття нових хімічних реакцій, тощо. Належна охорона всіх 

об’єктів інтелектуальної власності на сучасному етапі є сьогодні 

пріоритетним напрямом державної політики країни, оскільки відсутність 

досконалої правової бази призводить до витоку цінної наукової інформаціїї 

за кордон, від чого країна несе величезні збитки. Інтелектуальна власність в 

цілому являє собою величезний науковий потенціал, здатний підвищувати 

рівень конкурентоздатності держави. Але, на жаль, у  рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за 2015 

рік Україна втратила 3 позиції і знизилася з 76-го (у 2014 році) на 79 місце 

серед 140 країн світу. Україна знаходиться між Гватемалою та 

Таджикистаном. Причому показник конкурентоспроможності України 

також знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03 [69]. 

Існування сьогодні за кордоном механізму охорони і надійного захисту 

практично всіх об’єктів інтелектуальної власності за невеликим  

виключенням, дозволяє зарубіжним країнам не тільки мати потужний  

науковий потенціал, але також бути конкурентоздатними на ринку нових 

технологій. Сповідування принципу: «знадобиться все, що поки не  

використовується», допомогло, наприклад, Японії досягти рівня держави з 

потужним науково-технологічним рівнем розвитку, випередивши при цьому  

таку потужну країну, як Сполучені Штати Америки. 
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Так, можна навести наступний приклад. За часів Радянського Союзу, 

протягом існування системи реєстрації наукових відкриттів, із 900  заявок, 

які надсилалися, тільки 14 визнавались науковими відкриттями,  внаслідок 

чого сформувався величезний відмовний фонд, який складали,  досить часто, 

дуже цікаві ідеї [65, с. 153]. Те, що геть відкидалось радянськими  

чиновниками, щиро сприймалося науковою громадськістю зарубіжних  

країн, де чимало таких ідей знайшли своє гідне застосування. І таких  

прикладів чимало.  

Показовим є той факт, що країни, які дотримуються інноваційної  моделі 

розвитку, вже давно і стабільно сповідують позицію всебічної  охорони 

різних об’єктів інтелектуальної власності що, по суті, є потужною базою і 

запорукою їх успішного функціонування і розвитку, у тому числі, їх 

економічного добробуту.  

 Інтелектуальна власність, як прояв творчості найвищого рангу, мала 

цінність з давніх часів, про що свідчать спроби такої охорони і виділення її 

у самостійний вид ще з часів Давньої Греції. Видається, вже тоді 

усвідомлювалась актуальність охорони інтелектуального капіталу, 

прагнення доступними засобами виділити і забезпечити його цілісність.  

Цікавим є той факт, що інтелектуальній власності як окремому інституту 

властива циклічність розвитку тобто, поворотними моментами її 

становлення і розвитку є визначені межі накопичення відповідних знань, які 

виражаються у створенні видатних відкриттів, винаходів, і створенні інших 

значущих об’єктів інтелектуальної власності. Такі поворотні моменти 

супроводжуються також ухваленням відповідних нормативних документів, 

у яких інтелектуальна власність, її об’єкти отримують так зване «друге 

дихання». У якості прикладу можна навести заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності на Стокгольмській дипломатичній 

конвенції, основоположного документу, який на міжнародному рівні 

врегулював і закріпив право на існування таких стратегічно важливих 

об’єктів як, наприклад, наукові відкриття [65, с. 153]. 
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Інноваційний шлях розвитку України на сучасному етапі має включати в 

себе не тільки успішне функціонування всіх складових економіки, але і 

також, серед інших, охорону і законодавче закріплення на державному рівні 

усіх об’єктів інтелектуальної власності, включаючи і нетрадиційні.  

Саме це є ключовим чинником для формування і функціонування наукового 

потенціалу, створення і охорони численних об’єктів інтелектуальної 

власності і, внаслідок цього, високої конкурентоздатності країни.  

Сьогодні, на жаль, особи, творчої працею яких створюються численні 

об’єкти інтелектуальної власності, змушені шукати кращі умови для праці в 

інших країнах. До того ж ні для кого сьогодні не є таємницею, що багато 

науково-практичних розробок вітчизняних вчених стають легкою здобиччю 

для будь-яких осіб як на теренах України, так і за її межами. На сучасному 

етапі багато цікавих творчих результатів та ідей, за відсутності належного 

правового регулювання з боку держави, спливають за кордон. Ніхто 

сьогодні не зможе навести конкретні дані, скільки талановитих вчених 

Україна втратила через відсутність чітких законодавчих механізмів 

врегулювання цього питання. Вже чимало талановитих і працьовитих 

вчених залишило країну у пошуках більш придатних умов для праці і 

наукових досліджень. Нині, на жаль, триває процес еміграції багатьох 

вітчизняних вчених.  

Ще на парламентських слуханнях 2007 року "Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення 

та правозастосування" було відзначено, що: «…в Україні за роки 

незалежності наука втратила функції впливу на соціально -економічний 

розвиток держави, відбулося до критичного рівня зниження не лише 

кількісних, а й якісних показників роботи вітчизняних учених, що стало 

загрозою національної безпеки України. Порівняно з 1991 роком кількість 

винахідників і раціоналізаторів скоротилася більше ніж у 20 разів; 

промислові підприємства використовують майже у 8 разів менше винаходів. 

Усе це свідчить про нестабільність забезпечення сприятливих  умов  для 
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винахідницької діяльності в Україні і недостатній рівень нинішньої системи 

створення генерації та використання винаходів. Таке становище 

пояснюється, головним чином, погіршенням матеріально -технічного і 

фінансового забезпечення діяльності у сферах науки і техніки» [70]. 

Учасниками парламентських слухань на тему: "Про стан та 

законодавче забезпечення розвитку науки та науково -технічної сфери 

держави", що відбулися 2 липня 2014 року, було відзначено, що сьогодні у 

загальній кількості зайнятого населення України частка вчених становить 

0,49%, що у 3,5 рази менше ніж 20 років тому. У 2011 році цей показник у 

Фінляндії становив 3,27%, у Данії - 3,16%, Ісландії - 2,96%, Туреччині - 

0,68% [71]. 

Цікавим є факт, що в Україні народилося шість Нобелівських 

лауреатів, але жоден з них не отримав цю відому премію як громадянин 

України [72, с. 97-99]. Найбільше відомі з них такі: наш співвітчизник 

Залман Ваксман, який народився у Прилуках, що на Україні, лауреат 

Нобелівської премії, видатний вчений-мікробіолог, який створив 

стрептоміцин, перший протитуберкульозний антибіотик і врятував від 

передчасної загибелі мільйони людей, в тому числі, і в його рідному місті.  

Ілля Мечников, всесвітньо відомий вчений, що народився у селі Іванці 

неподалік від Харкова і зробив неоцінюваний внесок у медицину з праць по 

імунології. Герберт Чарльз Браун, за прізвищем Броварник, лауреат 

Нобелівської премії з хімії, батьки якого емігрували в Англію з Житомира, 

т. ін.  

Щорічно Нобелівські комітети розсилають тисячі запрошень відомим 

вченим світу з проханням повідомити про своїх колег, які заслуговують на 

присудження Нобелівських премій. Нобелівська премія виявляється 

унікальною винагородою і особливо престижною. Її добра відомість і добра 

слава зумовлені надзвичайно високими вимогами до кандидатів, вагою 

коштовного забезпечення, а головне, особистістю творчої людини, якою був 

А. Нобіль. Цікавим залишається науковий факт, що діяльність 



96 

 

Нобелівського фонду не тільки не заперечує можливості реєстрації 

найвагоміших об’єктів інтелектуальної власності – наукових відкриттів, а 

фактично підтверджує необхідність проведення цієї роботи. Так, наприклад, 

такі вчені зі світовим ім’ям, Нобелівські лауреати як, наприклад, П. Л. 

Капиця, Л. Д. Ландау, М. М. Семенов були також і авторами створених 

ними наукових відкриттів.  

Про це свідчить той факт, що П. Л. Капиця отримав диплом на наукове 

відкриття № 87 в галузі фізики плазми – «явище утворення 

високотемпературної плазми у високочастотному розряді при високому 

тиску»; Л. Д. Ландау отримав диплом за наукове відкриття № 123 в галузі 

фізики магнетизму – «магнітоелектричний ефект в антиферомагнетиках»; 

М. М. Семенов за наукове відкриття № 172 в галузі хімічної фізики – 

«явище енергетичного розгалуження ланцюгів у хім ічних реакціях». Такий 

нобелівський лауреат, як А. М. Прохоров мав навіть два наукових відкриття 

в галузі радіофізики (включаючи квантову). Відкриття № 65 – 

«світлогідравлічний ефект» і відкриття № 147 – «явище багатофокусності 

хвильового пучку у нелінійному середовищі». У 1978 р. П. Л. Капиці було 

присуджено Нобелівську премію «за фундаментальні винаходи і відкриття в 

галузі фізики низьких температур». У 1962 р. Л. Д. Ландау було 

присуджено Нобелівську премію «за дослідження теорії конденсованих 

середовищ і рідкого гелію»; у 1956 р. М.  М. Семенову спільно з С. 

Хіншелвудом присудили Нобелівську премію «за дослідження механізму 

хімічних реакцій».  

І, нарешті, у 1964 р. А. М. Прохорову спільно з М. Г. Басовим і 

Ч. Таунсом було присуджено Нобелівську премію «за фундаментальні 

роботи в галузі квантової електроніки, які призвели до створення 

генераторів і підсилювачів на основі принципу лазера -мазера» [72, с. 97-99, 

73, с. 35]. Багато всесвітньо відомих вчених, які створили значущі наукові 

відкриття, здобули не тільки світову славу, але і принесли своїми 

науковими досягненнями велику користь людству. Чимало з них стали 
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відомими завдяки створеним науковим відкриттям; їх наукові результати 

були гідно оцінені як світовою науковою спільнотою, так і Нобелівськими 

комітетами, які присудили їм Нобелівські премії.  

У суспільних і гуманітарних науках також спостерігається зв'язок між 

створеними відкриттями і Нобелівськими преміями. Питання нормативного 

визнання і реєстрації наукових відкриттів у сфері суспільних і гуманітарних 

наук бере свої витоки з 1879 року на Лондонському конгресі Міжнародного 

літературного і художнього союзів. Наступним значущим кроком у 

нормативному регулюванні зазначеного питання слід визнати створення у 

1953-1954 рр. у межах ЮНЕСКО спеціального Комітету експертів, який 

запропонував визначення поняття відкриття у галузі суспільних наук: 

«спостереження інтелектуальних або моральних зв’язків між двома 

категоріями ідей, понять або концепцій, які видалися раніше 

непов’язаними» [74, с. 57].  

При розгляді питання про наукові відкриття і, зокрема, відкр иття у галузі 

суспільних наук, досить часто проводиться аналогія з Нобелівськими 

преміями. Не відкидаючи правомірність проведення такої аналогії і не 

вдаючись до детального аналізу щодо порядку присудження Нобелівської 

премії і визнання наукового положення  відкриттям, треба відзначити, що 

діяльність Нобелівського фонду не тільки не заперечує можливості 

реєстрації відкриттів у галузі суспільних наук, а фактично підтримує 

необхідність проведення такої роботи [74, с. 58].  

Так, наприклад, Нобелівські премії з економіки були присуджені цілому 

ряду вчених економістів, які збагатили своїми відкриттями світову науку, 

причому оцінці цих досягнень не завадили сумніви і твердження про її 

неможливість.  

Першим лауреатом Нобелівської премії з економіки у 1969 році став Р.  

Фріш за створення і застосування динамічних моделей до аналізу 

економічних процесів. У 1971 році Нобелівська премія з економіки була 

присуджена вченому-економісту С. Кузнецю за обгрунтоване тлумачення 
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економічного зростання, яке призвело до більш глибокого розуміння як 

економічної і соціальної стуктури, так і процесу розвитку, у 1973 році –В. 

В. Леонт’єву за розробку методу «затрати -випуск» і за його застосування до 

важливих економічних проблем. Нобелівські премії з економіки у 1987 році 

також були присуджені Р. Солоу за теоретичну розробку актуальних 

проблем сучасної ринкової економіки, і у 1992 році Г. Беккеру за 

розширення сфери макроекономічного аналізу і дослідження поведінки і 

взаємовідносин між людьми. У 2001 році Нобелівська премія з економіки 

була присуджена економістам Д. Стиглицю, Д. Акерлофу і М. Спенсеру за 

теорію ринків з асиметричною інформацією, а у 2003 році лауреатами цієї 

премії стали Р. Енгл і К. Гренджер за розробку методів аналізу 

макроекономічних періодів [74, с.  59]. 

Рішення про присудження Нобелівських премій у галузі суспільних наук і, 

зокрема, в економіці пояснюється, на наш погляд, перш за все, зростаючим 

інтересом до вивчення економічних проблем науковими методами і 

прагненням підвищити зацікавленість вчених-економістів до 

фундаментальних досліджень, результати яких можуть створити істотний 

вплив на розвиток суспільства [74, с. 59].  

На думку В. В. Потоцького, при розгляді зареєстрованих наукових 

відкриттів у галузі суспільних і гуманітарних наук, які представляють 

собою результат експертної оцінки масиву заявок, який надсилається, 

можна визначити характерні пріоритетні напрями, які пов’язані з вивченням 

людини, теорією інформації, соціологією що, по суті, є закономірним і 

віддзеркалюючим сучасний стан наукових досліджень у цих напрямах [75, 

с. 25]. 

Вивчення людини на сучасному етапі перетворилося у загальну проблему, 

оскільки такі дослідження проводять представники різних наук, які ідуть 

паралельно одна з одною, що знижує ефективність наукових досліджень. У 

зв’язку з цим, очевидними є спроби синтезу наукових знань про людину з 

формулюванням узагальнених понять і проведенням комплексних 
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досліджень для отримання нового фундаментального результату. Це 

пов’язано зі створенням відповідних установ, які покликані проводити 

дослідження, які, наприклад, протягом вивчення віртуальної реальності 

призводять до появи таких наукових відкриттів, як наприклад, відкриття № 

48- S І. Д. Калініна, В. А. Рогальова від 25 червня 2007 року «Закономірний 

зв'язок між зміщенням біополя людини і вірусною інфекцією». Відкриття 

дозволяє здійснювати принципово новий методологічний підхід до 

проведення досліджень і оцінки станів людини у спорті, педіатрії, клінічній 

медицині, імунології, тощо, з урахуванням періодів ендогенного річного 

циклу [75, с. 153].  

 Що стосується іншого пріоритетного напряму – теорії інформації, то 

можна зробити висновок, що у науці сьогодні існує чимало визначень, що 

це таке, і при цьому саме інформація є головним рушійним чинником у 

самоорганізованих системах будь-якої природи. Саме інформація і 

інформаційні процеси відіграють особливу роль у розвитку природи і 

суспільства. Усвідомлення головуючої ролі інформації у природі і 

соціальних явищах обумовило появу нового фундаментального підходу, 

суть якого полягає у тому, що при вивченні будь-якого об’єкта у першу 

чергу виявляються і аналізуються найбільш характерні для нього 

інформаційні аспекти, які визначають стан цього об’єкта і які дозволяють 

прогнозувати його поведінку, що дає на практиці можливість приймати 

обґрунтовані рішення [75, с. 61].  

Так, відкриття Л. В. Савиної, М. О. Бондаренко, Т. В. Аксьонової, 

О. М. Бондаренко № 37-S від 25 червня 2003 року «Властивість 

інформаційної біологічної тест-системи змінювати свою структуру при 

взаємодії з іншими об’єктами». Авторами відкриття вперше була 

застосована модель in vitro, яка, реєструючи випромінювання органів 

людини, надає можливість діагностувати структурний дефолт у 

конкретному органі, обумовлений перебігом обмінних процесів у ньому [75, 

с. 144]. 
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Використання інформації, отриманої через структурування біологічної тест-

системи, дає можливість застосувати біологічний індикатор у різних 

розділах медицини, біології, генетиці, тощо.  

 Ще один напрям – це відкриття, пов’язані з вивченням соціологічних 

проблем, зокрема, проблем особистості, психології взаємодії людини. 

Відкриття «Закономірність зв’язку між продуктивністю інноваційної 

діяльності людини і його інноваційним інтелектом» (Диплом № 27 - S) в 

галузі теорії інтелекту особистості, дозволяє своєчасно і адекватно оцінити 

потенційні можливості людини до творчої діяльності, дає можливість 

розробки широкого кола методів, пов’язаних з формуванням трудових 

колективів [75, с. 28].  

Видається, що і автори наукових відкриттів, і Нобелівські лауреати мають 

так звану «спадкоємність поколінь», вони мають тісний зв'язок зі світовою 

наукою, належність до відповідних наукових шкіл: наприклад, двоє учнів 

С. А. Кузнеця стали лауреатами Нобелівської премії. Представник школи 

Л. Д. Ландау – О. О. Абрикосов – також отримав Нобелівську премію, а 

десять вчених, які розвивали ідеї І. І. Мечникова, також стали лауреатами 

Нобелівської премії. Серед видатних українців, які у різні часи 

номінувалися на цю престижну премію, були соціолог М. М. Ковалевський, 

біохімік О. В. Палладін, письменник О. Гончар [76, с. 23].  

  Формування філософських обґрунтувань наукового пошуку потребує від 

дослідника, з одного боку, філософського, а з іншого – конкретно-

наукового завдання. Вчений має бути здатним здійснювати вибірку 

філософських ідей, принципів, методів і адаптувати їх до потреб визначеної 

галузі наукового пізнання, а у подальшому отримані наукові знання 

повторно втілювати в нову систему філософських категорій. Узагальнення 

досвіду наукових відкриттів у галузі суспільних і гуманітарних наук 

свідчить про доцільність реєстрації таких відкриттів, оскільки тут 

проявляється зацікавленість вчених, можливість використання результатів 
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такої роботи, проведення досліджень стратегічного характеру, пов’язаних з 

розробкою соціальної і науково-технічної політики держави [75, с. 64].  

У зв’язку з вищезазначеним варто відзначити ще один важливий факт, 

який стосується присудження Нобелівських премій – це невпинне зростання 

кількості Нобелівських лауреатів з Китаю і Японії. Так, з 1957 р. китайські 

вчені отримали дев’ять Нобелівських премій, з яких п’ять – в галузі науки 

(чотири в галузі фізики і одну з фізіології і медицини). А досягнення 

японських вчених ще більш вагомі: 24 лауреата (з них 21 в галузі науки, дві 

премії з літератури і одна премія миру), починаючи з 1949 року.  

Отже, за 65 років Японія за кількістю наукових досягнень світового 

рівня випередила такі країни з багатовіковими науковими традиціями, як 

Канада, Австрія, Італія, тощо. А Китай за 60 років за цим показником 

намагається позиціювати себе на рівні Данії, Норвегії, Іспанії і Ірландії 

[77]. 

Наведені факти свідчать і підтверджують той факт, що у наведених 

вище країнах рівень охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності сягає досконалого. Адже, наприклад, Японія, яка за способом 

охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності є схожою зі 

Сполученими Штатами Америки, сьогодні є прихильником охорони і 

патентування різноманітних результатів творчої діяльності, включаючи і 

комп’ютерні програми. Окрім цього, рівень охорони і захисту наукових 

розробок побудований таким чином, що вчені-творці відчувають спокій і 

впевненість у майбутньому і мають високі можливості для здійснення і 

проведення наукових досліджень. На наш погляд, ці фактори мають 

величезне значення щодо нагального вирішення проблем удосконалення 

діючого законодавства у сфері інтелектуальної власності, охорони прав їх 

творців. 

Удосконалення процедури охорони результатів творчої діяльності дасть 

можливість зберегти вітчизняний науковий потенціал у власній країні ї 

збагатити її новими науковими досягненнями.  
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1.3. Історико-правові основи становлення окремих результатів  

інтелектуальної діяльності  

 

1.3.1. Історико-правовий аналіз охорони наукового відкриття  

 

Починаючи з минулого століття, наука стала відігравати значну, а у деяких 

галузях і визначаючу роль у розвитку людства. Кращим доказом є 

домінуюча роль у світовій політиці та економіці держав (так звана «сімка»), 

наукові та технократичні досягнення яких є сьогодні найбільш значущими. 

Втім, питання вельми риторичне і контури розвитку майбутньої цивілізації 

(у тому числі і майбутнє самої науки) дуже розпливчасті [1, с. 18].  

Якщо раніше (наприклад, в XVIII -XIX столітті) критеріями достовірності 

наукових результатів визнавалося лише логічно доведене знання, що 

спирається на достовірні факти , то з часом, з розширенням знань відбулося 

їх поділ і відокремлення окремих наук. У цьому випадку легітимність 

наукового відкриття, тобто визнання його з боку наукової громадськості, 

стала створюватися простою приналежністю суб'єкта до тієї чи іншої групи 

вчених, наприклад, до фізиків, біологів, механіків та ін. Наукова ж 

аргументація зводилася в основному до апеляції до класичних праць. У 

цьому випадку науковий дискурс зводився до вузько - профільного 

розуміння проблеми, часто без урахування суміжних наук.  

Тому для захисту своїх інтересів розвинуті світові країни, в тому числі 

і Україна, створили ряд законів, якими встановлюється право 

інтелектуальної власності на конкретні об’єкти. При цьому наукові 

відкриття (насамперед, ідеї та закономірності) виявилися ніби осторонь і 

практично випали з загального контексту законодавчої бази. Їх існування 

обмежено рамками громадських організацій. Вони зізнаються науковою 

громадськістю, але не мають державного статусу.  

А тим часом ця проблема з кожним роком стає все більш актуальною, 

оскільки фундаментальні ідеї і закономірності лежать в основі 
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прогресивних технологій, і великі корпорації дуже зацікавлені в їх 

отриманні. При цьому слід зазначити, що відкриття як такі в більшості 

випадків не є предметом випадкового осяяння. Від першої публікації до 

оформлення відкриття проходять іноді десятки років, а саме відкриття є 

результатом численних теоретичних та експериментальних досліджень. 

Найчастіше для доказу відкриття використовуються результати, отримані в 

суміжних науках, в яких в силу сформованого досвіду, традиції, 

термінології одні й ті ж закономірності (або тільки окрема частина їх) 

можуть трактуватися по-різному. Нерідко в цих випадках з'являється 

синдром «тиранії істини», упередженості, помилки і відвертої підміни 

понять. Як приклад можна привести відому статтю П. С. Ланди, у якій 

розглянуті абсолютно різні моделі руху газу і рідини в таких суміжних 

науках, як механіка газу і гідромеханіка в контексті пояснення явища 

турбулентності [1, с. 19].  

Досить часто між окремими галузями наук не існує взаєморозуміння при 

оцінці одних і тих же закономірностей. Особливо це характерно при 

поясненні закономірностей, виявлених на стику наук; а адже саме тут 

останнім часом і відбуваються відкриття.  

Ідея щодо впровадження правової охорони наукових відкриттів 

підтримувалась її прихильниками з часу перших Міжнародних конгресів, 

присвячених цій проблемі. Враховуючи набутий досвід європейських 

держав щодо спроб введення охорони відкриттів і постійного протистояння 

промисловців щодо підтримки запропонованих проектів охорони, на основі 

протиставлення природи відкриттів і винаходів, науковою громадськістю 

приділялась велика увага обґрунтуванню єдиної сутності наукової і 

технічної творчості [78, с. 54].  

Значний вплив на розвиток питання становлення відкриттів зробили 

праці І. Я. Хейфець, оскільки при дослідженні змісту понять «наукове 

відкриття» і «технічний винахід» було проаналізовано співвідношення 

творчих процесів при вирішенні наукової проблеми і при створенні 
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винаходу. Було проведене чітке розмежування між винаходом і його 

конкретним об'єктом і вважалося, що: «...винахідницька ідея є суть 

винаходу, яка знаходить втілення в патентній формулі, що і охороняється 

патентом. Об'єкт, що втілює винахідницьку ідею є одною з форм, у яких 

творча ідея, що знайшла своє вираження у патентному  дослідженні, може 

одержати здійснення» [79, с.  10-12]. 

Розходження між відкриттям і винаходом обумовлюються сутністю 

творчо вирішеної проблеми: при створенні винаходу вирішується 

утилітарна задача, при цьому технічна ідея втілюється у формулі, що 

охороняється патентом. Відкриття дає відповідь на «чисто наукову 

проблему». І. Я. Хейфець також було відзначено, що «відкриттям... є 

виявлення законів, що керують силами природи і матерії, з'ясування 

якостей матерії неорганічного й органічного світу, як і якостей сил», тому 

воно знаходиться поза межами патентного права. Задача дослідника полягає 

у знаходженні узагальнюючої формули закону для цілого ряду чинників 

того самого порядку. В окремих випадках з однаковим правом можна 

говорити як про наукове відкриття, так і про технічний винахід, наприклад, 

знов відкриту хімічну реакцію може бути запатентовано для застосування в 

технічних цілях. Якщо при науковому дослідженні відбувається перехід від 

теоретичного наукового відкриття до утилітарного винаходу, тобто 

результатом творчості є одночасно відкриття і винахід, то таке рішення 

технічної проблеми підлягає патентуванню. Іноді винахід передбачає 

відкриття» [79, с. 10-12]. 

Таким чином, вищезазначені ідеї і думки вчених-правників зводилися 

до спроб охорони наукових відкриттів нормами патентного права. Особливо 

це стосувалося тих відкриттів, які завершувалися винаходами або 

використанням у винаходах.  

Л. І. Поволоцьким вперше були висловлені конструктивні ідеї щодо 

правової охорони наукових відкриттів. Ці ідеї були запропоновані ним у 
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проекті «Положення про охорону пріоритету на наукові відкриття» 80, 

 с. 11-14. 

Відповідно до цього проекту об'єктом охорони є не тільки ті 

відкриття, які відразу можуть бути використані у виробництві, але і ті, які 

визнані відкриттями у встановленому порядку і можуть знайти промислове 

застосування в перспективі.  

Цей проект також передбачав подачу заявки і проведення експертизи 

АН СРСР. Винагорода виплачувалась автору за застосування відкриття на 

виробництві, за великі відкриття, які можуть принести користь у 

майбутньому, встановлювалась і виплачувалась премія. Як видно з 

вищенаведеного, правова охорона наукових відкриттів тут здобуває риси 

самостійного виду. 

Питанням законодавчого регулювання і реєстрації наукових відкриттів 

в цій галузі присвячені також публікації М. Рейхеля, який обґрунтовував 

значення наукового відкриття як загального надбання, що набуває його з 

моменту опублікування, Б. С. Мартинова, що вивчав відмінності наукового 

відкриття від науково-літературного твору і винаходу 81, с. 13 та інших. 

Розвиток правових засад охорони наукових відкриттів розпочався в 

СРСР після Великої Вітчизняної війни. Підставою для цього стала 

постанова Ради Міністрів СРСР від 14 березня 1947 року №  525 «Про 

створення при Раді Міністрів СРСР Комітету з винаходів і відкриттів» 82, 

с. 86. 

Вжиті заходи позитивно позначилися на творчій активності 

суспільства. В період 1946-1950 років була зареєстрована найбільша 

кількість наукових відкриттів – 25 [81, с. 55]. 

Збільшення кількості визнаних наукових відкриттів було пов’язане із 

зростанням наукоємності валового продукту господарства СРСР, що у 

післявоєнний період було зумовлено соціально -економічними чинниками, 

які диктували необхідність активізації науки з метою вдалого рішення 

докорінних проблем швидкого відновлення зруйнованого господарства і 
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підйому економіки. Успіх у цій справі був досягнутий завдяки 

пріоритетному фінансуванню науки, орієнтуванню нормативно -правової 

бази на стимулювання і заохочення науковців в отриманні 

фундаментальних результатів досліджень на рівні відкриттів з їх 

подальшим втіленням у розвиток нових напрямів в науці, техніці, медицині, 

сільському господарстві, тощо. Внаслідок цього, наприклад, стало 

можливим введення в дію найпотужнішого тоді у світі синхрофазотрону для 

вивчення елементарних частинок, створення атомної і водневої бомб.  

За період з 1948-1955 рр. в країні відбувалися важливі кадрові і 

державні перетворення, які були пов’язані в цілому, зі зміною і 

перепрофілюванням відповідних Комітетів, до сфери діяльності яких 

відносилось керування справами з охорони відкриттів. При цьому функції і 

права які відносились до визнання відкриттів, міністерствам і відомствам 

передані не були [83, с. 10-14], і внаслідок цього у цей період не було 

зареєстровано жодного наукового відкриття.  

Але вже 23 лютого 1956 року Рада Міністрів СРСР своєю постановою 

№ 274 затвердила «Положення про Комітет у справах винаходів і відкриттів 

при Раді Міністрів СРСР», внаслідок чого в СРСР розпочалась 

загальнодержавна реєстрація відкриттів і винаходів. В подальшому основні 

критерії визнання наукового досягнення як «відкриття» одержали своє 

продовження і були розписані у відповідних нормативних документах.  

10 травня 1956 року Комітет у справах винаходів і відкриттів при  Раді 

Міністрів СРСР затвердив нормативний документ – «Порядок розгляду 

заявок на відкриття». Незабаром цей документ втратив свою чинність, 

оскільки наказом Комітету від 2 вересня 1959 року № 163 було затверджено 

нову «Інструкцію про порядок прийому і розгляду заявок на відкриття». 

Згідно з цією інструкцією відділ реєстрації науково-дослідних робіт 

надсилав заявки на відкриття в Експертну раду Комітету, яка після 

експертизи представляла відповідний висновок про можливість реєстрації 

розглянутих відкриттів на затвердження голови Комітету [79, с. 14].  
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Наступним кроком щодо встановлення правової охорони наукових 

відкриттів в СРСР стала постанова Ради Міністрів СРСР «Про затвердження 

Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» та 

«Інструкції про винагороду за відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції» від 24 квітня 1959 року №  435. Це положення стало базою для 

подальшого розвитку і юридичного визначення статусу інституту права на 

наукове відкриття в «Основах цивільного законодавства Союзу РСР і 

союзних республік», які набули чинності згідно з Законом СРСР, ухваленим 

Верховною Радою Союзу РСР 8 грудня 1961 року.  

Так, ст. 107 цього розділу було зазначено, що автор відкриття мав право 

вимагати визнання його авторства і пріоритету у відкритті, які 

засвідчувались дипломом, який видається у випадках і в порядку, 

передбачених «Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції», затвердженим Радою Міністрів СРСР.  

Автор відкриття також мав право на отримання винагороди, яка 

виплачувалась йому при одержанні диплома, а також на пільги, передбачені 

«Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції». Ст. 

108 і 109, відповідно, закріплювалось успадкування права автора відкриття 

і вирішувались спори про авторство на наукове відкриття.  

Прийняття протягом цього періоду вищезазначених документів 

позитивно відзначилось на подальшому визнанні, закріпленні і розвитку 

правової охорони наукових відкриттів. Так, з 1960 по 1965 роки в СРСР 

було зареєстровано 32 наукових відкриття. Про це свідчить той факт, що, 

наприклад, за період з 1956 по 1970 роки спостерігалось інтенсивне 

зростання наукової і творчої активності в сфері фундаментальної науки. На 

цей час припадає 64,5 % пріоритетів від загальної кількості пріоритетів 

наукових відкриттів, які були відзначені з 1931 по 1985 роки. Вагомим 

чинником, який зумовлював форсований розвиток фундаментальної науки, 

було знову ж таке її пріоритетне і цільове фінансування у порівнянні з 

фінансуванням прикладних досліджень і розробок.  
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Разом з тим, існування в державі інституту реєстрації наукових 

відкриттів сприймалося керівними установами неоднозначно. У 1971 році 

АН СРСР надіслала до Ради Міністрів СРСР директиву у вигляді доповідної 

записки у якій пропонувалося розглянути доцільність подальшого 

функціонування і збереження реєстрації і охорони відкриттів. Спеціально 

створена для розгляду цього питання урядова комісія рекомендувала 

Держкомвинаходів і АН СРСР вжити необхідних заходів з метою 

подальшого вдосконалення і розвитку діючої системи охорони відкриттів 

[84, с. 8-15]. 

Це було обумовлено непростим становищем економіки СРСР, оскільки 

в цей період у повну силу почали діяти негативні для СРСР економіко-

політичні чинники. Наприклад, в багатьох визначаючих галузях 

господарства СРСР треба було негайно заміняти вкрай зношені основні 

фонди, а коштів на це не вистачало. До того ж світова ціна на нафту на 

довготривалий час була штучно знижена, а кредитів Захід не давав  [68, с. 

15]. 

Враховуючи всі зауваження і пропозиції керівними установами було 

ухвалено «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції» від 21 серпня 1973 року № 584, яке набуло чинності 1 січ ня 

1974 року. В Положенні 1973 року уточнювалася і деталізувалася дефініція 

поняття «відкриття». Визначення, наведене у Положенні 1959 року було 

доповнено ознакою, а саме – «які вносять докорінні зміни у рівень 

пізнання». В Положенні 1973 року були також зафіксовані такі 

нововведення: службове відкриття, тобто відкриття, встановлене у зв’язку з 

виконанням трудових обов’язків; можливість оскарження реєстрації 

відкриттів і диплома, виданого на нього незалежно від строку, який сплинув 

з моменту його офіційного визнання тощо.  

Положенням 1973 року також визначався розмір винагороди за 

відкриття, яку передбачалось виплачувати авторам незалежно від їх 

кількості у розмірі 5 тисяч крб. «Положення про відкриття, винаходи і 
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раціоналізаторські пропозиції» 1973 р. стало основою для вдосконалення і 

прийняття нормативних актів, положень і інструкцій щодо охорони і 

реєстрації наукових відкриттів, основними з яких слід визнати такі:  

– «Інструкцію про порядок проведення наукової експертизи заявок на 

відкриття і складання за ними висновків у наукових установах», 

затверджену Державним Комітетом Ради Міністрів СРСР у справах 

винаходів і відкриттів 05.02.1974 р., і АН СРСР 14.01.1974 р., яка набула 

чинності 01.07.1974 р. Згідно з цією інструкцією було надано поняття 

наукової експертизи як такої, визначені терміни її проведення, деталізовані 

наукові установи, які складають висновки щодо представлених наукових 

відкриттів. 

– «Вказівок щодо складання заявок на відкриття», затверджених 

постановою Держкомвинаходів 03.12.1981 р., які набули чинності 01.04. 

1982 р. У «Вказівках..» визначалися і пояснювалися критерії визнання 

наукового відкриття, надавалося визначення його об’єктів, закріплювалися 

вимоги щодо оформлення наукового відкриття, докладніше розкривався 

необхідний обсяг доказу достовірності відкриття при складанні заявки на 

відкриття. Для доказу достовірності пропонованого відкриття в його описі 

необхідно «охарактеризувати результати експериментів і висновки, 

зроблені в результаті наведених наукових досліджень, методику проведення 

експериментів, технічні засоби, використані для встановлення відкриття. 

...Теоретичні докази можуть бути визнані переконливими за умови, що всі 

теоретичні викладення, підтверджені раніше експериментально в науці, 

використані без будь-яких змін і пропозицій. ...Відкриття повинно бути 

теоретично обґрунтовано і, як правило, експериментально підтверджено. 

...Докази достовірності відкриття повинні бути переконливими для фахівця 

(ів) у даній галузі знань, насамперед у тій частині, що закономірність, 

властивість або явище, що заявляються, дійсно встановлені, тобто 

об'єктивно існують. Для більш повного доказу достовірності відкриття 

доцільно привести не тільки дані, отримані автором (співавторами) 
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відкриття, але і посилатися, по можливості, на роботи вітчизняних і 

закордонних дослідників, які підтвердили заявлене відкриття" (п.5.1.3, с. 

10-11). 

Наступний етап щодо перетворення і удосконалення процедури 

державної експертизи наукових відкриттів відноситься до січня 1986 р., 

коли ВАСГНІЛ надіслала до Держкомвинаходів листа, у якому поряд з 

думкою про «виняткову важливість правової охорони наукових відкриттів у 

СРСР», зверталася увага на необхідність її вдосконалення [85, с. 35].  

Рівень реагування наукової громадськості на цей крок був дуже 

високим. Оскільки після цього численні відомі вчені - цивілісти, 

економісти, патентознавці розгорнули на сторінках журналу «Вопросы 

изобретательства» дискусію щодо доцільності збереження охорони 

відкриттів. Про актуальність цієї проблеми свідчила публікація групою 

вчених МДУ у «Правді» 15  грудня 1987 р. відкритого листа «Заявлено 

відкриття», у якому зазначалось, що державна реєстрація відкриттів є 

цілком виправданою і доцільною, однак ця сформована система охорони 

цього виду інтелектуальної власності потребує удосконалення, яке полягає 

у наданні їй певної демократичності і гласності [86, с. 3]. Наступні 

публікації щодо охорони наукових відкриттів у тому ж виданні орієнтували 

наукову громадськість на підвищення ефективності використання 

відкриттів у науці і техніці. Численні вчені-правники, економісти, 

цивілісти, а також інші учасники дискусії, які були прибічниками правової 

охорони наукових відкриттів та їх державної реєстрації, вважали за 

необхідне: 

– удосконалити їх втілення не тільки в науці, але і у народному 

господарстві, забезпечити використання численних піонерних винаходів, 

створених на основі відкриттів; при цьому найбільш ефективні і 

перспективні винаходи, створені на основі відкриттів, треба  брати під 

особливий контроль з боку держави, з метою якнайшвидшого їх 

використання і застосування на виробництві [87, с. 4]. Була й інша точка 
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зору щодо використання наукових відкриттів, яка полягала в тому, що слід 

більше піклуватись про цільове фінансування наукових відкриттів з різних 

джерел, підтримку відповідного наукового напряму, ніж робити окремий 

акцент тільки на практичному використанні його результатів [88, с. 21 -23]; 

наголошувалося також на необхідності активного сприяння використанню 

відкриттів, які мають прикладне значення [89, с. 22];  

– удосконалити і деталізувати визначення наукового відкриття. 

Зокрема, пропонувалось уміщати в поняття наукового відкриття і 

доповнювати його об’єкти такими категоріями, як закон, іншими об’єктами 

матеріального світу (наприклад такими, як хімічні елементи) [90, с. 13 -16], 

а також різними елементами, які складають загальне теоретичне знання, 

наприклад, математичною формою, якою описуються об’єкти реальної 

дійсності, основних принципів теорії, тобто її аксіоматики, математичного 

апарату, що використовується для перетворення одних елементарних 

об’єктів теорії в інші і для опису їх руху (в тому числі й рівнянь руху) [91, 

с. 13, 92, с. 10-13]. Опоненти вважали недоцільною пропозицію про 

включення до складу визнаних об’єктів наукових відкриттів (явища, 

властивості і закономірності) вищезазначених понять, об’єктів, і елементів 

матеріального світу, оскільки, по суті, ці поняття нерозривно 

взаємопов’язані між собою, а деякі особливості, які стосуються галузі 

правової охорони відкриттів не повинні ніяким чином відбудовувати 

ієрархію значущості заявлених наукових положень і вносити плутанину у 

чітко визначені категорії об’єктів наукового відкриття 93, с. 15-17; 

– створити чіткий і досконало сформульований критеріальний апарат 

для виявлення охороноздатних відкриттів [94, с. 15-18; 95, с. 31-32]. Так, 

наприклад, у пропозиціях щодо доцільності розширення варіантів 

можливого доказу вірогідності виявилися полярні точки зору. 

А. Н. Камишним було зазначено, що автор відкриття не завжди може 

представити детальне і глибоке теоретичне обґрунтування виявленого 

явища, оскільки його пошук, встановлення і придатність для наукового 
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відкриття може розтягнутись на все життя вченого, а іноді і декількох 

поколінь. За його прозицією одним з можливих напрямів, який буде 

свідчити про вірогідність відкриття, може бути створення на його основі 

патентноздатних технічних (технологічних) рішень, які втілюються у 

винаходи, і застосування їх у народному господарстві, або реальне 

виникнення завдяки створеним науковим відкриттям нових напрямів 

розвитку науки і техніки 96, с. 14-17. Е. А. Поляк, обговорюючи критерій 

вірогідності відкриття, відзначав, що вимога про обов’язкове 

експериментальне підтвердження наукового положення, що заявляється, 

видається неприпустимою. На його думку аргументи, які спираються на 

статистичні дані про незначну кількість відкриттів, які не потребують 

експериментального підтвердження, юридично неспроможні. Правова 

норма, яка виключає з розгляду це одне відкриття, є неприпустимою, навіть 

якщо б подібних відкриттів було б одне на сто 93, с. 15-17. 

Щодо критерію докорінних змін у рівні пізнання Г. І. Мчедлєшвілі 

вважав, що кожний вчений - спеціаліст добре розуміє, що є сучасним рівнем 

пізнання в його галузі і що його перевищує 95, с. 31-32. Г. А. Месяц, 

Ю.Д. Корольов відзначали, що це поняття є “досить розтяжним”, а 

відповідь на питання, чи внесли автори докорінні зміни у наукове знання, та 

чи можна ці зміни кваліфікувати як відкриття, має дати наукова 

громадськість 88, с. 21-23. В. М. Бєлов, В. Г. Тимінський висловлювались 

за введення обов’язкового експериментального підтвердження і 

теоретичного обґрунтування вірогідності відкриття, що буде сприяти 

прискоренню використання зареєстрованих відкриттів в інтересах 

народного господарства 94, с. 15-18. 

– вдосконалити процедуру здійснення експертизи, її окремі положення 

і принципи її проведення. Зокрема досягти розширення її демократичності і 

гласності шляхом попереднього обговорення в друкованих виданнях 

детально викладених матеріалів заявки [88, с. 21-23]; скоротити терміни 

розгляду заявок [97, с. 4, 98, с. 4] і оцінки можливості використання їх на 
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практиці [92, с. 10-13], а також створити експертний орган (органи) щодо 

здійснення багатогалузевої надвідомчої наукової експертизи відкриттів (по 

аналогії з Нобелівськими комітетами), який має складатись з видатних 

спеціалістів країни і склад якого може оновлюватись 99, с.14-18. 

При розгляді заявок на відкриття розширення демократичності і 

гласності [100, с. 32-35] цієї процедури пропонувалось здійснювати шляхом 

публікації в офіційному бюлетені Держкомвинаходів відомостей про неї у 

6-місячний термін з дати надіслання заявки в організацію для проведення 

наукової експертизи, включаючи формулу відкриття, а також надання права 

будь-якій особі ознайомитись з матеріалами заявки і представити в 

Держкомвинаходів свою думку з питання обґрунтованості претензій на 

відкриття. На думку Г. В. Самохвалова, для забезпечення гласності 

розгляду заявок доцільно було б передбачити можливість присутності усіх 

зацікавлених осіб на процедурі розгляду і здійснення експертизи заявок на 

відкриття 101, с. 7-10. І. Ф. Леонов, Т. І. Матвєєва для забезпечення 

гласного характеру експертизи, вважали за доцільне на всіх етапах її 

проведення залучати авторів наукових відкриттів 99, с.14-18; 

– скоротити терміни подачі заявки на відкриття в Держкомвинаходів з 

метою його державної реєстрації, наприклад, до 10-15 років [100, с. 32-35]. 

Положенням 1973 р. [102], зокрема, зазначалося, що Держкомвинаходів 

приймав до розгляду заявки на відкриття, встановлені не раніше створення 

інституту державної реєстрації наукових відкриттів – від 14 березня 1947 р.  

Обмежувальний термін, протягом якого могли бути надіслані заявки 

на відкриття у відомства з винахідництва країн-учасниць був встановлений 

двосторонньою радянсько-болгарською угодою про правову охорону 

спільних відкриттів від 12 березня 1986 р., і складав 15 років [103, с. 270 -

273, 104, с. 28-31]. Разом з тим, не всі науковці погоджувались зі 

скороченням терміну до 10-12 років, протягом якого наукове положення 

могло бути заявлене як відкриття, оскільки така позиція, як вони вважали, є 

прагненням керівних установ обмежити права авторів заявок. 
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Обґрунтуванням цієї позиції став висновок щодо неузгодженості 

скорочення терміну прийняття заявок з необхідністю виявлення докорінних 

змін, які вносяться науковим положенням у рівень пізнання, і всього обсягу 

причинно-наслідкових зв’язків, що супроводжують це наукове положення 

[93, с. 15-17]. До того ж, певне світосприйняття у конкретних галузях на уки 

є дуже сталим, і для його подолання потрібен час; а світовий досвід 

свідчить, що від гіпотези до доведеного відкриття існують значні інтервали 

часу, які можуть сягати близько декількох десятків років. Від 

встановленого відкриття до реального визнання і оцінки його значущості не 

тільки суспільством, але навіть самим автором відкриття проходить теж 

значний час 99, с. 14-18. Також пропонувалось п’ятнадцятирічний строк 

обчислювати з дати доведення вірогідності відкриття [94, с. 15 -18]. 

– удосконалити організацію процедури експертизи заявок на відкриття 

шляхом її проведення конкретно визначеними експертними групами з 

досвідчених фахівців, які залучаються до її проведення через запит 

відповідного комітету відділеннями академії наук, галузевими академіями, 

структурами провідних науково-дослідних центрів і вищою науковою 

школою, за безпосередньою участю авторів відкриттів на всіх етапах 

проведення експертизи [98, с. 4]; шляхом створення спеціального органу 

при відповідній керівній структурі, який наділяється вищими 

повноваженнями щодо оцінки якості проведеної експертизи і прийняття 

рішень про реєстрацію наукових положень, які заявляються [99, с. 14 -18]; 

шляхом обмеження кількості академічних установ, які залучаються до 

участі у проведенні експертних досліджень до належного рівня і залучення 

до здійснення наукової експертизи основного фонду матеріалів заявок на 

передбачувані відкриття численних наукових і експертних установ різних 

відомств і структур з відповідним розподіленням між Держкомвинаходів і 

ВНДІДПЕ координації експертних досліджень; за рахунок залучення 

вітчизняних спеціалістів і фахівців світового рівня, а також науковців 

деяких країн соціалістичного табору за рахунок створення відповідного 
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валютного фонду [88, с. 21-23], а також на основі визначення і надіслання 

матеріалів заявок на створені наукові відкриття для обліку і публікації у 

Всесвітню організацію інтелектуальної власності [105, с. 2 -4].  

Г. В. Самохвалов відзначав, що заявка, яка надсилається в Комітет, 

проходить попередню експертизу, при цьому проводиться перевірка 

дотримання формальних вимог у відділі попередньої експертизи ВНДІДПЕ і 

часткова експертиза по суті відкриття в лабораторії експертизи відкриттів 

ВНДІДПЕ. При цьому друга і завершуюча стадія – проведення наукової 

експертизи – має бути доручена спеціально створеному експертному 

органу, так званій Експертній раді, яка має виносити рішення про визнання 

або невизнання наукового положення, яке заявляється, відкриттям [101, с. 

7-10]. 

Слушною була також думка І. Л. Аптекаря, І. І. Брагінського, 

А. М. Мишляєвої, згідно з якою Держкомвинаходів мав виконувати такі 

функції, що за кордоном виконують різноманітні фонди, тільки з різницею, 

що цей фонд мав бути державним. Такий міжвідомчий фонд має 

створюватись з відрахувань певного відсотку від фінансування різних 

конкурсних наукових програм, фондів розвитку міністерств і відомств 

тощо. За рахунок фонду має утримуватись Експертна рада і оплачуватись 

праця залучених до експертизи спеціалістів. Частка коштів фонду має 

витрачатись на виявлення перспективних робіт і надання допомоги їх 

авторам. Керівництво фондом має здійснюватись виборною Радою і 

членами Ради, які працюють на громадських засадах [92, с. 10 -13]. 

– вдосконалити процедуру і принципи виплати матеріальної 

винагороди і морального заохочення авторів створених наукових відкриттів 

і осіб, які всебічно сприяють встановленню і застосуванню наукових 

відкриттів, оскільки система заохочення і розмір виплати максимальної 

винагороди, які склалися на період вісімдесятих років були закріплені 

більше сорока років тому, а прожитковий мінімум і середня заробітна плата 

зросли, як і ціни на різноманітні товари споживання [106, с. 18 -21]; 
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– впровадити подальший розвиток міжнародного співробітництва 

щодо країн - членів Ради економічної взаємодопомоги і Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності, законодавство яких передбачає 

охорону відкриттів [107, с. 22-26]. 

Відповідні публікації щодо підтримки наукових відкриттів науковою 

громадськістю викликали великий резонанс не тільки у її прибічників, але і  

у опонентів [86, с. 3], які вважали діючу систему встановлення наукових 

відкриттів не позбавленою певних вад. 

Основні доводи опонентів стосувалися, в цілому, проблеми існування 

державної реєстрації, експертизи і визнання наукових відкриттів лише в 

СРСР і деяких країнах соціалістичного табору, саме тому вона не захищає 

пріоритет радянської фундаментальної науки на світовому рівні. На їх 

думку, необхідно сприяти розвитку науки, вінцем якої є створені наукові 

відкриття в цілому, всебічно заохочувати і підтримувати науково-дослідні 

установи наукової спрямованості, обладнувати інститути новітньою 

апаратурою й обчислювальною технікою, заохочувати розвиток і 

проведення подальших фундаментальних наукових досліджень. 

Враховуючи ці перелічені чинники, реєстрація, експертиза і визнання 

наукових відкриттів мають бути припинені, а великі наукові досягнення, які 

вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання, слід підтримувати і 

заохочувати присудженням відповідних премій [108, с. 4].  

Окремі вчені, правники, цивілісти висловлювали думки, що реєстрація 

і наукова експертиза відкриттів не є підтвердженням і обґрунтуванням 

вірогідності відкриття, ці процедури не встановлюють його пріоритет, і не 

можуть істотно вплинути на стимулювання і заохочення авторів [109, с. 2]. 

У дев’яностих роках у відповідних публікаціях В. Гінзбургом ще раз 

наводилися аргументи щодо недоцільності існування і продовження 

державної реєстрації і визнання наукових відкриттів [110, с. 50 -54]. 

Підкреслювався також і ряд інших недоліків щодо проведення експертизи і 

реєстрації наукових відкриттів у колишньому Радянському Союзі. 



117 

 

Визначалось, що при виявленні новизни відкриття авторський і державний 

пріоритет встановлюється, як правило, за датою наукової публікації чи 

датою надходження заявки до Держкомвинаходів. Однак, з огляду на 

багаторічний розгляд матеріалів заявок на наукові відкриття і велику 

ймовірність негативного рішення, пріоритет легко може бути втрачений як 

в СРСР, так і за кордоном; суми винагороди є незначними, саме тому 

стимулювання авторів відкриттів є вкрай проблематичним, тривалість 

експертизи за заявкою на наукове відкриття гальмує прискорення 

надходження інформації про нього; необхідне додаткове фінансування для 

розробки нових технологій на основі створених наукових відкриттів, яке, у 

силу його надвеликих коштовних витрат може перевищувати витрати на 

наукові дослідження. З цієї причини відсутні стимули для їх використання 

[111, с. 31-32]. 

У дев’яності роки групою таких вчених, як А. А. Баєв, А. С. Спірін, 

В. А. Кабанов було опубліковано їх негативне відношення до системи 

реєстрації відкриттів, яка застосовувалась. Проаналізувавши поняття 

«наукового відкриття» ними було відзначено, що частина його, що має 

відношення до встановлення нових явищ і фактів, не викликає заперечень і 

не суперечить практиці наукових досліджень, оскільки кожне наукове 

фундаментальне дослідження відкриває якісь нові явища. Але визначення 

відкриття є неповним через відсутність якісної відмінності між рядовими 

дослідженнями і такими, які визнані відкриттями. Авторами зазначалось, 

що: «реєстрацію відкриттів варто визнати необґрунтованою і такою, що не 

досягає поставленою перед нею мети та не приносить користі нашій науці» 

[112, с. 14-15, 79, с. 25]. 

Підкреслювалося також, що одним з головних чинників щодо питання 

визначення розміру матеріальної винагороди авторам відкриттів економічно 

і юридично не було обґрунтованим і вирішувалось за лише за допомогою 

директив керівних органів, які їх встановлювали. Доречі, жодний документ 

світу, який стосується правової охорони наукових в ідкриттів, не містить 
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економічного обґрунтування розмірів винагороди авторам наукових 

відкриттів, однак це дуже актуальне питання. Жодне з питань охорони 

наукових відкриттів, що згадувались на перших конгресах Міжнародного 

літературного і художнього союзів, не було вирішеним саме через 

відсутність висвітлення чітких і прозорих принципів виплати винагороди 

авторам наукових відкриттів.  

Крім цього, система реєстрації наукових відкриттів і охорона прав їх 

авторів в СРСР вирішували лише частину загальної проблеми охорони 

наукових досягнень, а саме – правових відносин, які стосувались наукових 

відкриттів тільки в сфері природознавства. В результаті права на аналогічні 

досягнення вчених, які присвятили свою діяльність вирішенню проблем 

математики, педагогіки, суспільних наук зі сфери правових відносин були 

виключені. Така система закріплювала нерівність вчених різних галузей 

знань стосовно прав на відкриття [79, с. 61].  

Отже, все це призвело до виникнення постанови Президії АН СРСР № 

3156 від 14 травня 1991 року про скасування реєстрації наукових відкриттів 

в СРСР. В цій постанові такий крок був обґрунтований наступним 

аргументом: «на відміну від поняття «винахід» поняття «відкриття» не 

піддається визначенню за чіткими формалізованими ознаками, а значущість 

відкриттів часто встановлюється після того, як мине багато десятиріч і 

може значною мірою переоцінюватись подальшим розвитком наукових 

знань». 

Попри все це за результатами наукової експертизи з 1947 по 1991 роки в 

СРСР отримали визнання і були внесені до Державного реєстру відкриттів 

403 наукових відкриття, а також були опубліковані відомості про 392 

наукових відкриття по всім галузям природознавства, які стали значним 

внеском у радянську і світову науку [79, с. 26, 78, с. 68].  

Після прийняття рішення в СРСР про скасування державної реєстрації 

наукових відкриттів та після розпаду СРСР діяльність у цій сфері не була 

припинена. За часів незалежної України законодавець залишив наукове 
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відкриття у числі об’єктів, яким надається правова охорона діючим 

цивільним законодавством. Так, наукове відкриття згадувалося ще у 

колишньому Законі України «Про власність» (від 07.02.1991 року № 697 -

ХІІ), згідно з яким наукове відкриття, поряд з іншими об’єктами, 

визнавалося об’єктом права інтелектуальної власності. Статтею 42 цього 

закону також визначалось, що відносини щодо створення і використання 

об'єктів права інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом 

України та спеціальним законодавством України.  

Цивільним кодексом України підкреслюється важливість визнання 

наукового відкриття на державному рівні і необхідність визнання прав 

авторів відкриттів. Всебічне поширення ринкових принципів 

господарювання, яке сьогодні відбувається в Україні, стимулює виникнення 

зовсім нових підходів до усіх сфер нашого життя. Аксіома виживання 

української науки очевидна: в існуючих умовах необхідно створювати 

механізми для оперативної трансформації інтелектуального потенціалу 

вчених (і, перш за все, завантажених здійсненням фундаментальних 

досліджень), у своєрідні прориви у розвитку економічно  привабливих 

прогресивних наукоємних напрямів у пріоритетних галузях господарства 

України. Нові досягнення фундаментальних наук втілюються у відкриття 

які, у свою чергу, викликають до життя десятки, а то і сотні винаходів, що 

при дбайливому господарюванні стимулює розвиток виробництва і піднімає 

економіку держави, у цілому, на якісно новий рівень.  

Саме тому, в 1995 році науковою громадськістю України була 

створена Асоціація авторів наукових відкриттів України, яка почала 

вирішувати  завдання щодо виявлення,  оформлення, реєстрації і видачі 

дипломів на громадських засадах.  

Асоціація авторів наукових відкриттів України була зареєстрована 

Міністерством юстиції України 19 жовтня 1995 року з правовим статусом 

всеукраїнської неприбуткової громадської організації. Ідея створення 

Асоціації авторів наукових відкриттів України була підтримана особисто 
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Президентом НАН України академіком НАН України Борисом Євгеновичем 

Патоном. 

Серед пріоритетних і принципово важливих напрямів діяльності Асоціації 

слід відзначити: розробку національних і міжнародних законодавчих актів, 

які регулюють питання охорони інтелектуальної власності; сприяння 

широкому використанню наукових відкриттів і винаходів для розвитку 

економіки на основі створення новітніх ресурсозбережних і екологічно 

чистих технологій, матеріалів, високоефективного обладнання і 

прогресивних форм господарювання при використанні для реалізації 

технічних досягнень закордонного досвіду і інвестицій; підтримку і 

заохочення значущих і перспективних наукових досліджень, розробок і  

проектів шляхом організації конкурсів, семінарів та виставок; участь у 

розробці і реалізації програм в інтересах соціально економічного, 

інтелектуального і культурного розвитку регіонів України; участь у 

розробці нових концептуальних підходів до методолог ії інженерного 

проектування для створення одного з найважливіших принципових 

інструментів інноваційної освіти, який забезпечує її випускникам здібність 

реалізовувати перспективні тенденції щодо розвитку об’єктів проектування.  

Важливим напрямом діяльності Асоціації є організація і проведення 

незалежної наукової експертизи наукових відкриттів, а також надання 

організаційно-методичної та іншої допомоги авторам відкриттів і винаходів 

у питаннях захисту їх цивільних, економічних і соціальних прав [113, с. 3, 

114, с. 7]. 

Асоціація у своєму складі об’єднує близько 180 авторів наукових відкриттів 

України, серед яких переважна більшість це науковці, які мають високі 

вчені звання і наукові ступені, в тому числі кандидати і доктора наук, 

академіки Національної та інших вітчизняних і зарубіжних Академій, 

доценти і професори, лауреати Державних та інших престижних премій, 

тощо. Іншими словами, Асоціація авторів наукових відкриттів України 

об’єднує у своєму складі творчу наукову еліту України.  
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Основним нормативним актом, який регулює відносини між заявником 

і Асоціацією є «Положення про наукові відкриття, наукові ідеї, наукові 

методи» [115]. Саме ним регламентуються основні етапи проходження 

заявки на наукове відкриття. Перелік документів, які подаються до 

Асоціації для проведення наукової експертизи містить: 

а) клопотання про проведення експертизи і видачу диплому на 

відкриття; 

б) опис відкриття, який складається із наступних розділів:  

– назви з позначенням УДК: 

– вступної частини; 

– відомостей про пріоритет з наданням копії документа, який 

підтверджує ці відомості (статті, протокол конференції, тези тощо);  

– сутності положення, яке заявляється; 

– доказів вірогідності (наукового обґрунтування);  

– галузей наукового і практичного застосування; 

– формули відкриття; 

– бібліографії; 

в) висновки компетентних осіб і установ, які підтверджують 

встановлення відкриття;  

г) висновок експертної комісії про можливість відкритої публікації 

відомостей, які містяться у заявці на відкриття;  

д) довідку про творчий внесок кожного із співавторів заявки на 

відкриття [115].  

Експертиза матеріалів заявки на відкриття щодо встановлення у них 

наявності відкриття здійснюється у два етапи: попередня наукова 

експертиза і розширена наукова експертиза. Під час здійснення попередньої 

наукової експертизи ухвалюється рішення про доцільність проведення 

розширеної експертизи, або про відхилення заявки на відкриття.  

Розширена наукова експертиза здійснюється Асоціацією спільно з 

науковими організаціями відповідно до профілю заявки із залученням 
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відомих вчених і спеціалістів різних галузей знань. Об’єм розширеної 

наукової експертизи визначається якісним змістом заявки і має забезпечити 

отримання конкретних висновків по суті заявки, виходячи із світового рівня 

знань на дату пріоритету заявленого положення, яке сформульоване в якості 

відкриття. Результатом розгляду проведеної експертизи є визнання або 

невизнання заявленого положення в якості наукового відкриття.  

Видача дипломів і свідоцтв міжнародного зразка авторам відкриттів є 

завершуючим етапом процедури реєстрації і відбувається в урочистій 

обстановці із залученням наукової громадськості, представників 

законодавчої і виконавчої влади [115, с. 14].  

За даними Асоціації наукових відкриттів України, починаючи з 1992 

року і до 15 листопада 2016 року в галузі природничих наук зареєстровано 

73 наукових відкриття; суспільних і гуманітарних – 9. Наукових ідей – 8, 

наукова гіпотеза – 1. 

Отже, на сучасному етапі існує висока актуальність питання реєстрації 

наукових відкриттів. Завдяки існуванню громадської реєстрації вдалось 

зберегти нагромаджений за роки незалежності науковий капітал у вигляді 

зареєстрованих громадськими організаціями наукових відкриттів. Здобутий 

науковий капітал у вигляді наукових відкриттів є неоцінюваним внеском у 

подальший розвиток і законодавчу розбудову питання наукових відкриттів.  

Що стосується зарубіжних країн щодо охорони наукових відкриттів, 

історічно-правовий досвід свідчить про наступне.  

Одним з перших нормативно-правових актів, в якому згадується 

наукове відкриття, слід вважати французький закон від 7 січня 1791 року, у 

статті 1 якого зазначалося: «...будь-яке відкриття або новий винахід у будь-

якому виді виробництва є власністю його автора, внаслідок чого цей закон 

має гарантувати йому повне і всебічне використання його у відповідності і 

на строк, які будуть встановлені нижче» [116, с. 27].  

Найбільш вагомий внесок у професійне обговорення питань в галузі 

правової охорони наукових відкриттів був зроблений конгресами 
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Міжнародного літературного і художнього союзів в 1879 році у Лондоні, 

потім в 1888 році у Венеції, в 1896 році у Берні і в 1898 році у Турині [117, 

с. 24-28, 118, с. 55], де пропонувалось, зокрема, здійснювати реєстрацію 

відкриттів за розшифровкою позначень ієрогліфів або письменності.  

Обґрунтуванням для обговорення цих пропозицій була теорія 

природного права, згідно з якою особистість автора і результати всіх форм 

прояву його творчості повинні мати відповідну охорону [119, с. 281 -290]. 

При цьому до об’єкту охорони відкриттів пропонувалось відносити наукові 

відкриття в галузі природничих наук, різні способи виготовлення 

лікарських засобів та нові методи терапевтичного лікування хвороб. 

Власне, об’єкт охорони визначався достатньо широким – це практично всі 

наукові відкриття незалежно від зв’язку з виробництвом; малося на увазі 

створення винаходів на базі відкриттів.  

На Міжнародному конгресі в Римі у 1900 році в прийнятій резолюції 

знову було продекларовано необхідність ухвалення закону, який охороняв 

би авторство вченого не тільки на науково-літературні твори, а і на наукове 

відкриття, навіть якщо останнє не має вираження у формі, яка чітко 

свідчить про його авторство [120, с. 32].  

Єдиний законодавчий акт з охорони наукових відкриттів у той час так 

і не був розроблений, через певну складність цих питань і наявності 

неузгодженості щодо визначення об’єкта охорони у вигляді відкриттів. Але 

вищезгадані конгреси увійшли в історію своїм визначенням наукового 

відкриття в якості самостійного об’єкту права і тим, що їх учасники вперше 

заявили, що наукове відкриття не є різновидом авторського права.  

Постановка на порядок денний Міжнародних конгресів проблеми 

охорони наукових відкриттів, перш за все, зумовлювалась соціально -

економічним протиріччям, яке полягало у наступному. З одного боку було 

очевидно, що наукові відкриття з кожним роком зростаючими темпами 

набували все більше визначального впливу на розвиток світової цивілізації; 

вони докорінним чином змінювали умови життя суспільства. З іншого боку, 
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в законодавчому плані охорона відкриттів і права їх авторів – вчених і 

спеціалістів – фактично були проігноровані. Позитивному вирішенню 

питання встановлення правової охорони наукових відкриттів перешкоджали 

промисловці, які, виходячи з власних фінансових інтересів, виступали 

проти встановлення права авторів наукових відкриттів на будь -яку 

винагороду. Особливо це стосувалось тих відкриттів, на базі яких 

створювались винаходи і які використовувались на підприємствах, що їм 

належали. 

Після Першої світової війни проблема законодавчого закріплення 

наукових відкриттів продовжувала активно обговорюватись.  

Виникнення у цей час цілого ряду публікацій, присвячених різним 

аспектам цього питання, об’єктивно підготувало громадську думку до 

усвідомлення необхідності введення державної реєстрації наукових 

відкриттів. Скрутне становище вчених обумовлювалось їх діяльністю, 

пов’язаною з «чистою» наукою, яка не могла забезпечити їм гідне 

існування. Саме в цей період виникає спроба включення охорони прав 

авторів відкриттів у національне законодавство в якості законодавчих актів 

з новим юридичним обґрунтуванням.  

Ухвалення у Франції закону від 20 травня 1920 року визначило так 

зване «право слідування» або авторське право художника, згідно з яким 

художник зберігав правовий зв’язок з проданою річчю і отримував від 

продавця визначений прибуток від кожного наступного її перепродажу. За 

аналогією з цією нормою була здійснена спроба встановити компенсацію 

авторам відкриттів за їх труд у вигляді ренти або прибутку, отриманих від 

використання результатів відкриттів у промисловості [121, с. 12].  

У вирішенні проблеми охорони фундаментальних результатів 

наукових досліджень брали активну участь також численні відомі політичні 

діячі та вчені.  

У двадцятих роках двадцятого сторіччя з’являється найбільш істотний 

проект охорони наукової творчості, члена французького парламенту, 
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професора Ж. Бартелемі, який мав назву «Проект про наукову власність і 

зміни до патентного закону від 5 липня 1884 року». Згідно з цим проектом 

наукові відкриття визнавались об’єктом правової охорони і, відповідно, 

таким самим видом власності як і винаходи; для відкриттів, які 

використовувались у промисловості, вводився так званий патент на 

принцип, який діяв протягом життя автора і ще 50 років після його смерті; 

автор відкриття не міг заборонити використання наукового відкриття, 

оскільки у цих умовах він тільки мав право на отримання прибутку від 

використання відкриття в промисловості; докази пріоритету наукового 

відкриття встановлювались у різний спосіб і не вичерпувалися тільки датою 

подачі заявки на відкриття [121, с. 13].  

Запропонований проект був розрахований на встановлення його у 

межах національного законодавства і був зорієнтований на право 

інтелектуальної власності. Але він не був прийнятий французьким 

парламентом через, нібито, обмеження ним прав промисловців, незважаючи 

на те, що дозволяв авторам брати пайову участь у прибутках.  

Багатьма вченими також підтримувались ідеї щодо спеціальної 

охорони відкриттів. Так, у Німеччині в 1923 році А. Остерріт заявляв про 

необхідність «особистої» охорони наукової творчості. М. Планк у 1933 році 

у період загальної кризи вказував на економічне зубожіння, яке зазнавала 

наука і необхідність невідкладного вирішення її проблем [122, с. 87].  

В обговоренні питання щодо введення правової охорони наукових 

відкриттів брали також участь численні наукові товариства і об’єднання. 

Наприклад, Конфедерацією працівників інтелектуального труда у Франції 

було запропоновано власний проект охорони наукових відкриттів. 

Основний принцип дії цього проекту зводився до введення посередників 

між авторами відкриттів і промисловцями. Згідно з зазначеним проектом 

об’єктом наукового відкриття  визнавалося «виявлення існування принципів, 

властивостей, тіл, сил живої і неживої природи, які були до цього невідомі» 

і наукові відкриття пропонувалось віднести до ряду об’єктів, які 
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охороняються правом без розповсюдження «права слідування» на авторів 

винаходів, заснованих на відкритті [123, с. 11-21]. Незважаючи на певні 

зусилля і гостру актуальність питання відносно запровадження охорони 

відкриттів, спроби здійснити це виявились невдалими у межах 

національних законодавств, оскільки принципи, які базувалися на «праві 

наукової власності» виявились недостатньо переконливими. Але цей проект 

викликав багато відгуків, оскільки саме в ньому підкреслювалось соціальне 

значення охорони прав вчених.  

Подальше обговорення питання охорони наукових відкриттів 

пов’язано з діяльністю Ліги Націй, яка також здійснювала певні кроки в 

цьому напряму. Утруднення економічного характеру, які зазнавала у той 

час фундаментальна наука, приводили до скорочення істотної кількості 

науково-дослідних установ. При цьому компромісний вихід зі скрутного 

становища намагались відшукали у застосуванні і реалізації таких проектів, 

які заздалегідь передбачали масове «розумне» скорочення наукових 

працівників. 

У пошуках виходу з цієї ситуації Ліга Націй доручила професору 

Ф. Руффіні на основі попередніх проектів, які базувалися на вже 

накопиченому і існуючому досвіді представлених раніше проектів, 

підготувати власний проект з охорони відкриттів.  

Руффіні відзначав, що: «у всіх країнах існує глибока криза в галузі 

наукової роботи; відсутність охорони відкриттів – це прогалина у діючій 

системі законів… Закон дає право отримувати матеріальну користь із 

результатів інтелектуальної творчості і винахіднику і автору симфонії, а 

вченому, який відкрив істини, завдяки яким людство отримує найбільшу і 

найтривалішу користь, закон не надає нічого. І, хоча вчені нерідко байдужі 

до питання винагороди, закон зобов’язаний захищати їх навіть попри їх 

власного бажання» [124, с. 52].  

Слід відзначити, що запропонований Руффіні проект охорони 

відкриттів слід вважати однією з найбільш всебічних і вдалих спроб 
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визначення дійсного скрутного становища вчених, це найбільш повний, з 

точки зору правників документ, який передбачав врахування всіх ключових 

моментів щодо визнання прав авторів відкриттів. Так, його 

найважливішими статтями є наступні:  

– поняття наукового відкриття зводилося до виявлення до цього часу 

невідомих законів, принципів, сил і властивостей живої і неживої природи;  

– автори відкриттів або наукових винаходів мали можливість 

користуватись виключним правом щодо отримання від відкриттів і 

винаходів користі. Це право визнавалось довічним і діяло протягом 50 -ти 

років після смерті автора;  

– встановлювався зв'язок для правової охорони між відкриттям і його 

використанням в промисловості. На основі факту наукового авторства даної 

особи, тобто з моменту публікації відкриття, у якій була розкрита його 

сутність, виникало право на його охорону. Спеціальної подачі заявки у 

відповідне відомство або орган не вимагалось. Розмір винагороди 

визначався судом або встановлювався за взаємною згодою сторін;  

– автор міг захистити свій пріоритет і авторство на відкриття шляхом 

надіслання у Бернське бюро спеціального конверту типу Sollean;  

– з моменту публікації відкриття в журналах, актах конгресів або в 

записках академії виникало право на охорону відкриття. Його доказом 

також міг бути «патент на принцип», отриманий згідно з встановленими 

правилами; 

– норми цієї конвенції, яка мала міжнародний характер, 

розповсюджувались також на терапевтичні відкриття;  

– після закінчення строку дії «патенту на принцип» за автором 

зберігалось «право слідування»;  

– спори, що виникали, розв’язувались міжнародним арбітражем 

[121, с. 15, 16]. 
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Проект Руффіні був ухвалений Лігою Націй у серпні 1923 року і 

розісланий країнам-учасницям для обговорення і розробки остаточного 

варіанту. 

Одночасно віце-канцлером міжнародного Бернського бюро з охорони 

промислової власності, професором Г. Гарріелем, поряд з проектом Руффіні 

була підготовлена своя власна спеціальна доповідь щодо вирішення цього 

питання. 

Згідно з його проектом пропонувалось встановлювати премії вченим 

за їх відкриття. Відкриття після його створення стає надбанням всього 

людства і саме цьому увесь прибуток від його використання має належати 

тому, хто несе ризик за підприємство, а саме промисловцю, а не вченому. 

Але, враховуючи той факт, що не всі відкриття можна відразу 

використовувати в промисловості, а тільки після того, як мине певний час – 

держава має зобов’язати промисловців до виплати податків, що 

надходитимуть до спеціального фонду для заохочення і оплати праці 

вчених. 

Особливістю проекту Гарріеля було надіслання до відповідної 

структури спеціальної заяви, на основі якої встановлювалась виплата 

матеріальної винагороди. Ця заява розглядалась спеціально створеною для 

цього комісією. У функції комісії за проханням автора також входив 

розгляд встановленого розміру винагороди після того, як сплине певний 

період, який дорівнював від п’яти до десяти років, в залежності від обся гу 

використання відкриття. На думку Гарріеля було доцільно також 

створювати спеціальні фонди для виплати винагороди вченим -авторам 

відкриттів спочатку в національному, а потім і в міжнародному масштабі 

[125, с. 9]. Важливе значення запропонованого проекту полягало у розвитку 

і удосконаленні понять «права вченого» і «наукової власності», які виникли 

із визначення соціального статусу автора-вченого. 
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Обидва проекти призвели до високого реагування на них з боку 

наукової громадськості, вчених, політичних діячів,  які розділилися на 

прибічників і опонентів згаданих проектів.  

Неможливість встановлення виключного права на наукове відкриття і 

неспроможності виплати авторам відкриттів такої ж самої винагороди як і 

винахідникам, знову стало на заваді встановлення відповідної правової 

охорони; до того ж, вважалось, що відкриття не має елементу творчості, 

який зумовлює патентну охорону технічного винаходу.  

Обидва проекти були схвалені Лігою Націй і розіслані країнам -

учасницям для ознайомлення й отримання відгуків. Але, незважаючи на 

актуальність вищезгаданої проблеми, активність реагування країн була 

дуже низькою. Проект Руффіні був підтриманий вісьмома країнами, 

Гарріеля – п’ятьма. Проти обох проектів виступили також п’ять держав.  

Подальший розвиток і обговорення питання  охорони наукових 

відкриттів простежується у виникненні міжнародних проектів з залученням 

урядових і неурядових організацій, які на міжнародному рівні намагалися 

вирішити питання щодо правової охорони наукових відкриттів.  

Так, наприклад, Французька генеральна виробнича Конфедерація, яка 

виступала проти обох проектів, запропонувала свій проект винагороди 

вченим за відкриття, який полягав у створенні міжнародної каси 

взаємодопомоги для тих, хто сприяв прогресу в науці у такий спосіб, щоб 

внески учасників збирались у кожній країні, тобто формувались із 

загального державного бюджету.  

Австралійська національна дослідницька рада, в цілому схвалюючи 

міжнародний проект охорони відкриттів і відзначаючи неможливість її 

встановлення найближчим часом, запропонувала на початковій стадії 

запроваджувати національну охорону шляхом видачі «патентів на принцип» 

з можливістю надання цього права будь-якій особі, яка мешкає в країні не 

менше 5 років [68, с. 10].  
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Враховуючи всі зауваження, в 1928 році був розроблений так званий 

«Паризький проект», який був ухвалений Радою Ліги Націй. Істотним його 

моментом була норма, яка закріплювала правила страхування промисловців 

у разі звернення до них авторів за винагородою та у випадку використання 

відкриттів у винаходах. При цьому до об’єктів охорони відносились лише 

патентноздатні відкриття, а для отримання винагороди необхідно було 

подати спеціальну заяву, у якій вказувалося де і як це відкриття може бути 

використане.  

Незважаючи на наявність цього проекту, і певних зусиль, спрямованих 

на вирішення цієї проблеми, остаточне рішення так і не було прийнято.  

Міжнародний інститут міжнародного співробітництва поставив на 

порядок денний питання про скликання міжнародної конференції для 

затвердження проекту, але Рада прийняла рішення про несвоєчасність цього 

кроку.  

Остання спроба встановлення охорони відкриттів Лігою Націй була 

зроблена в 1937 році, але Міжнародним інститутом інтелектуального 

співробітництва знову було визнано неможливість скликання міжнародної 

конференції. Умови, які виникли напередодні Другої світової війни, не 

дозволили здійснити її проведення для обговорення і прийняття зазначеної 

конвенції.  

Історичні умови, що склалися у той період в суспільстві, не дозволили 

знайти доцільного обґрунтування запровадження правової охорони 

наукових відкриттів через те що, по-перше, наукове відкриття вважалось 

надбанням всього людства і на нього неможливо було встановити 

монополію і, відповідно, отримати прибуток від його використання; а по -

друге, нормативне навантаження того часу не забезпечувало ефективного 

регулювання подібних відносин, його норми не змогли забезпечити правову 

охорону і законодавче регулювання питання охорони наукових відкриттів.  

Наступним етапом щодо впровадження правової охорони наукових 

відкриттів слід вважати діяльність спеціально створених для цього 
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комітетів ЮНЕСКО. Так, В 1953-1954 рр. на основі Декларації прав людини 

була підготовлена доповідь «Про право наукової власності», яку було 

опубліковано в документі ЮНЕСКО 10 червня 1953 р. Основні тези цієї 

доповіді зводилися до представлення в ній юридичного обґрунтування 

природи і сутності прав вчених, були продекларовані обов’язок і 

зацікавленість держави в стимулюванні прав авторів наукових відкриттів. 

Крім цього, експерти ЮНЕСКО дійшли до висновку про доцільність 

створення міжнародного органу з охорони відкриттів на основі угоди між 

державами, тому що саме міжнародна охорона виявлялась найбільш 

ефективною. Однак проект охорони відкриттів цим Комітетом так і не був 

розроблений, оскільки спроби ЮНЕСКО зводились до вирішення за вдання 

охорони відкриттів в межах відносин, які існували між авторами відкриттів 

і промисловцями [79, с. 8]. До позитивних результатів діяльності ЮНЕСКО 

необхідно віднести факт встановлення охорони відкриттів в законодавстві 

окремих країн в межах нових соціально-економічних умов. 

Окремо слід зупинитися на таких моментах у доповіді ЮНЕСКО, як 

нематеріальне право автора і встановлення дати пріоритету відкриття.  

По-перше, надіслання спеціального конверту типу Sollean, який 

містить матеріали заявки і опис відкриття, до відповідних установ країни 

або нотаріусу; 

по-друге, спеціальний порядок визнання наукового відкриття, 

встановлений Бернським бюро щодо охорони прав автора;  

по-третє, опублікування відомостей про наукове відкриття у 

відповідному бюлетені;  

в-четвертих, оформлення прав на винахід, які базуються на 

створеному відкритті.  

На підставі нагромадженого досвіду і дослідження стану питання 

охорони прав авторів відкриттів ЮНЕСКО доходить до висновку, що тільки 

міжнародна система встановлення і підтвердження пріоритетних дат, яка 

буде здійснюватись спеціально створеною для цього міжнародною 
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установою, може дати абсолютно вірогідні і підтверджені докази 

пріоритету відкриття. Відзначалось, що створення такої міжнародної 

установи передбачає надання їй відповідних повноважень, пов’язаних з 

оцінкою, перевіркою і ухваленням рішення про визнання наукового 

положення науковим відкриттям. По аналогії з практичною діяльністю і 

роботою Нобелівських комітетів пропонувалось створити і статут 

міжнародної установи, яка б передбачала перевірку відкриттів і 

присудженню авторам відкриттів міжнародних премій за видатні відкриття 

в галузі природничих наук.  

У доповіді також було відзначено, що спеціальна правова охорона 

наукових відкриттів не передбачена діючими законодавствами більшос ті 

країн, а підтвердженням авторства на створене наукове відкриття є тільки 

премія, яка видається за нього. У доповіді наведені декілька варіантів щодо 

закріплення авторства у відкритті: 

– присудження премії за створене наукове відкриття;  

– видача патенту на принцип; 

– видача документу типу авторського свідоцтва [121, с. 24].  

На думку ЮНЕСКО, найбільше заслуговував на увагу варіант щодо 

присудження відповідної премії за створене наукове відкриття. Фахівцями 

зазначалось, що хоча моральне право – право авторства і закріплюється 

присудженням відповідних премій, але за відсутності спеціальної правової 

охорони відкриттів при порушенні права авторства, воно не може бути 

захищеним або здійсненим примусово. А метою правової охорони 

відкриттів, і у тому числі авторства на нього, є встановлення відповідних 

міжнародних норм, які б дозволяли не тільки забезпечити практичне 

визнання прав, але і їх примусове виконання у разі їх порушення.  

Що стосується форми фіксації авторства у відкритті, яка стосувалась 

видачі документу типу авторського свідоцтва то, на думку авторів доповіді, 

її впровадження надало б широку можливість застосувати і до охорони прав 
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авторів відкриттів, але це можливо тільки за умови встановлення 

міжнародної охорони наукових відкриттів.  

Що стосується принципів вирішення питання виплати матеріальної 

винагороди, слід підкреслити, що воно так і залишилось невирішеним. 

Фахівцями ЮНЕСКО вирішення цього питання зводилось лише до виплати 

відповідної премії за його створення.  

Авторами доповіді також було зазначено, що ефективність правової 

охорони наукових відкриттів буде залежати від таких чинників:  

– якщо робота цієї міжнародної установи буде підтримуватись 

офіційними науковими об’єднаннями у всіх країнах і визнана ними і їх 

урядами; 

– гласність в роботі цієї міжнародної установи буде основним 

принципом її здійснення і буде спрямована на інформування світової 

спільноти щодо нових наукових відкриттів. Саме тому необхідно 

встановити принцип, згідно з яким публікація відкриттів має стати 

запорукою їх перевірки і підтвердження з боку світової наукової 

громадськості.  

Існування такої публікації, яка буде здійснюватись відповідною 

міжнародною державною установою, буде вельми важлива для всієї світової 

науки, особливо у тих випадках, коли відкриття раніше не було 

опублікованим. При цьому документом, який буде свідчити про 

затвердження охорони відповідного права, має стати документ, за формою 

схожий з авторським свідоцтвом, оскільки воно не встановлює монополії, 

наприклад, на винахід.  

Після публікації доповіді у офіційному виданні і надісланні її усім 

країнам-членам ЮНЕСКО, обговорення цієї проблеми практично було 

припинено, оскільки фахівцями Комісії ЮНЕСКО було зазначено, що це 

питання не може бути вирішеним у межах авторського права у тому 

вигляді, яке воно має, про що була зроблена публікація у журналі 

ЮНЕСКО. Отже незважаючи на певні зусилля, цією організацією не було 
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розроблено конкретних проектів щодо охорони наукових відкриттів у 

міжнародному масштабі і це питання на тривалий час знову залиш илося 

невирішеним.  

Безумовно, проблему правової охорони наукових відкриттів можливо було 

вирішити за допомогою створення законодавчої бази у міжнародному 

масштабі, яка стосувалася б визнання прав вчених і охорони їх авторства у 

відкритті. Але, як виявилось, норми природного права з властивим їм 

«порядком речей», не забезпечили необхідного соціального навантаження, 

що відповідає нормам, які виражають волю суспільства і сприяють 

вирішенню завдань, пов’язаних з науковими відкриттями. Основними 

соціально-правовими чинниками, які визначили неможливість встановлення 

ефективної і надійної правової охорони наукових відкриттів стали 

відсутність досвіду і визнання наукового відкриття як об’єкта цивільних 

правовідносин, щодо якого неможливо встановити виключного права , а 

також відсутність визначення чіткого механізму виплати матеріальної 

винагороди вченим - авторам відкриттів.  

Набутий історично-правовий досвід свідчить, що встановлення дієвої, 

ефективної правової охорони наукових відкриттів можливо лише у 

визначених соціальних-економічних умовах, в межах норм, які б 

враховували ці дві найважливіші особливості, з урахуванням соціальних 

потреб вчених-авторів відкриттів.  

Датський вчений Торбен Лунда відзначав: «несправедливо, що за 

винаходи необхідно платити, в той час як за відкриття, які є основою 

винаходів, платити не треба» [125, с. 292].  

У розвитку встановлення правової охорони відкриттів не менш значуща 

роль належала також неурядовим організаціям. Однією з таких організацій 

була Міжнародна асоціація з охорони промислової власності.  

В 1967 році в Парижі на Конференції президентів національних груп 

АІППІ (Міжнародна асоціація з охорони промислової власності) було 

прийнято рішення, згідно з яким однією з цілей щойно сформованої 
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Міжнародної організації інтелектуальної власності стане забезпечення 

інтересів технічного прогресу і добробуту народів. У коло інтересів, які 

охоронялись, були включені також наукові відкриття [120, с. 33, 34].  

На Стокгольмській дипломатичній конференції з інтелектуальної 

власності в 1967 р. було прийнято Конвенцію, про заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. До обсягу поняття інтелектуальної 

власності, разом з правами, які відносяться до літературних, художніх і 

наукових творів, винаходів були уміщені права, які стосуються наукових 

відкриттів [126, с. 13, 14].  

У квітні 1963 року відбулась нарада представників відомств з 

винахідництва соціалістичних країн-членів РЕВ, в якій взяли участь 

представники Болгарії, Угорщини, Монголії, Румунії та Чехословаччини. 

Серед інших питань, які розглядались на нараді, обговорювались також 

питання, пов’язані з регулюванням правових відносин в галузі відкриттів. 

На нараді була ухвалена рекомендація про доцільність запровадження у всіх 

соціалістичних країнах-членах РЕВ особливої форми охорони відкриттів, 

яка здійснювалась шляхом видачі авторам дипломів на відкриття 

встановленого зразка [127, с. 323-328]. Експертами країн-членів РЕВ були 

розроблені Рекомендації з питань винахідництва, які стосувалися спільного 

проведення наукових і технічних досліджень, схвалених на Х сесії 

Постійної комісії РЕВ у лютому 1966 року.  

Рекомендації РЕВ стали одним із перших юридичних документів, які 

на багатосторонній основі регулювали правові питання винахідництва і 

наукових відкриттів, що виникали у спільних науково -дослідних і 

проектно-конструкторських роботах [120, с. 37].  

7 березня 1978 року в Женеві, на дипломатичній конференції був 

укладений Договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів [128]. 

До його підписання приєдналися п’ять країн – Народна Республіка  

Болгарія, Угорська Народна Республіка, Монголія, Чехословацька 

Соціалістична Республіка, Союз Радянських Соціалістичних Республік.  
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Договором передбачалось створення у межах ВОІВ системи, яка 

забезпечувала б можливість закріплювати авторство і пріоритет наукового 

відкриття, забезпечувати потік централізованої інформації про це світовій 

спільноті. В цьому документі були розкриті: поняття наукового відкриття, 

надавалось визначення міжнародної реєстрації наукового відкриття, що 

означало акт і внесення Міжнародним бюро опису та інших передбачених 

матеріалів заявки на наукове відкриття у Міжнародний реєстр наукових 

відкриттів, який ним ведеться; автора наукового відкриття, яким 

визнавалась фізична особа, яка шляхом спостереження, вивчення, 

експерименту або міркування самостійно створила наукове відкриття 

способом, який забезпечує його встановлення; (у разі, якщо протягом 

встановлення наукового відкриття наведені вимоги виконувалися спільно 

декількома фізичними особами, будь-яке посилання на автора наукового 

відкриття має розглядатись як посилання на всіх цих осіб); заявника, 

пріоритету відкриття. Поряд з цим, були визначені сфера дії міжнародної 

реєстрації, порядок подачі і оформлення заявочної документації, реєстрації, 

видачі свідоцтва, публікації бюлетеню.  

Згідно зі статтею 1 Договору науковим відкриттям визнавалось 

«встановлення явищ, властивостей або законів матеріального світу, раніше 

не встановлених і доступних перевірці». При цьому країни, що виступали 

сторонами Договору, мали право не застосовувати його статті до 

географічних, археологічних і палеонтологічних відкриттів, відкриттів 

родовищ корисних копалин і відкриттів в галузі суспільних наук.  

В цілому, незважаючи на те, що цей Договір не забезпечував 

вирішення всіх питань, пов’язаних з правовою охороною наукових 

відкриттів, його підписання стало б значною подією у розвитку питання їх 

правової охорони.  

Однак Женевський договір так і не набув чинності, оскільки в пункті 1 

його статті 17 відзначалось, що він набуває чинності через 3 місяці після 

того, як 10 держав здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти, або 
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акти про приєднання. Але, за визначеними чинниками до 1991 р цього не 

сталося, і реєстрацію наукових відкриттів було запроваджено лише в п’яти 

державах. В СРСР державну реєстрацію відкриттів було  запроваджено 

постановою Ради Міністрів СРСР 14 березня 1947 р. № 525; в ЧРСР – 

постановою Уряду 2 серпня 1957 р. № 44 \1957 Sb., який ухвалив закон «Про 

винаходи, відкриття і раціоналізаторські пропозиції»; в НРБ – указом 

Президії Народних Зборів НРБ 1 лютого 1961 р., яка ухвалила закон «Про 

відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції»; в МНР – постановою 

Ради Міністрів МНР 31 грудня 1970 р. № 415, якою ухвалено «Положення 

про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції»; в Республіці Куба 

– декретом-законом 1983 р. В ЧРСР з 1 січня 1973р. набув чинності закон № 

84/1972 Sb. «Про відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції і 

промислові зразки». З цього моменту постанова Уряду № 44/1957 Sb. «Про 

відкриття…» вважалась такою, що втратила чинність 79, с. 8. 

Отже, визначені ключові положення Женевського договору. І, хоча 

Договір і не вирішував всіх питань, пов’язаних з охороною наукових 

відкриттів, за своєю сутністю це був найбільш розроблений нормативний 

акт, підписання якого зіграло б позитивну роль у реєстрації наукових 

відкриттів. Завдяки існуванню цього нормативного документа були 

визначені основні поняття наукового відкриття, експертизи, строків її 

проведення, охоронних документів, які відображають статус наукового 

відкриття. Ухвалення цього документу могло б стати значним кроком щодо 

визнання і належної оцінки результатів наукових досліджень за допомогою 

правового регулювання відносин, пов’язаних з науковими відкриттями, як у 

міжнародному масштабі в цілому, так і в окремих країнах.  

Законодавство країн, в яких існувала охорона наукових відкриттів 

було уніфіковано згідно із західноєвропейськими взірцями. І, замість 

відповідних законів, які серед інших регулювали питання охорони 

відкриттів, були ухвалені нові, які не містили положень про охорону 

відкриттів. 



138 

 

Так, новим Законом Чеської Республіки «Про винаходи, промислові 

зразки і раціоналізаторські пропозиції» 27.11.1990 р., № 527 було скасовано 

раніше ухвалений закон № 84/1972 Sb., і всі виконавчо -розпорядчі 

документи і інструкції до нього. Новий закон не містив положення щодо 

охорони відкриттів.  

У такий самий спосіб було скориговане й болгарське законодавство. У 

новому патентному законі Болгарії, який був ухвалений 18.03.93 р., і 

скасував закон 1 лютого 1961 р., положення щодо наукових відкриттів 

також були відсутні 79, с. 10. 

Отже, питання охорони відкриттів в історичній ретроспективі 

належним чином було вирішено лише в деяких зарубіжних країнах, де 

існували інститути реєстрації наукових відкриттів.  

Історія розвитку правових засад наукових відкриттів не тільки 

відображає процес пізнання матеріального світу. Вона пов’язана із долями 

вчених, які живуть і творять у конкретних соціально -економічних умовах, 

випробують на собі дію не тільки прогресивних сил, але й протиріч, 

боротьби між новими тенденціями, які народжуються, і старими, 

консервативними елементами.  

Частиною цих взаємопов’язаних суспільних процесів була боротьба 

вчених на національному і міжнародному рівнях за свої права, за визнання 

пріоритету і отримання відповідної винагороди за свої досягнення. Гострота 

цієї боротьби залежала від соціально-економічних умов: вона посилювалась 

у періоди економічних криз і нівелювалась у роки економічного підйому.  

Досвід зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що 

вони постійно займаються вдосконаленням правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності, забезпеченням економічно доцільного і повного 

використання наукового і технічного потенціалу, результатів 

фундаментальних наукових досліджень.  

Огляд стану національних патентних законодавств зарубіжних країн на 

предмет охорони наукового відкриття на сучасному етапі показав, що в 



139 

 

таких країнах, як, наприклад США, регулювання відносин, пов’язаних з 

науковими відкриттями, передбачено нормами патентного права. Так, в 

законі про патенти США (§ 101-110) вказано: «Термін «винахід» означає 

винахід або відкриття. …Будь-хто, хто винайде або відкриє новий і 

корисний спосіб виготовлення продукції, машину, комбінацію рідини або 

будь-яке нове і корисне їх поліпшення, може отримати патент». На основі 

цього положення фірмою «Белл телефон» отримані патенти на відкриття 

«Ефект транзистора» (США), «Ефект дифузійний» (США, Англія), фірмі 

«IBM» було видано патент на «Ефект Ганна» (США), а фірмі «Sony» – 

патент на «Ефект тунельний» (Японія).  

Законом про промислову власність Іспанії (ст. 47) передбачено, що 

«наукове відкриття» може бути предметом патенту, якщо воно визнано 

істотним і оригінальним після того, як стало на визначений час відомим 

громадськості, і після того, як протягом цього часу були отримані висновки 

компетентних вищих навчальних закладів і об’єднань стосовно сутності 

відкриття. Згідно зі ст. 1 цього закону автор відкриття на основі створення 

або обґрунтування винаходу набуває право на промислову власність [68, с. 

23]. 

За часів незалежної України законодавець залишив наукове відкриття у 

числі об’єктів, яким надається правова охорона діючим цивільним 

законодавством. Так, наукове відкриття згадується ще у колишньому Законі 

України «Про власність» (від 07.02.1991 року № 697 -ХІІ), згідно з яким 

наукове відкриття, поряд з іншими об’єктами, визнавалося об’єктом права 

інтелектуальної власності. Статтею 42 цього закону також визначалось, що 

відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної 

власності регулюються Цивільним кодексом України та спеціальним 

законодавством України. 

Цивільним кодексом України підкреслюється важливість визнання 

наукового відкриття на державному рівні і необхідність визнання прав 

авторів відкриттів у відповідному законі.  



140 

 

Не згадується наукове відкриття у патентному законодавстві Вірменії 

і Республіки Узбекистан. У патентному законодавстві Республіки 

Узбекистан зазначено, що охорона такого об’єкта, як наукове відкриття на 

сучасному етапі не передбачено.  

Це також стосується і патентного законодавства Киргизької 

Республіки, оскільки у ньому такий об’єкт інтелектуальної власності як 

наукове відкриття також не згадується. В своєму інтерв’ю директор 

«Киргизпатенту» Р. Оморов відзначив, що незважаючи на теперішню 

відсутність охорони відкриттів у власній країні, авторами Айтматовим і 

Таджибаєвим нещодавно було створено наукове відкриття в галузі 

геомеханіки – «явище стрибкоподібного вивільнення залишкових напруг у 

гірничих породах». Автори цього відкриття отримали свідоцтво на нього в 

Академії природничих наук СНД 129. 

Схожої позиції дотримуються Ізраїль і Японія. У патентному 

законодавстві Ізраїлю, як і Японії, наукове відкриття не згадується. Тобто, 

аналіз національних патентних законодавств цих країн показав, що охорони 

такого об’єкта, як наукові відкриття законодавством цих країн на сучасному 

етапі не передбачено 130, с. 67-95. 

В Польщі не передбачено спеціальної системи охорони (реєстрації) 

наукових відкриттів, але в системі польського права наукові відкриття 

охороняються положеннями цивільного права (ст. 23, 24 Цивільного 

кодексу). Правова охорона цього виду творчих досягнень основана на 

положенні, що відкриття – це встановлення раніше невідомих існуючих 

закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу.  

В Азербайджанській Республіці 9 червня 2003 року на громадських засад ах 

було створено Комітет з відкриттів. Робота Комітету була спрямована на 

підготовку матеріалів відкриттів у коректній юридичній формі, їх 

реєстрацію та доведення до відома спільноти і зацікавлених у подібних 

відкриттях спеціалістів. Комітет виконував суто  інформативну функцію і не 
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брав на себе зобов’язання щодо визнання або невизнання відкриттів 131, с. 

16-17. 

В Росії поки що наукове відкриття відсутнє у переліку об’єктів 

патентної охорони, але реєстрація наукових відкриттів відбувається на 

громадських засадах.  

Такою є позиція національних патентних законодавств деяких країн 

стосовно вирішення питання охорони відкриттів. 

Патентне законодавство Бельгії і Болгарії не визнає наукового 

відкриття об’єктом правової охорони. У Патентному законі народу 

Китайської Республіки також не передбачено охорони наукового відкриття. 

Не передбачає охорони наукового відкриття Патентний закон Кіпру (1998 

р.). Як зазначалось вище, Закон Чеської Республіки «Про винаходи, 

промислові зразки і раціональні пропозиції» 27.11.1990 р. № 527 також не 

визнає наукове відкриття об’єктом правової охорони.  

Аналогічної позиції дотримуються патентні законодавства Данії 

(Консолідований патентний акт № 412 від 31.05.2000 р.), Фінляндії 

(Патентний акт №1695/95 від 22.12.95 р.), Німеччини (Патентний закон від 

06.08.98 р.) і Угорщини (Защита изобретений патентами, Закон № 33, 1995). 

Національні патентні законодавства цих країн відносять наукові відкриття 

до об’єктів, що не підлягають правовій охороні 132.  

Але, на сучасному етапі, питання охорони і визнання відкриттів 

продовжує активно обговорюватись. Так, нещодавно ідею комерціалізації і 

патентування наукових відкриттів було висловлено у Швеції. Міністром 

вищої освіти і науки Ларсом Лейонборгом було відзначено, що: «…науково -

дослідні інститути відіграють важливу роль в якості з’єднуючого зв'язку 

між дослідними організаціями і промисловими компаніями. Збільшуючи 

ресурси і укріплюючи організації, ми створюємо умови для таких інститутів 

у Швеції, які стануть достатньо конкурентоздатними на міжнародній арені. 

Університети і коледжі у Швеції отримають фінансування на створення 

своїх власних науково-дослідних бюро. Ця ініціатива допоможе 
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дослідникам втілювати власні наукові відкриття у комерційних 

підприємствах що, у свою чергу, допоможе їм в отриманні патентів і 

ліцензій. Ці програми будуть включені у майбутній закон про науково -

дослідні установи» [133, с. 133, 134].  

На наш погляд, доцільним є окремо зупинитися на історично-

правовому огляді питання охорони комп’ютерної програми в контексті 

порівняння способу її охорони з науковим відкриттям і дискусійних 

моментів щодо охорони її змісту.  

Отже, ще одним об’єктом інтелектуальної власності, щодо обрання 

способу охорони якого і дотепер ведуться численні дискусії, є комп’ютерна 

програма. Процес становлення і удосконалення комп’ютерних програм у 

світі був достатньо ускладненим. Здебільшого, це було зумовлено тим, що у 

різних країнах питання про способи охорони цього об’єкта інтелектуальної 

власності, по суті, виникло лише у другій половині ХХ сторіччя, у той час, 

як національні законодавства у сфері інтелектуальної власності більшості 

країн світу отримали своє визначення вже у ХІХ сторіччі. Саме цей чинник 

і зумовив оптимальний пошук щодо встановлення їх ефективної правової 

охорони. Особливо це стосувалося таких країн, як США, Японії, Франції, 

Германії, Англії, тобто країн, у яких досить швидкими темпами відбувався 

розвиток інформаційних технологій.  

Стрімкий розвиток науково-технологічного прогресу, який к початку 70 -х 

років набув неабияких масштабів, зумовив заміну поколінь техніки, зокрема 

перехід від великих обчислювальних машин до персональних електронно -

обчислювальних машин. У подальшому це зумовило стале зміцнення ринку 

програм для ЕОМ, і не тільки для конкретних програм, обмежених лише 

самою ЕОМ, але також для певних операційних систем, таких як MS DOS, 

Windows (від Windows - 95 до Windows - XP), Linux, з подальшим 

використанням прикладних програм для власних ЕОМ з вирішенням 

поставлених їй користувачем завдань.  
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Наведені нижче статистичні дані Комісії Європейського Співтовариства 

свідчать про те, що у 1985 р. світовий обсяг комерційного продажу програм 

для ЕОМ склав від 30 до 39 млрд. доларів; У 2003 році ця цифра 

перевищила 150 млрд. за рік. При цьому на США у той час припадало 50 % 

світового обсягу продажу з передбачуваним збільшенням до 70% у 

найближчі декілька років, внесок західноєвропейських країн оцінювалася у 

30%, Японії – 15-18% [134]. 

У 2014 році, за даними, представленими у звіті «Global Games Market 

Report», валовий обсяг ігорних індустрій у різних країнах мав такий вигляд.  

Перше місце з валового обсягу продаж посідають США – 20,5 млрд. 

доларів на рік. Друге місце належить Кітаю – 17, 9 млрд. доларів на рік, і на 

третьому місці Японія – 12,2 млрд. доларів на рік [135]. І це дані, які 

стосуються лише сфери комп’ютерних ігор. Така особливість комп’ютерної 

програми – досить швидкими темпами видозмінюватися, удосконалюватися, 

набувати нових і нових рис і функцій, вимагає сьогодні розробки єдиного 

підходу до охорони її алгоритму і сутності.  

Точкою відліку у розвитку комп’ютерних технологій слід вважати 1946 рік, 

коли було видано патент розробникам електронно -числового інтегратора 

ENIAC, функціонування якого полягало у виконанні певної послідовності 

команд. Команди, які створювалися таким способом, називалися машинним 

кодом і не були доступними для людського сприйняття. При цьому, 

програмісти, які не брали участі у створенні продукту, як правило, не могли 

зрозуміти всіх принципів її використання і саме цей факт практично 

виключав можливість плагіату [136, с. 133, 134].  

У Сполучених Штатах Америки реєстрація першої комп’ютерної програми 

відбулася у листопаді 1961 року. Одним із змістовних документів, у якому 

заявки на реєстрацію комп’ютерних програм отримали своє подальше 

визначення, слід вважати Циркуляр № 61 «Авторсько-правова реєстрація 

комп΄ютерного програмного забезпечення". Саме цим документом 

регулювалися суспільні відносини, які виникали у зв’язку з реєстрацією 
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комп’ютерних програм. Так, програма могла бути зареєстрована, якщо вона 

містила елементи компонування, вибору, розташування, а текстові вирази 

мали оригінальні особливості [137].  

С. А. Петренко проаналізовано розвиток законодавства США у сфері 

охорони комп’ютерних програм.  Згідно з зазначеним аналізом умовно 

розвиток законодавства у сфері комп’ютерних програм у США можна 

поділити на п’ять змістовних етапів, кожний з яких характеризується 

окремими, лише йому властивими рисами .  

Так, перший етап характеризується безпосередньо виникненням 

електронно-обчислювальних машин і їх обслуговуванням. У той період часу 

сфера програмування перебувала у стадії свого зародження і робила перші 

кроки у своєму розвитку. Виникнення другого етапу пов’язується з 

розвитком науково-технологічного прогресу, удосконаленням 

комп’ютерних програм, виникненням перфокарт і перфострічок. Програми в 

поєднанні з електронно-обчислювальним пристроєм розглядалися як об’єкт 

охорони патентного права. Третій етап розвитку законодавства у сфері 

охорони комп’ютерних програм пов’язується зі справою Бенсона (США), 

стосовно питання віднесення способу переведення двійково -десяткових 

чисел у двійкові до «процесу» в розумінні патентного закону США. 

Верховним судом США у справі Бенсона ухвалено рішення щодо відмови у 

видачі патенту на спосіб переведення двійково -десяткових чисел у двійкові. 

У коментарях до рішення Верховного суду було зазначено, що рішення у 

справі Бенсона не можна поширювати на патентоспроможність програм. 

Своїм рішенням суд перешкодив виникненню монополії на математичні 

закономірності та математичні алгоритми, при цьому нематематичні 

алгоритми продовжували визнаватися патентоспроможними. У той же час, 

четвертий етап становлення законодавства щодо правової охорон и 

комп’ютерних програм пов’язаний із поступовою заміною електронно -

обчислювальних машин, перфокарток, дискетами і дисками, за допомогою 

яких швидке копіювання переміщення і існування інформації як такої у 
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просторі стало звичайною справою, а стосовно законодавства триває пошук 

оптимального варіанту охорони. І, нарешті, п’ятий етап, який триває і 

сьогодні і характеризується удосконаленням існуючого законодавства щодо 

комп’ютерних програм і повторним поглибленням у сферу авторського 

права щодо їх охорони [136,  с. 134, 135].  

В цілому, автор поділяє зазначену точку зору, разом з тим, на думку автора, 

зазначений період слід поділити не на п’ять, а на чотири етапи, оскільки 

останній етап майже збігається з попереднім, а пошук найбільш 

ефективного варіанту правової охорони комп’ютерних програм властивий 

всім вищезазначеним етапам спільно.  

Подальше започаткування у 1964 році реєстрації комп’ютерних 

програм Відомством з авторських прав США вплинуло на подальший 

розвиток механізму правової охорони цього об’єкта.  Але, у 1967 році 

Конгрес відхилив законопроект про внесення змін до закону про авторське 

право, і остаточне законодавче вирішення до використання авторсько -

правової охорони програм у Сполучених Штатах Америки комп’ютерні 

програми отримали лише у 1980 році, шляхом ухвалення змін і доповнень 

до Закону США про авторське право 1976 року [138]. Основні зміни 

стосувалися статусу комп’ютерної програми – визначення комп’ютерної 

програми було включено до переліку об’єктів авторського права і 

доповнення, яке стосувалося визначення того, що не вважається 

порушенням прав власника комп’ютерної програми, а саме: «виготовлення 

або дозвіл на виготовлення іншої копії або адаптації комп’ютерної 

програми, якщо вони були створені в якості істотного внеску у 

використанні комп’ютерної програми спільно з машиною і що вони будуть 

використовуватися тільки у такий спосіб, або якщо вони передбачені для 

архівного зберігання і підлягають знищенню у випадку, якщо подальше 

володіння комп’ютерною програмою стало б неправомірним» [138].  

У подальших змінах і доповненнях, які стосувалися комп’ютерних програм, 

знайшли своє відображення положення щодо дозволу без згоди 
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правовласника програми виготовлювати додаткові копії правомірно набутих 

комп’ютерних програм у випадку проведення діагностики і ремонту  

апаратного обладнання і їх подальшого знищення після отримання 

зазначених дій [139]. При цьому ключовим моментом у Законі залишалося 

положення щодо виключення зі сфери його дії таких об’єктів, як ідеї, 

операції, способи, системи, методи, концепції, принципи і відкриття 

незалежно від форми їх опису, пояснення, ілюстрування або зображення 

[134]. 

У 1978 році Всесвітня організація інтелектуальної власності ухвалила 

Типові положення про охорону програмного забезпечення обчислювальних 

машин. Даний документ складався з десяти розділів, які узагальнювали 

позитивний досвід охорони комп’ютерних програм, набутий різними 

країнами світу. І наступним кроком у цій сфері мало бути ухвалення у 1983 

році багатостороннього міжнародного договору, у якому враховувалися всі 

аспекти щодо охорони комп’ютерних програм. Але цього не сталося, 

оскільки більшість країн адаптувала свої національні законодавства 

стосовно охорони комп’ютерних програм в якості об’єктів авторського 

права, що на той час стало найбільш придатним для охорони ва ріантом. Як 

наслідок, питання розробки цього спеціального міжнародного правового 

документа щодо охорони комп’ютерних програм втратило свою 

актуальність [140, с. 15, 16].  

Разом з тим, стрімке і постійне удосконалення комп’ютерної програми як 

об’єкта інтелектуальної власності, поява абсолютно нових форм 

комп’ютерних програм у вигляді складних творів вимагає сьогодні 

удосконалення діючого законодавства щодо їх подальшої правової охорони. 

Все це зумовило ухвалення Директиви про правову охорону комп’ютерних 

програм Радою Європейської Спільноти від 14 травня 1991 року в якому 

було встановлено правовий режим програм у вигляді охорони їх, як 

літературних творів у розумінні Бернської конвенції. Визначним моментом 

щодо об’єктів авторського права вперше в ЄС було здійснено гармонізацію 
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підходу до визначення оригінальності певного об’єкта авторського права і 

відображено у національних законодавствах країн -учасниць ЄС [141, с. 81-

83]. 

Завершуючим кроком щодо розвитку законодавства у сфері комп’ютерних 

програм слід визнати ухвалення Угоди ТРІПС і Договору ВОІВ про 

авторське право 1996 року. У цих документах узагальнювався обов’язок 

країн-учасниць «охороняти комп’ютерні програми, незалежно від способу і 

форми їх вираження, як літературні твори, згідно з положеннями Бернської  

конвенції». 

Одночасно з цим, саме у США сьогодні на практиці склалася і існує 

найбільш ліберальна система патентної охорони рішень, пов’язаних з 

комп’ютерними програмами, яка існує паралельно з наданням охорони у 

межах авторського права [140, с. 19]. Як би там не було, поряд з цим, у 

Сполучених Штатах Америки приблизно 30 тисяч патентів, виданих у різні 

роки Європейським патентним відомством, відносяться саме до 

комп’ютерних програм [142, с. 62, 143, с. 8]. При цьому, єдиний підхід до 

охорони комп’ютерних програм так і не був розроблений. Схожа ситуація 

щодо невизначеної правової бази виникла також і щодо веб -сайту, оскільки 

сталих і базових нормативних актів, які окремо регулюють відносини в 

мережі Інтернет, чинне законодавство не передбачає.  

Походження терміну Web-сайт (від англ. website: web — «павутиння», 

«мережа» и site — «місце», букв. «місце у мережі») означає сукупність 

документів приватної особи або організації На сучасному етапі у діючому 

законодавстві України немає законодавчого визначення веб -сайту як такого, 

натомість, як зазналося вище, Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» містить визначення комп’ютерної програми, як об’єкта 

авторського права [144, с. 39]. Через це доцільно буде звернутися до 

джерела Наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення 

і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації 

України від 25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку 
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інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб -

порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб -сайтів 

органів виконавчої влади». Згідно з п. 1.3 Порядку, веб-сайт - це сукупність 

програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет 

разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні 

певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих 

інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу 

Інтернет; веб-портал - веб-сайт, організований як системне багаторівневе 

об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної 

можливості доступу до інформації та послуг.  

Таке комплексне визначення веб-сайту зумовило виникнення різних точок 

зору на можливі складові веб-сайту. І. А. Білоконь виділено апаратну 

складову; програмну складову; унікальну адресу у мережі Інтернет; та 

інформаційні ресурси [145]. Інші правники виділяють унікальну адресу 

(доменне ім'я) та певний масив інформації, що міститься за цією адресою 

(наповнення сайту або контент) [146]. У статті «Intellectual Property and E-

commerce: How to Take Care of Your Business' Website» Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності складовими частинами Web-сайту 

визначаються наступні: програмне забезпечення, у тому числі текстові 

HTML-коди;  Web-дизайн; творчий зміст Web-сайтів, такий як письмові 

матеріали, фотографії, графіка, музика і відео; бази даних; бізнес-назви, 

логотипи, назви продуктів, імена доменів [147]. Але, така класифікація є 

утрудненою через неузгодженість наведених визначень з діючим 

українським законодавством про інтелектуальну власність.  

З точки зору бухгалтерського обліку, веб-сайти і веб–портали слід 

розглядати як різновид спеціалізованого програмного забезпечення, а у 

тому випадку, якщо існують охоронні документи на них (зокрема, 

свідоцтва, патенти), враховувати їх як матеріальні і нематеріальні акт иви 

[148].  
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Виходячи з вищенаведеного, можна визначити правову природу веб -

сайту. Правова природа веб-сайту має комплексний характер і її можна 

охарактеризувати наступним чином. Так, якщо брати до уваги тільки 

технічну складову веб-сайту, можна вести мову про охорону його в якості 

комп’ютерної програми або, наприклад, бази даних.  

У випадку звернення уваги на змістовне, інформаційне наповнення 

сайту, у якому можуть бути присутні такі об’єкти, як твори образотворчого 

мистецтва (картина, малюнок, тощо); музичні твори з текстом і без тексту; 

аудіовізуальні твори - його можна розглядати як складений авторський твір.  

На сучасному етапі створення веб-сайту є справою цілої команди осіб – 

програмістів, дизайнерів, авторів реклами і тексту, менеджерів, тощо. 

Внаслідок творчої праці такого колективу створюється веб -сайт, у якому, 

перш за все, поєднуються такі об’єкти інтелектуальної власності, як 

комп’ютерна програма, бази даних і промисловий зразок [149].  

При цьому, оскільки інформаційні технології зазнають постійного розвитку, 

сьогодні сучасні веб-сайти можуть складатися з численних елементів, які не 

обмежуються лише вищезазначеними об’єктами інтелектуальної власності.  

Безумовно, до змісту будь-якого веб-сайту мають висуватися такі саме 

умови, як і до інших об’єктів авторського права – такий зміст не повинен  

суперечити принципам гуманності і моралі, бути спрямованим на 

антисуспільний, антигромадський лад, розпалювати релігійну, національну 

і будь-яку іншу ворожнечу. Рекламний зміст веб -сайту не повинен містити 

заборонені види продукції, а при визначенні виду продукції, яка 

рекламується, як наприклад, реклама алкоголю або тютюну, мають існувати 

певні обмеження. При цьому, звичайно ж, власник сайту має контролювати 

навантаження власного сайту і інформацію, яка до нього потрапляє.  

На сучасному етапі, як і раніше, залишається проблема неузгодженост і у 

правовому регулюванні складових веб-сайту, неможливості укласти угоду з 

тими авторами, чиї твори використовуються у конкретному веб -сайті. Ця 

проблема загострюється ще і тим, що постійний розвиток, поява і 
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удосконалення нових видів веб-сайтів потребує залучення до їх створення 

чималої кількості осіб, які роблять певний творчий внесок у їх розробку і 

належне функціонування [150, с. 17].  

У юридичній літературі, присвяченій висвітленню цих питань, 

висловлювалися різні точки зору. Зокрема, пропонувалося створити 

інститут колективного управління правами за допомогою створення 

організацій по колективному управлінню майновими правами авторів. 

Основна діяльність таких організацій – видача ліцензій на використання 

творів і розподіл між авторами (правовласниками) зібраної за видачу таких 

ліцензій винагороди. Навіть Державною службою інтелектуальної власності 

було створено законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет”, 

метою якого є забезпечення ефективного захисту авторського права і 

суміжних прав при використанні відповідних об’єктів у мережі Інтернет, 

забезпечення можливості притягнення до відповідальності різних категорій 

суб’єктів, від яких залежить створення умов для правомірного 

використання об’єктів авторського права у мережі Інтернет [151].  

Отже, процес удосконалення у цій сфері має бути спрямований на розробку 

відповідної нормативної бази, яка б детально регламентувала усі дефініції, 

пов’язані з веб-сайтом. Потрібно на законодавчому рівні закріпити 

понятійний апарат, який стосується визначень не тільки «веб -сторінки» і 

«веб-порталу», але також «скрипту», «динамічного веб -сайту» та інших 

понять, які мають безпосереднє відношення до веб -сайту. Законодавче 

закріплення дефініцій стосовно веб-сайту у подальшому дасть можливість 

розробити методичні рекомендації з охорони відповідних прав розробників 

веб-сайтів. 

Таким чином, наведений огляд наочно ілюструє і висвітлює нагальні 

питання правової охорони комп’ютерних програм, веб -сайтів, а також 

прагнення щодо пошуку більш ефективних способів охорони цих об’єктів у 

національних законодавствах різних країн.  
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1.3.2. Історико-правові засади становлення раціоналізаторських 

пропозицій 

 

Оскільки наша держава вже обрала інноваційний шлях розвитку за 

пріоритетний, сьогодні вельми актуальним є оновлення всіх сфер людської 

діяльності, створення нових, наукомістких технологій, нанотехнологій, 

створюються принципово нові конкурентоздатні продукти на ринку.  

І ті об’єкти інтелектуальної власності, які досить тривалий час залишалися 

поза сферою контролю держави, сьогодні мають відігравати важливу роль у 

формуванні науково-технічного потенціалу нашої держави. Одним з таких 

об’єктів є раціоналізаторська пропозиція, яка, ще за часів колишнього 

Радянського Союзу вважалася одним з головних важелей технічної 

творчості.  

На сучасному етапі, після розпаду СРСР, раціоналізаторська пропозиція не 

отримала такого визнання і законодавчого розповсюдження як, наприклад, 

винахід або корисна модель.  

На відміну від інших понять, поняття «раціоналізаторство» не має 

численних тлумачень. Це поняття фактично виникло від слова «раціо» – 

розум, інтелект; це впровадження технічних, економічних та інших 

нововведень. Синонімом цього поняття є новаторство (від лат новатор – 

винахідник, той, що будує заново) – прояв нового у творчій діяльності 

людей, вираження творчих здібностей людини у праці  [152]. 

З інших джерел слово «раціоналізація» походить від латинського 

слова «rationalis», що означає «розумний». Воно було відоме ще в 

Древньому Римі, де використовувалося для позначення розумних дій 

громадян у процесі забезпечення їх життєдіяльності. Це слово означає 

удосконалення чого-небудь, наприклад раціоналізація виробництва, техніки 

тощо [153, с. 30]. 

О. Святоцький, П. Крайнєв, Б. Прахов деталізують поняття 

"раціоналізаторська пропозиція", вказуючи, що це "особливий об’єкт 
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інтелектуальної власності, який має в собі новизну в межах того  

підприємства, якому його подано, є корисним, тобто комерційно вартісним 

для підприємства, є результатом власної творчості заявника" [154, с. 24].  

Раціоналізаторська пропозиція відома в багатьох країнах світу, але 

найважливішу роль вона відіграє в таких державах, як Японія, США, 

Російська Федерація та Німеччина. Але ці країни не розглядають 

раціоналізаторську пропозицію як об’єкт інтелектуальної власності. 

Раціоналізаторська пропозиція не згадується в Паризькій конвенції з 

охорони промислової власності та інших важливих міжнародних угодах. 

Вона одержує правову охорону на підставі договірних відносин, а також 

регулюється національними нормативними актами, в яких містяться 

відповідні правові норми [155, с. 47]. 

Одним з перших кроків щодо впровадження раціоналізаторських 

пропозицій по праву належить Сполученим Штатам Америки у 1896 році у 

компанії «Нейшнл кеш реджистер». Згідно з зазначеним рішенням людин і, 

яка була зайнята роботою, дозволялося надавати певні пропозиції щодо її 

покращення. Неабиякі кроки у 50-ті роки у цьому напрямі також 

здійснювалися японськими компаніями, які пішли шляхом США і також 

запровадили у себе на підприємствах схеми застосування 

раціоналізаторських пропозицій. Всіляке сприяння розвитку 

раціоналізаторства робилося Францією, яка, навіть, тривалий час 

влаштовувала конкурси на найкращу раціоналізаторську пропозицію [156].  

Розквіт визнання і закріплення раціоналізаторських пропозицій  на 

державному рівні найбільшою мірою припав на часи існування Радянського 

Союзу, де існувала чітка і визначена нормативна база, яка регулювала 

суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі створенням, реєстрацією і 

визнанням раціоналізаторських пропозицій на підприємствах.  

Одним з перших документів, яким встановлювався статус 

раціоналізаторської пропозиції була постанова ЦК ВКП (б) від 26 жовтня 

1930 року «Про стан масового винахідництва під кутом його впливу на 
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раціоналізацію виробництва». Згідно з постановою керівники підприємств 

мали своєчасно розглядати робочі пропозиції, ліквідувати волокиту, 

пов’язану із провадженням цінних винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій, сформувати на підприємствах виробничу базу для їх розробки, 

виготовлення і іспиту дослідних зразків [157, с. 8].  

 Ухвалений документ сприяв подальшому прийняттю на його основі інших 

основоположних документів, які регулювали сферу раціоналізаторства. 

Серед інших, це «Положення про винаходи і технічні удосконалення» від 9 

квітня 1931 року, яким вводилися два охоронні документи –свідоцтво і 

патент.  

Саме у межах зазначеного Положення 1931 року було введено правову 

охорону різноспрямованих раціоналізаторських пропозицій - і технічних і 

організаційно-виробничих. 

Подальший розвиток раціоналізаторства пов'язаний з цілеспрямованим 

стимулюванням раціоналізаторської діяльності через низку організаційних 

заходів, таких як розробка поточних планів з раціоналізаторства, організації 

різноманітних конкурсів у цій сфері, за безпосередньою участю держави у  

реалізації отриманих результатів [157, с. 7, 8].  

Наступний етап у розвитку раціоналізаторства пов'язаний з затвердженням 

«Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» від 

24 квітня 1959 року Постановою Ради Міністрів СРСР і «Інструкц ія про 

винагороду за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції». Це 

положення було значущим для розвитку раціоналізаторства, оскільки у 

ньому на законодавчому рівні закріплювалися поняття раціоналізаторської 

пропозиції, визначався її правовий статус разом з винаходом, на які 

розповсюджувалася відповідна правова охорона. Положенням вводилися 

нові можливості для авторів щодо здійснення робіт по впровадженню 

відповідних результатів; передбачався також порядок розгляду спорів щодо 

раціоналізаторських пропозицій. 
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Після цього були ухвалені ще деякі постанови, зокрема, щодо покращення 

використання раціоналізаторських пропозицій у сільському господарстві, 

але об’єктивні передумови, які склалися у той час у державі, зокрема плідна 

співпраця з іншими країнами, не забарилися відбитися і на використанні 

результатів винахідництва і раціоналізаторства.  

Все це призвело до появи Постанови Міністрів СРСР від 21 серпня 1973 

року № 584 про затвердження Положення про відкриття, винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції,  яке набуло чинності 1 січня 1974 року. По 

суті, зазначене Положення не тільки регламентувало основні організаційно -

правові питання, пов’язані з охороною раціоналізаторських пропозицій, але 

також визначало питання, пов’язані з більш детальним визначенням ознак 

патентоздатності раціоналізаторської пропозиції і колом об’єктів, які ними 

не були. Цим Положенням також визначалися відповідні права автора, який 

ствворив раціоналізаторську пропозицію і відзначалося, що авторство, дата 

подання, а також визнання пропозиції раціоналізаторською засвідчується 

відповідним свідоцтвом [155, с. 47].  

Згідно зі ст. 63 Положення 1973 р. раціоналізаторською пропозицією 

визнавалося технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства, 

організації або установи, який воно подане, і таке, що передбачає зміну 

конструкції виробів, технології виробництва і техніки, яка застосовується, 

або зміну складу матеріалу. Ст. 65 Положення не визнавалися 

раціоналізаторські пропозиції, використання яких може призвести до 

зниження надійності і довготривалості та інших показників якості 

продукції. 

У наступних за цим Положенням Тимчасових вказівках про порядок 

оформлення, подання і розгляду заявок на раціоналізаторські пропозиції від 

19 серпня 1976 року, окрім загальних питань, був деталізований перелік 

об’єктів, які не вважалися раціоналізаторськими пропозиціями.  Згідно з 

цими Вказівками не визнавалися раціоналізаторськими пропозиціями:  



155 

 

– такі, що знижують надійність, довготривалість та інші показники якості 

продукції або такі, що погіршують умови праці, якість робіт, тощо;  

 такі, що ставлять лише завдання або тільки визначають ефект, який може 

бути отриманий від застосування пропозиції, без указівки конкретного 

технічного рішення; 

–запозичені з інформаційних джерел або літератури, а також досвіду роботи 

інших підприємств без додаткової конструкторської або технологічної 

розробки стосовно умов конкретного підприємства;  

– такі, що передбачають заміну одних відомих конструкцій, виробів, 

технології виробництва і техніки, яка застосовується, а також матеріалів на 

інші рівноцінні і відомі у цій галузі;  

– такі, що забезпечують досягнення позитивного ефекту через заходи 

організаційного, а не технічного характеру; 

– такі, що відносяться до методів організації управління господарством 

(планування, фінансування), тощо, а також до систем інформації;  

– такі, які відносяться до умовних позначень, розкладів, правил гри, 

дорожнього руху, судноплавства, тощо; 

– такі, що передбачають розміщення обладнання у приміщеннях, якщо це не 

призводить до змін у технологічному процесі або конструкції;  

– такі, які містять математичне вирішення завдань, програмних завдань;  

– такі, що знижують надійність та інші показники якості продукції або 

погіршують умови праці, якість робіт, а також викликають або збільшують 

рівень забруднення навколишнього природного середовища. Не визнаються 

раціоналізаторськими пропозиціями ті, які лише ставлять задачу без 

вказівки на конкретне технічного її вирішення, саме тому в описі 

раціоналізаторської пропозиції має бути зазначено не тільки, що і з якою 

метою пропонується, але і як здійснити запропоноване [158, с. 117, 118].  

Як свідчить проведений огляд нормативних джерел щодо 

раціоналізаторської пропозиції, загалом політика колишнього Радянського 

Союзу, у тому числі, яка стосувалася сфери інтелектуальної власності, 
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зокрема, раціоналізаторських пропозицій, була спрямована на отримання 

суто «технічного» ефекту як однієї з ознак раціоналізаторської пропозиції. 

З одного боку, це надавало додатковий стимул у розвитку і піднесенні 

науково-технічного прогресу і економіки країни Радянського Союзу. З 

іншого боку, це, певною мірою звужувало «можливості» 

раціоналізаторської пропозиції, як потужного об’єкту інтелектуальної 

власності, у реалізації інших завдань, які могли бути розв’язані у межах її 

існування.  

Після розпаду Радянського Союзу в України основними нормативними 

актами, які регулюють суспільні відносини у сфері раціоналізаторства, слід 

визнати Цивільний кодекс України, Тимчасове положення про правову 

охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій 

в Україні від 18.09.92 р., зі змінами, внесеними Указом Президента України 

«Про визнання такими, що втратили чинність, указів Президента України у 

зв’язку з прийняттям Законів України щодо промислової власності» від 

22.06. 1994 р., Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і 

розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію від 27.08.1995 р [57, с. 

342]. 

Цивільний кодекс України, по суті, удосконалив відомі дотепер визначення 

раціоналізаторської пропозиції, визначивши її  пропозицією, яка містить 

технологічне (технічне) або організаційне рішення у  будь-якій сфері її 

діяльності. З одного боку, це є позитивним моментом у подальшому 

розвитку раціоналізаторських пропозицій, як об’єкту інтелектуальної 

власності, який може вирішувати численні завдання; з іншого боку, і це є 

важливим, спостерігається певна «відірваність» цього об’єкта за 

визначенням,  від низки інших об’єктів інтелектуальної власності, таких як 

винаходи, корисні моделі,  тощо. І саме недосконалість правової бази щодо 

цього об’єкта, невизначеність дієвого механізму щодо способу правової 

охорони цього об’єкту є причиною, яка гальмує сьогодні розквіт і визнання 

раціоналізаторських пропозицій на сучасному етапі.  
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На думку О. Б. Бутнік-Сіверського: «…раціоналізаторські пропозиції, 

хоча й набули статусу об’єкта права інтелектуальної власності, але  в 

новому середовищі вони втратили свою економіко–правову цінність та 

важливість як інструмент впливу на структурні зміни в економіці, які 

пов’язані з технологічними укладами; провідну роль в інноваційному 

процесі, так як раціоналізація не приводить до модернізації виробництва в 

умовах його стандартизації, додержання норм продуктивності виробництва 

і витрат ресурсів; раціоналізаторська пропозиція не є об’єктом 

ліцензування» [159, с. 43].  

Ми поділяємо думку Г. Закорецької, яка, аналізуючи цю позицію в 

Цивільному кодексі України, підкреслює невизначеність організаційних 

рішень: "Видається, що поняттям "організаційні рішення" охоплюються і 

управлінські рішення. Адже останні є різновидом організаційних" [160, с. 

83]. Така позиція законодавця, у свою чергу, розширює можливості 

правової охорони раціоналізаторської пропозиції, розмиваючи її межи у 

порівнянні, наприклад з винаходом, або корисною моделлю. У той же час це 

надає додаткові можливості щодо обрання способу охорони 

раціоналізаторської пропозиції на сучасному етапі інноваційних відносин, 

про які піде мова нижче. 

Аналіз світового і вітчизняного досвіду свідчить, що майже 50% 

раціоналізаторських пропозицій є ефективними ноу-хау, які в ринкових 

умовах виступають як коштовний товар. Однак державна статистика 

України свідчить, що кількість використаних у виробництві 

раціоналізаторських пропозицій та їх ефективність з 1991 по 2011 роки 

зменшилась майже в 30 разів [161].  

За результатами дослідження вчених Національного технічного 

університету «Київська політехніка», при отриманні однієї гривні ВВП в 

Україні втрачається в 2,5-3,0 рази більше енергії, ніж в промислово 

розвинутих країнах. Аналіз даних державного статистичного  звіту свідчить, 

що 1 гривня, яка витрачена на фінансування раціоналізаторської роботи, 
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дозволяє отримати 10-12 гривень доходу. Рентабельність дуже висока, 

однак незважаючи на це, на більшості підприємств по всій Україні 

ліквідовані функціональні підрозділи з винахідництва і раціоналізації [161].  

Окрім Цивільного кодексу, сьогодні існують інші документи, які 

регламентують статус раціоналізаторської пропозиції. Це, наприклад, 

Методичні рекомендації, у яких міститься перелік патентоздатних ознак 

раціоналізаторської пропозиції, доповнений перелік об’єктів, які не можуть 

визнаватися раціоналізаторськими пропозиціями, зокрема:  

– ті, що відносяться до умовних позначень, розкладів, правил гри,  

дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм,  

графіків, номограм, якщо вони не призводять до зміни конструкції  

приладів, що їх містять, або технології виробництва;  

– передбачають зміну розміщення устаткування в приміщеннях,  будинках, 

спорудах, якщо воно не призводить до удосконалення  технологічного 

процесу; 

– спрямовані на заміну будівельних конструкцій, матеріалів,  деталей,  

виробів на відомі, застосування яких передбачено  обов'язковими для 

підприємства будівельними нормами, правилами та  іншими нормативними 

документами з будівництва, а також якщо ця  заміна призводить до  

порушення  технічних  правил з економного  витрачання будівельних 

матеріалів; 

– спрямовані на зміну місць розробки кар'єрів, забору води для  потреб  

будівництва, вивезення ґрунту, на зміну протяжності  інженерних  

комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак раціоналізаторської 

пропозиції, а також на скорочення протяжності  інженерних комунікацій у 

зв'язку зі змінами технічних умов на їх  приєднання, викликане 

приближенням до об'єкта будівництва джерел і трас електропостачання, 

зв'язку, газозабезпечення, теплозабезпечення, водопроводу з  причин,  які  

не  залежать від будівельної організації.  
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Окремо зазначено у п. 11. Рекомендацій, що раціоналізаторська 

пропозиція, що складає державну таємницю, приймається і розглядається у 

порядку, встановленому цими Рекомендаціями, але з додержанням вимог 

секретності і конфіденційності [162].  

Цивільним кодексом України раціоналізаторським пропозиціям 

присвячено ст.ст. 481-484 [163]. Відповідними статтями регулюються 

поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції, визначений об’єм 

правової охорони раціоналізаторської пропозиції, що визначається її 

описом і кресленням. Поряд з іншим законодавець відзначив, що автор 

раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від 

юридичної особи, якій ця пропозиція подана.  

В п. 2.7. Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань науки і освіти від 14 жовтня 2015 р. учасниками слухань, поряд з 

іншими заходами для покращення стану правовідносин у сфері 

інтелектуальної власності і приведення їх у відповідність з сучасними 

тенденціями розвитку суспільства, було запропоновано внести на розгляд 

Верховної Ради України законопроекти щодо охорони прав на наукові 

відкриття, комп’ютерні програми, тощо. Окремо, у Пропозиціях 

Національної академії аграрних наук України було запропоновано також 

розробити і прийняти, поряд з іншими, спеціальний закон «Про 

раціоналізаторську діяльність» [164].  

Отже, на сучасному етапі питання всебічної правової охорони 

раціоналізаторських пропозицій залишається, по суті, невирішеним. 

Подальший його аналіз і відповідні пропозиції щодо удосконалення 

правової охорони стосовно раціоналізаторських пропозицій буде розглянуто 

у наступних розділах роботи.  

  



160 

 

1.3.3. Історико-правова характеристика бізнес-методів 

 

В огляді західної економічної літератури таке поняття як підприємництво 

має свою назву – «бізнес». Бізнес у вузькому розумінні – це справа, 

підприємництво; в широкому – здійснення будь-якої діяльності в 

економічній сфері, характеристика ділових відносин в країні в цілому. 

Бізнес – це сукупність ділових відносин, які склалися для задоволення 

потреб суспільства [165]. При цьому, патенти, які видаються на бізнес-

методи являють собою клас патентів, які розкривають і потребують нових 

методів ведення бізнесу. Сюди відносяться нові види електроної комерції, 

страхування, дотримання податкових правил, тощо. Цей вид патенту є 

відносно новим різновидом патенту, який неодноразово досліджувався 

фахівцями. Але, він став важливим активом і для незалежних авторів -

винахідників і для потужних корпорацій [165]. 

Історично-правовий огляд розвитку і становлення бізнес-методів у різних 

країнах свідчить про наступне. У Франції у 1791 році був виданий патент, 

пов'язаний з лотереєю. При цьому у французькому патентному законі 

зазначалося, що: «будь-яке відкриття або винахід, у всіх видах 

промисловості, належить його автору…».  Винахідники виплачували 

грошовий збір, який залежав від бажаного строку патенту (відповідно 5, 10 і 

15 років), надавали опис винаходу і їм видавався патент. При  цьому 

експертизи не вимагалося. Вагомість здобутку визначалася судом. 14 з 48 

початкових патентів були пов’язані з фінансовими винаходами [166].  

В Англії у 1778 році Джону Ноху був виданий  патент на страхування 

осіб від 10 до 80 років. У той час, згідно з ангійським законодавством, 

патенти могли видаватися лише на виробничі об’єкти, а не на виробничі 

процеси [166]. 

У Сполучених Штатах Америки патенті були видані на методи ведення 

бізнесу, оскільки американська патентна система була створена у 1790 році. 

Перший фінансовий патент був виданий 19 березня 1799 року Джейкобу 
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Перкінсу з Масачусетсу, для винаходу «Виявлення підроблених заміток». 

При цьому всі деталі винаходу Перкінса, яке було, очевидно, пристроєм або 

процесом у мистецтві друку, були загублені у пожежі, яка сталася у 

Патентному офісі у 1836 році. Існування цього винаходу стало відомим з 

інших джерел [166]. Перші п’ятдесят років американський Патентн ий офіс 

видавав фінансовий патент на банківські операції, векселі, кредитні 

рахунки, недопущення підробок документів, бухгалтерські розрахунки, 

тощо. 

Протягом багатьох років Патентний офіс зайняв позицію згідно з якою 

«методи ведення бізнесу» вважалися непатентоздатними. Але, розвиток 

Інтернету і програмного забезпечення у 1980-х, 1990-х роках, вніс свої 

корективи у подальший процес визнання патентних заявок, які включали 

методи ведення комерції, програмне забезпечення. Патентний офіс нарешті 

визнав, що недоцільно більше визначати, чи є передбачуваний винахід 

технічним або діловим (бізнесовим). Тому він дотримувався позиції, згідно 

з якою спеціалісти у відповідній галузі більше не повинні визначати чи є 

передбачуваний винахід методом ведення бізнесу, чи ні. Вимоги, які 

висувалися для винаходів, відтепер були однаковими для всіх винаходів. 

При цьому Патентний офіс наполягав, щоб винаходи, які стосувалися 

бізнес-методу повинні мати «рівень техніки», щоб бути патентоздатними, і 

особливо це стосувалося комп’ютерних винаходів. Це було засновано на 

неопублікованому рішенні суду США “Board of Patent Appeals and 

Interferences, Ex Parte Bowman», 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 

2001) [166]. 

У 2000-х роках почався період, спрямований проти видачі патентів на 

бізнес-метод. У жовтні 2005 року експертами Патентного офісу було 

скасовано позицію щодо більшості рішень, пов’язаних з доцільністю видачі 

патентів на бізнес методи, мотивуючи це тим, що вимога «рівня техніки» не 

може бути підтвердженою, оскільки такої вимоги не міститься у законі.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Patent_Appeals_and_Interferences
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Patent_Appeals_and_Interferences
https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_Parte_Bowman
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Натомість, офіс видав Тимчасові Директиви для того, щоб спеціалісти 

визначили, чи відповідає винахід вимогам процеса, виробництва, складу 

рідини або машин. Положення Директиви уточнюють, що процес, у тому 

числі процес ведення бізнесу має давати конкретний, корисний, 

матеріальний результат для того, щоб бути патентоздатним; і не має 

значення, відповідає цей процес традиційному рівню техніки, чи ні. При 

цьому він підтвердив свою позицію, що літературні твори, склади музики, 

форми енергії, тощо, не патентоздатні [166]. 

Згодом, в історії патентування бізнес-методів відбулися події, пов’язані зі 

справами Bilski v. Kappos case, і Alice v. CLS Bank, в яких наочно 

простежується полярні позиції суду щодо визнання заявлених винаходів на 

бізнес-методи. Наслідком розгляду зазначених справ стало рішення, згідно з 

яким передбачуваний винахід на бізнес-метод є придатним для 

патентування, якщо тільки він містить винахідницьке рішення [166]. 

В Австралії не заборонено визнання патентоздатності бізнес -методів. Іх 

патентоздатність визначається застосуванням тестів, які використовуються 

для визначення патентоздатності будь-якого виду винаходу. Однак, 

австралійськими судами визначено, що бізнес-метод буде патентоздатним у 

разі, якщо він має фізичний аспект, є помітним. Відповідно, «чисті» методи 

бізнесу, які не мають фізичного аспекту, не є патентоздатними в Австралії.  

В Канаді бізнес-метод має бути дещо більшим, ніж просто абстрактна ідея 

або теорема, у протилежному випадку він не вважається патентоздатним. 

Для того, щоб він був патентоздатним, він повинен мати практичну 

придатність. 

Відповідно до Патентного закону Бразілії: «комерційні, звітові, фінансові, 

освітні, рекламні, принципи або методи» не вважаються винаходами або 

корисними моделями [166]. 

Відповідно до Європейської патентної конвенції «схемі, правила і 

методи…ведення бізнесу не вважаються патентоздатними винаходами, як 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bilski_v._Kappos
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_v._CLS_Bank
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такі. Але, якщо бізнес-метод вирішує технічну, а не адміністративну, 

проблему, він може вважатися патентоздатним».  

Схожої позиції стосовно бізнес-методів дотримується Індія, яка визнає 

бізнес-метод патентоздатним у разі, якщо він вирішує технічну задачу.  

В Японії  бізнес-методи добре відомі і визнаються патентоздатними. 

При визначенні патентоздатності законодавець наголошує, що він має бути 

«надзвичайно передовим утворенням нових технічних ідей, в яких 

використовуються закони природи». Патенти не створюються  виключно для 

бізнес-методів. Бізнес-метод повинен містити технічний аспект, бути 

реальним і відчуваним. Принаймні, ця вимога може бути виконана за 

допомогою використання комп’ютера [167, с. 39]. 

Статистичні дані свідчать про те, що кількість патентів, які  видаються на 

бізнес-методи, зокрема з 1998 по 2009 роки зросла більше, ніж у 6 разів.  

За даними А. Ю. Зяблової, В. Н. Штеннікова, у 2009 році загальна кількість 

опублікованих заявок на винахід і патентів на бізнес -методи за кордоном 

склало близько 43 500  документів. Майже 20 тисяч з них з’явилися 

протягом першої половини 2010 року. Серед країн, які видають патенти на 

бізнес-методи – Сполучені Штати Америки, Японія, Південна Корея, 

Німеччина, Великобританія і ЄС [168, с.  88, 89]. 

У Японії за період 1993-2003 рр. було видано 18150 патентів на бізнес-

методи. 

1998-2001 рр. ознаменувалися зростанням виданих патентів на бізнес -

методи у Південній Кореї. Європейське патентне відомство видає 

приблизно 2000 таких патентів у рік. У Німеччині у 1998 -2009 рр. кількість 

патентів, виданих на бізнес-методи склала 4665, у Велікобританії – 4672. В 

1998 г. в США було опубліковано 1027 заявок и патентів на методи ведення 

бізнесу, 11 років потому – 17927 [168, с. 88, 89]. На думку російських 

фахівців, слід розглянути можливість щодо застосування нового об’єкта 

права у російському патентному законодавстві на фінансові винаходи [169]. 
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Наведений аналіз і статистичні дані свідчать про прагнення 

зарубіжних держав у наданні відповідної правової охорони результатам 

творчої діяльності. При цьому, світовий досвід, набутий зарубіжними 

країнами у цій сфері, свідчить про позитивну динаміку розвитку цього 

питання на законодавчому рівні.  

 

 

Висновки до розділу 1  

 

 

1. Визначено, що першооснови, закладені у філософії, стають базою 

для виникнення і подальшого розвитку знань, положень і понять у науці, 

формуючи її основний понятійний апарат. Постійно розвиваючись і 

удосконалюючись, основні поняття поступово формують і інші напрями 

розвитку нових знань, зокрема філософії права.  

2. Встановлено, що наука протистоїть хаосу саме за допомогою меж, а 

матерія, або стан речей, формуються в системі координат, початком якої 

слугує саме межа.  

3. Встановлено, що через визначення зазначених першооснов у 

філософії стає можливим пояснення деяких явищ і процесів, які сьогодні 

відбуваються і у інших науках – зокрема, у юриспруденції. Тобто 

виявляється доцільним звернутися до філософсько -правового досвіду, 

пов’язаного з визначенням меж (першооснов), завдяки існуванню яких стає 

можливим пошук і подальший розвиток нових напрямів щодо 

удосконалення правової охорони інтелектуальної власності.  

4. Встановлено, що якщо сьогодні розглядати право як соціальний 

регулятор відповідних суспільних відносин, якому властива аксіологічна 

наповненість, то межами, за якими будуть по-новому розвиватися і 

удосконалюватися відповідні правові системи є правові цінності. Саме вони 

будуть виступати правовими критеріями, завдяки визначенню яких стане 
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можливою і об’єктивна оцінка існуючих нині правових явищ. Отже, існує 

зв'язок між поняттям меж у філософії і критеріїв правових цінностей у 

юріспруденції. В контексті вищезазначеного, основними правовими 

цінностями, серед інших, є справедливість, законність і правопорядок.  

5. Виявлено, що епоха постмодерну відобразилася сьогодні і на образі  

права, оскільки, відповідаючи умовам сьогодення, право у постмодерні 

втрачає стою сталість, його догма стає надто громіздкою, щоб реагувати на 

виклики нового часу. Саме тому, сьогодні право слід розглядати у іншому 

контексті, під іншим кутом зору, який добре корелюється з існуючим 

сьогодні постмодерном. На сучасному етапі всі грані існуючої правової 

системи потребують нового осмислення, нового розуміння, яке  б надавало 

відповідь на питання, що саме сьогодні відбувається у житті суспільства. 

Певною мірою такі відповіді сьогодні можна отримати від явищ і процесів, 

які відбуваються сьогодні у постмодерні.  

6. Виявлено, що постмодерн надає широкі можливості для 

застосування різних моделей правових конструкцій, які раніше 

сприймалися б неоднозначно. Завдяки його  існуванню стає можливим 

пояснення таких правових підходів, схем, які, так саме як і постмодерн, 

мають нову їх інтерпритацію, одночасно полегшуючи сприйняття базових 

понять у праві і, зокрема, інтелектуальній власності. Яскравим прикладом 

такого розуміння є удосконалення правової охорони інтелектуальної 

власності, за рахунок залучення до її сфери інших об’єктів інтелектуальної 

власності.  

7. Наведений історично-правовий огляд наукового відкриття, в якому 

виявляється його складна правова природа. Підкреслено, що наукове 

відкриття як об’єкт інтелектуальної власності потребує визнання і 

законодавчого врегулювання.  

8. Аргументовано, що наукові відкриття фундаментальної 

спрямованості  є передумовою отримання їх авторами Нобелівських премій. 

Наведений у підрозділі 1.2 статистичний аналіз свідчить про те, що 
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переважна більшість авторів наукових відкриттів отримали Нобелівську 

премію і стали Нобелівськими лауреатами. Цей факт свідчить про велику 

науково-практичну цінність і значущість наукових відкриттів які, 

безумовно, потребують належної правової охорони.  

9. Виявлено, що поняттям раціоналізаторської пропозиції 

охоплюються не тільки організаційні, але також і управлінські рішення, що 

значною мірою розширює можливості щодо обрання способу належної 

правової охорони цього об’єкта інтелектуальної власності. 

10. Виявлено, що такий результат творчої діяльності, як бізнес-метод, 

визнаний світовою практикою ще у ХVІІІ столітті. При цьому, незважаючи 

на численні дискусії з приводу обрання способу охорони цього об’єкта, 

його місце серед інших об’єктів творчої діяльності залишається незмінним. 

Це підтверджується світовою практикою, де у таких країнах як, зокрема, 

Японія, Австралія, Сполучені штати Америки бізнес -метод визнається 

значущим і дієвим об’єктом інтелектуальної, творчої діяльності.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ГЕНЕЗА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

 

2.1. Правові засади розвитку промислової власності у системі 

права інтелектуальної власності  

 

 

Техніка пройшла історично довгий шлях розвитку – від примітивних 

засобів давніх часів до найскладніших автоматичних пристроїв сучасної 

промисловості. Сьогодні, у ХХІ столітті, ми живемо в оточенні 

різноманітних пристроїв, механізмів і неможемо вже уявити життя і 

діяльності без них. Але для того, щоб розуміти значення техніки у 

сучасному світі, необхідно знати витоки історії і розвитку відкриттів і 

винаходів [170, с. 8]. 

«Повідомлюючи знання у тому самому вигляді, як вони вперше були 

отримані – історія науки і техніки показує прийоми роботи і хід творчої 

думки, вчить сміливості і ініціативі, виховує відчуття нового і спонукає до 

дії» [170, с. 8].  

Подальший розвиток техніки зумовив і стрімке зростання ролі 

винахідництва, появи різноманітних творчих технічних здобутків, 

зумовлених задоволенням суспільних потреб. Вивчення спеціалістами 

мотивів винахідницької творчості вказує, що винахідництво як явище 

викликано прагненням до задоволення комплексу соціальних потреб, перш 

за все, особистості автора у творчій праці.  

При цьому у винахідництві немає меж, і можна вести мову лише про 

те, що можливо, і що неможливо винайти на кожному історичному етапі. 

Ми поділяємо думку А. В. Антонова, який зазначає, що при визначенні 

можливості винаходу слід мати на увазі не конкретну належність до якогось 
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певного винаходу а, зокрема, визначення сфери можливих і неможливих 

винаходів. Так, на його думку, є три основних фактора, які визначають 

сферу і межі можливого для автора-винахідника: 

1. Непротиріччя винаходу відомим, встановленним, фундаментальним 

законам природи; 

2. Логічна послідовність розвитку науково-технічних знань;  

3. Психологічний фактор, який полягає в уяві майбутнього винаходу, 

тобто «якщо предмет можна побачити внутрішньо, то його можливо 

відтворити у такому вигляді, щоб його зрозуміли інші».  

Ці три фактори є контурами неможливого, а всередині них 

знаходиться галузь, досяжна винахідницькій творчості [171, с. 178, 179].  

Розвиток патентних відносин бере свій початок з давніх часів. Аналіз 

питання свідчить про те, що найбільш «передовими» у розвитку 

інтелектуальної власності слід визнати такі країни, як Персію і Китай, в 

яких досить ефективно діяла система заохочення і преміювання тих, хто 

створював промислові вироби, і яка, згодом, стала поширюватися і на інші 

країни. Отже, вважаємо, що відлік розвитку винахідництва починається з 

країн Стародавньої Персії і Кітаю, де у той час досить активно розвивалися 

мистецтва і ремесла. 

Досить показовим у цьому плані є досвід саме цих країн де, наприклад, 

створення чогось нового в галузі мистецтва і ремеслі заохочувалося 

присудженням премій. Так, зокрема, в Персії та Китаї створення нових 

килимів і особливих сортів шовку заохочувалося присудженням таких 

премій. Існуючий в цій сфері досвід свідчив про те, що така система 

підтримки стародавнього винахідництва мала вельми ефективний характер. 

У Древній Греції також існувала система заохочувальних заходів у вигляді 

премій за створення естетичних і ергономічних виробів: зокрема, 

преміювання удостоювалися люди, які створювали щось нове в галузі 

ремесел [59, с. 46]. 
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У середині V ст. до н.е. Гіподам Мілетский, відомий архітектор того часу, 

пропонував встановити закон про надання переваг тому, хто  винайде щось 

корисне для держави [62, с.111]. По суті, Гіподамом були закладені основи 

законодавчого регулювання винахідництва. Основними положеннями 

зазначеного закону були відмова від каральних заходів і навпаки, посилення 

сприятливих наслідків для тих,  хто створить або винайде щось корисне для 

держави. Однак, політична система що існувала в той час, і багато інших 

факторів не дозволили прийняти ідеї видатного архітектора і, згодом, його 

праці в цій сфері були загублені.  

Подальший розвиток наукових ідей,  поглядів та інших аспектів наукової 

думки простежується в працях відомих грецьких вчених Платона і 

Аристотеля. Однак, питання практичного вирішення проблеми 

винахідництва, зокрема, аспекти матеріального заохочення осіб, які 

винайшли або створили щось нове, свого продовження в цих працях не 

отримали. Так, Аристотель згадував про те, що система заохочувальних 

премій є ефективною, але , надалі, ця ідея не отримала у нього 

продовження.  

У стародавньому Римі питання охорони технічних нововведень 

вирішувалося однозначно: видача монополії на технічне нововведення 

вважалася незаконною. Свій відбиток це отримало в законі імператора 

Зенона, який свідчив, що: «ніхто не повинен отримувати монополію на 

будь-який оприлюднений матеріал з власної ініціативи або за імперською 

грамотою...». Для подальшого розвитку винахідництва прийняття цього 

закону мало важливе значення, оскільки відтепер для отримання нової 

монополії потрібні були вагомі підстави [62, с.114] .  

Ми поділяємо думку В. С. і Р. В. Дроб’язко, що у подальшій  історії 

розвитку міжнародного патентного права слід виділити три важливі 

періоди:  
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– період привілеїв (XV-XVIII століття), коли суверен надавав 

монополію на власний розсуд; важливу роль відігравала концепція 

корисності, іноді фаворитизму;  

– період національних патентів (1790-1883 роки), коли будь-який 

винахідник мав право подати заявку на патент, видача якого залежала 

виключно від об'єктивних умов; охорону місцевих винаходів за кордоном 

не практикували; 

– період інтернаціоналізації (від 1883 року і дотепер):  коли охорона 

винаходів за межами країни походження розвивається разом із 

міжнародною торгівлею, міжнародні або регіональні конвенції сприяють 

цьому розвитку [172].  

Так, наприклад, одною з перших прийняла положення про форму 

привілеїв Венеціанська Республіка. Декрет Венеції про охорону 

промислових пристроїв (Венеціанського статуту) 1474 р., ще часто 

називають першим загальним законом про патенти в Європі. Відповідно до 

Венеціанського статуту, нові винаходи наділялися правовою охороною від 

потенційних порушень після їхнього першого практичного застосування. 

Для одержання охорони винахідники мали повідомити уряд про 

застосування винаходу на практиці.   

Проте, засновником перших патентних статутів вважають і Англію, 

коли у 1623 році при королі Якові Стюарті був ухвалений «Статут про 

монополії», в якому проголошувалося незалежне від волі короля право 

особи, яка створить і застосує нове технічне нововведення, користуватися 

ним протягом 14 років.  

У подальшому своєрідним способом охорони стають  патентні 

грамоти, які посвідчують тимчасові права винахідників для громадськості 

[173]. 

Появу перших патентних законів традиційно пов язують зі 

Сполученими Штатами Америки і Францією. Одним з перших нормативно -

правових актів, в якому простежується охорона  прав винахідників і 
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наукових відкриттів, слід вважати французький закон від 7 січня 1791 року, 

у статті 1 якого зазначалося: «...будь-яке відкриття або новий винахід у 

будь-якому виді виробництва є власністю його автора, внаслідок чого цей 

закон має гарантувати йому повне і всебічне використання його у 

відповідності і на строк, які будуть встановлені нижче» [116, с. 27]. Саме у 

цей період відбувається стрімке зростання кількості патентів, 

впроваджуються нововведення, які стосуються концепції новизни, загалом 

систему формальних вимог до видачі патентів спрощують. Важливою 

історично-правовою подією, яка суттєво вплинула на подальшу міжнародну 

правову охорону промислової власності і, зокрема, винаходів, слід вважати 

підписання Паризької конвенції з охорони промислової власності.  

Інтернаціоналізація промислової власності дала можливість 

підвищити ефективність охорони об’єктів промислової власності. Стрімкий 

розвиток міжнародної торгівлі, впровадження інших нормативно -правових 

актів, таких як Європейської патентної конвенції, Договору про патентну 

кооперацію дали поштовх подальшому розвитку промислової власності.  

Подальший розвиток патентного права пов'язаний з періодом 

існування Радянського Союзу. І 22 січня 1918 року після проголошення 

Українською Центральною Радою ІV Універсалом незалежною державою, 

відродженням і розвитком промисловості займається відділ винаходів у 

складі Технічного департаменту. З 29 квітня 1918 року відділ функціонує у 

складі Фабрично-заводського департаменту, по справам щодо видачі 

патентів на винаходи, реєструються фабричні рисунки і зразки. Ведеться 

робота з розробки законопроекту про створення інституту патентних 

повірених, тощо [174, с. 296].  

У подальшому 12 вересня 1924 р. ЦВК СРСР ухвалив «Положення про 

патенти на винаходи», за яким патент знову став універсальною формою 

охорони прав винахідників; Положенням надавалося патентовласнику 

виключне право здійснювати належний йому винахід у вигляді промислу. 

Був уточнений строк дії патенту – 15 років і, виходячі з обсягу наданих 
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законом повноважень патентовласник міг вільно розпоряджатися належним 

йому документом, включаючи передачу його у спадщину. При цьому до 

розміру спадщини він не входив, оскільки обмежувався сумою у розмірі 10 

тис. карбованців. Одночасно з Положенням була ухвалена Постанова ЦВК 

СРСР «Про промислові зразки (малюнки і моделі) », якими вважалися: 

1. нові по виду і формі художньо-промислові малюнки, створені для 

відтворення у відповідних виробах;  

2. нові за видом, формою, пристроєм або розташуванням частин 

моделі, призначені для промисловості, кустарного виробництва, торгівлі, 

ремесла, домашнього побуту і взагалі будь-якої роботи [175, с. 18]. 

 По суті, зазначені об’єкти були наближеними до винаходу. Більш того, у 

разі відмови у видачі патенту винахідник міг оформити його в якості 

промислового зразка. На промисловий зразок видавалося свідоцтво, яке 

діяло 3 роки, з можливістю його подальшого дворазового подовження.  

Наступним значущим для розвитку винахідництва став документ 1931 

року, яким було змінено попереднє Положення - Закон СРСР «Про 

винаходи та технічні удосконалення», яким вводяться авторські свідоцтва, 

замість патенту. Закон містив основні положення щодо визначення 

пріоритету, авторства на винахід, встановлення пільг для винахідників. При 

цьому, наприклад, винагорода за створення винаходу складала 20% річної 

економії від 1 до 5 тис. карбованців. Цим законом, фактично переглядався 

обсяг прав на винахід, наданий автору-винахіднику і зазначалося, що 

держава заохочує і підтримує, перш за все тих авторів, які переуступили 

своє виключне право на використання винаходу державі [175, с. 18]. 

Що стосується промислових зразків, після скасування у 1936 році 

закону про них, вони, в межах нових тенденцій, охоронялися у межах 

авторського права, а корисні моделі і малюнки вважалися «технічним 

удосконаленням».  

У подальшому, радянське законодавство у сфері винахідництва, або як 

його ще називали, винахідництва і раціоналізаторства, суттєво 
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переглядалося щодо внесення відповідних змін у 1959 і 1973 роках. При 

цьому до Положень 1959 року і 1973 року, до винаходів законодавцем були 

додані ще два обєкти – наукові відкриття і раціоналізаторські пропозиції, 

що свідчить про схожість їх правової природи. Основні зміни стосувалися 

певного перегляду критерієв патентоздатності винаходів, уточнення обсягу 

прав винахідників, розробки на базі вже існуючих положень додаткових 

інструкції і наказів, передбачалося існування двох охоронних документів на 

відповідні права винахідників – авторське свідоцтво і патент [175, с. 20]. 

Визнання промислового зразка на державному рівні в якості 

самостійного об’єкта інтелектуальної власності пов’язане з ухваленням 

Постанови Радою Міністрів СРСР «Про промислові зразки» від 9 червня 

1965 року, яке незабаром було змінено на нове Положення «Про промислові 

зразки» від 8 липня 1981 р., більш наближене до міжнародних стандартів у 

зв’язку з приєднанням СРСР до Паризької конвенції про охорону 

промислової власності. Так, промисловий зразок мав відповідати критерію 

світової новизни, охоронявся зовнішній вигляд виробів легкої 

промисловості, строк дії патенту на промисловий зразок був збільшений до 

10 років [175, с. 20]. 

Подальші дії щодо винахідництва пов’язані з ухваленням Верховною 

Радою СРСР низки нормативно-правових актів, зокрема Закону «Про 

винаходи в СРСР», що набрав чинності 1 липня 1991 р. і 10 липня 1991 р. 

було підготовлено і прийнято Закон СРСР «Про промислові зразки», який 

мав набрати чинності 1 січня 1992 р. Але, у зв’язку з розпадом СРСР, цього 

не відбулося [175, с. 23]. 

Першим документом, після встановлення незалежності України  у 

сфері інтелектуальної власності, стала постанова Президії Верховної Ради 

України  від 02.12.1991 року «Про деякі організаційні заходи щодо 

забезпечення охорони промислової власності». Першим законодавчим 

актом у сфері охорони промислової власності стало «Тимчасове положення 

про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських 
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пропозицій в України» від 18.02.1992 року. Цим правовим актом в Україні 

було введено єдину форму охорони винаходів і промислових зразків – 

патент [174, с. 296].  

У цей же час Уряд України оголосив Заяву, за якою Україна визнала для 

себе чинною Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків та 

Договір про патентну кооперацію. Проте основу законодавства про 

промислову власність, мабуть, склав Закон України «Про основи державної 

політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. 

Хоча, в цілому, Закон носить декларативний характер, проте він проголосив 

ряд принципових засад. У Законі дано визначення науково -технічної 

діяльності, проголошено  створення ринку науково-технічної продукції, 

визначаються державні пріоритети в науково-технічній діяльності, 

результати науково-технічної діяльності визначаються об’єктами  права 

власності тих, хто створив цей результат. Ці ж засади було покладено в 

основу Закону «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. У 

цьому ж році було прийнято пакет законів про промислову власність, серед 

яких: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 

«Про охорону прав на промислові зразки»,  «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» (ці закони були прийняті 15 грудня  1993 р.). Цього ж дня 

було прийнято Закон «Про племінне тваринництво». Трохи раніше був 

прийнятий Закон «Про охорону прав на сорти рослин». Наведені закони 

склали правову основу захисту прав на об’єкти промислової власності. Крім 

названих законодавчих актів, були прийняті й інші, в яких тою чи іншою 

мірою йшлося про інтелектуальну власність [57, с. 294]. 

Сьогодні, незважаючи на певні складнощі, на сучасному етапі українська 

наука зберегла, розвиває і нагромаджує фундаментальні знання в тих видах 

сучасної діяльності, які притаманні постіндустріальному суспільству з 

провідною роллю знань технологічної держави.  

Ми поділяємо думку Г. О. Андрощука про те, що сьогодні у сфері 

інтелектуальної власності, яка є складовою інноваційної діяльності, щодо 
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відношення до патентно-ліцензійної політики сформувалося чотири 

найпоширеніших теорії, зокрема:  

– теорія стимулювання винахідництва; коли зростання винахідницької 

активності за рахунок підвищення мотивації цього процесу веде до 

створення нових інновацій;  

– теорія поширення; відповідно до цієї теорії патенти, які видаються на 

винаходи, здатні розповсюджувати нові знання, бути привабливими для 

майбутніх інвесторів, у той час, як особи, які не мають патентів, змушені 

приховувати результати творчої діяльності;  

–теорія розвитку та комерціалізації; патенти стимулюють інвестиції, які 

необхідні для розвитку і комерціалізації винаход ів; 

–теорія майбутнього розвитку; патенти слугують базою для подальшого 

розвитку і пошуку нових і похідних патентоздатних рішень [176, с. 20].  

Наведені теорії свідчать і підтверджують той факт, що всі вони більшою 

або меншою мірою впливають на розвиток і удосконалення інновацій, є 

чинником, який забезпечує успішність як окремих підприємств на ринку 

послуг, так і більш глобально віддзеркалюють патентну політику країни.  

Одним із показників, що оцінює наукову-технічну діяльність країни, є 

показник патентної активності. Щонайкраще патентну активність 

відбивають показники кількості патентних заявок на винаходи й корисні 

моделі та отриманих охоронних документів.  Існують також вітчизняні і 

міжнародні статистичні дані, які відображають реальний стан патентної 

активності в Україні.  

Так, за даними Державної служби інтелектуальної власності України, 

протягом 2012 р. активність у поданні заявок на об’єкти промислової 

власності залишалася стабільною. Із загальної кількості заявок 10,1 % 

становлять заявки на винаходи, 20,8  % – на корисні моделі. Протягом 

останніх чотирьох років спостерігається стала тенденція до помірного спаду 

кількості отриманих охоронних документів на винаходи.  
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Станом на 1.01.2013 р. (починаючи з 1992 р.) , усього видано 371 471 

охоронний документ, у тому числі:  

− 105 360 патентів на винаходи;  

− 76 361 патент на корисні моделі. 

Щодо 2014 р. – до Державної служби інтелектуальної власності надійшло 

понад 44,3 тисяч заявок. Із загальної кількості заявок 11% становлять 

заявки на винаходи, 21% – на корисні моделі. 

Таким чином, кількість поданих заявок на винаходи у 2010 році складала 

5310, корисні моделі – 10679; у 2011 році – винаходи – 5247, корисні моделі 

– 10437; 2012 році – винаходи – 4944, корисні моделі – 10229; 2013 рік – 

винаходи – 5418, корисні моделі – 10175; 2014 рік – винаходи – 4813, 

корисні моделі – 9384 [177]. 

Про важливе значення при визначенні ефективності сфери генерації 

наукових знань, її функціонування, говорять наступні показники.  

 У 2012 р. загальна кількість виконуваних наукових і науково -технічних 

робіт збільшилася порівняно з 2011 р. на 836 од. (на 1,6%). Результати 38,14 

тис. робіт було впроваджено у виробництво або вони мали інші форми 

широкого застосування. Найбільший рівень впровадження результатів 

спостерігався за роботами зі створення нових видів виробів (понад 70% від 

загальної кількості виконаних робіт за цим напрямом) і нових технологій 

(понад 68%).  

Із загальної кількості робіт зі створення нових видів виробів – 56,7% 

виконувалися в галузях технічних наук; 31,4% – природничих; зі створення 

нових видів техніки – відповідно 60,5 і 23,8%; зі створення нових 

технологій – 42,7 і 40,3% [178]. 

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, починаючи з 

2000 року і до 2014 року включно кількість поданих заявок на винаходи 

(корисні моделі) у сфері інтелектуальної власності в Україні має наступний 

вигляд (мал. 2.1.) [179]: 
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За даними фахівців, у 2001 році був сплеск патентної активності, а з 2002 

по 2003 роки відчутне зниження. Потім, починаючи з 2004 року, і до 2014 

року включно, показники щодо патентної активності свідчать про помірний 

її спад. 

У табл. 2.2. наведені статистичні показники заявок, поданих на отримання 

патентів, починаючи з 2000 року і до 2014 року.  

 

 

Рік Резиденти Ранг Нерезиденти Ранг Заявки, подані за 

кордоном 

2000 5,620 13 1,604 34 24 

2001 7,208 10 1,610 32 22 

2002 1,601 24 1,153 33 44 

2003 1,635 25 1,438 30 619 

2004 4,090 13 1,689 29 621 

2005 3,538 19 2,054 28 419 

2006 3,474 20 2,416 27 438 

2007 3,440 21 2,723 25 699 

Патенти 

Інше 

 

Торговельні марки 

 

Промислові зразки 

 

 

 

2.1. Дані зростання інтелектуальної власності 
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2008 2,825 21 2,872 27 584 

2009 2,434 25 2,380 26 434 

2010 2,556 25 2,756 25 482 

2011 2,649 24 2,604 26 669 

2012 2,491 26 2,464 27 578 

2013 2,856 24 2,556 28 643 

2014 2,457 24 2,356 27 533 

2.2. Заявки, подані на отримання патентів  

 

 

Так, за наведеними даними, на 2000-2001 роки припадає найбільша 

кількість поданих заявок вітчизняними заявниками. 2002 -2003 рр. 

характеризуються спадом кількості поданих заявок, а починаючи з 2004 

року спостерігається відносна стабільність щодо подання заявок. Щодо 

іноземних заявників –з 2000 року по 2004 роки кількість поданих ними 

заявок коливається у межах до 2000 тисяч у рік, у той же час, починаючи з 

2005 – 2014 роки – кількість поданих ними заявок приблизно коливалась у 

межах до 3000 тисяч у рік.  

У мал. 2.3. наведена кількість поданих патентних заявок залежно від 

суб’єкта подання - вітчизняного заявника, зарубіжного заявника, і заявки, 

подані за кордоном. 
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Знову ж таки, на 2000-2001 роки припадає найбільша патентна активність 

вітчизняних заявників, зарубіжних – навпаки. Відносний сплеск 

спостерігається у 2006-2008 роках, у той час, як зростання заявок, поданих 

за кордоном, відносно помітно починається з  2003 року. 

У табл. 2.4. наведені основні галузі, по яких надсилалися патентні заявки, 

починаючи з 2000 року і по 2014 рік.  

 

 

Заявки на видачу патентів, поданих залежно від галузей 

застосування (2000-2014) 

Різновид галузі Доля 

Медичні технології 8,18 

Вимірювання 7,58 

Матеріали, металургія  7,33 

Інші особливі механізми  7,06 

Цивільний інженирінг  6,14 

Двигуни, насоси, турбіни  5,34 

  2.3. Заявки, подані на отримання патентів  

    

 

Резиденти Нерезиденти Інше 
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Фармацевтика 5,04 

Химічний інженирінг  4,99 

Електричне обладнання, апаратура, енергетика  4,67 

Станки 4,60 

Інші 39,07 

2.4. Статистичні дані ВОІС  

 

 

Перше місце залишається за медициною, у той час, як друге, умовно, 

поділили за собою технічні галузі – металургія, механізми, вимірювання, 

тощо. На інші галузі припав відносно невеликий відсоток – електричне 

обладнання, апаратура, станки, тощо.  

І, більш наочно у мал. 2.5. простежуються основні галузі поданих патентних 

заявок: 

 

 

 

Як свідчать дані з мал. 2.5., найбільший відсоток щодо поданих заявок 

припадає на медичні технології; наступне місце посідають заявки в галузі 

машинного обладнання, механізмів, потужностей; за  ними йдуть заявки у 

Медицина 
Металургія 
Інженирінг 
Фармацевтика 
Електричне обладнання 
Інше 

 

Вимірювання 
Інші механізми 
Двигуни, турбіни 
Хімічний інженирінг 
Станки 
 

    2. 5.  Заявки на отримання патентів по галузям 
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галузі вимірювань. Наступні місця приблизно у рівних відсотках поділили 

між собою заявки у галузях металургії, специфічного обладнання, 

цивільного інжинірінгу, химічного інжинірінгу, двигунів, турбін, станків, 

тощо. 

Статистичні дані показують, найбільша кількість заявок на винаходи 

(корисні моделі) відзначена у 2001 році. У подальші, майже 15 років, 

відзначений спад кількості поданих заявок на зазначені об’єкти. І саме тому 

існує нагальна необхідність у пошуку ефективних і дієвих підходів до 

удосконалення діючого законодавства у цій сфері, створення сприятливого 

правового режиму для авторів наукових розробок у їх подальшому 

оформленні. 

Саме тому, створення необхідних умов для заявників щодо подальшої їх 

творчої праці, яка призводить до створення нових охороноздатних рішень, 

має сьогодні бути одним з пріоритетних у інноваційній політиці нашої 

держави. 

Удосконалення правової бази щодо охорони не тільки об’єктів промислової 

власності, таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а  також 

наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій та інших, дозволить 

не тільки зберегти напрацьоване за десятиріччя, але також зростити і 

зміцнити власний науковий потенціал конкурентоздатної держави.  

 

 

2.2. Аналіз стану чинного законодавства щодо охорони об’єктів 

промислової власності в Україні  

 

 

Не викликає сумніву той факт, що винахід є продуктом мислення і, 

відповідно, ідеєю. Вивченню поняття «винаходу», його об’єктів присвячені 

праці численних вчених, правників. Так, зокрема, В. Я. Іонас визначив твір 

технічної творчості як «синтез понять, який  виражений в об’єктивній формі 
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і містить нове рішення технічної задачі». С. Н. Дедюков вважає, що поняття 

«винаходу» і поняття «об’єкт винаходу» є равнозначними, тотожніми одне 

одному і за змістом, і за об’ємом. Але, у дійсності, кожне з цих понять має 

свій власний зміст. Г. Н. Анісовим зазначено, що: «не будь-який, а тільки 

штучний предмет матеріального світу може виступати в якості об’єкту 

винаходу». Ми поділяємо думку І. І. Маміофи, в тому, що штучний предмет 

може бути об’єктом винаходу у двох випадках: по-перше, має бути 

досягнутий такий ступінь пізнання його сутності, при якому корисні 

властивості об’єкту, якій складає мету винаходу, можна пояснити 

особливостями його внутрішної структури, які складають реальну причину 

зазначених властивостей; по-друге, ступінь панування людини над таким 

предметом має бути таким, при якому можливо цілеспрямовано управляти 

його внутрішньою структурою і надавати їй особливості, які є причиною  

корисних властивостей» [180, с. 26].  

На сучасному етапі, в класичному вигляді, до  кола об’єктів, що загалом 

представляють технічну творчість і об’єднуються поняттям «промислової 

власності» відносять не тільки винаходи, але також і корисні моделі та 

промислові зразки. Для розуміння сутності зазначених об’єктів вважаємо за 

доцільне розглянути їх більш детально. 

Так, як зазначалося вище, найбільш відомим об’єктом технічної творчості є 

винахід. Винахідництво, по суті, є одним із найбільш поширених і масових 

видів творчості. В Україні створюються  умови, які сприяють розвитку 

винахідництва, а також здійснюється вдосконалення  системи правового 

регулювання відносин у сфері науково-технічної творчості.  

Оскільки одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої 

держави є її інтеграція до європейського економічного і культурного 

співтовариства, одним із основних векторів цього руху слід визнати 

адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.  

Завдання з розв’язання відповідних питань були визначені у Плані дій 

Україна − ЄС і Законі України «Про загальнодержавну програму адаптації 
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законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Для 

внесення змін до законодавства у сфері інтелектуальної власності і 

приведення спеціальних законів у цій сфері у відповідність до  міжнародних 

договорів було підготовлено проект Закону  України «Про внесення змін  до 

деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності», який 

03.12.2010 р.був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні і 

готувався до другого [57, с. 314].  

Законопроектом передбачалось внесення змін до 5 -ти спеціальних законів 

України з питань інтелектуальної власності.  

У проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань 

інтелектуальної власності» було передбачено низку загальних положень, 

важливих для всіх чинних у сфері інтелектуальної власності законів, згідно 

з якими заявки на об’єкти промислової власності зможуть подаватися як на 

паперовому носії, так і в електронній формі,  причому спосіб подання 

обирається за розсудом заявника; на документах, які приймає  або надсилає 

орган експертизи, може бути використаний електронний підпис; не 

вимагається наявності документу про сплату збору, достатньо сплатити 

збір, а орган експертизи здійснить перевірку сплати самостійно [57, с. 314]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від 15.12.1993 р., винахід – це результат інтелектуальної діяльності 

людини в будь-якій сфері технології [181]. Нормою ст. 459 ЦК України 

встановлені вимоги щодо придатності винаходу для набуття права 

інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є 

новим, має винахідницький рівень і придатний для  промислового 

використання [163]. 

Відповідно до ст. 7 ч. 3 Закону винахід визнається новим, якщо він не є 

частиною рівня техніки. При цьому до рівня техніки включаються всі 

відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до 

Установи або, якщо заявлено пріоритет, до  дати її пріоритету. Пріоритет у 

даному випадку можна визначити як момент, на який ця  новизна 
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встановлюється, тобто першість у поданні заявки на винахід. Існують різні 

способи встановлення пріоритету: залежно від часу створення винаходу; за 

датою здійснення дій, пов’язаних з організаційними моментами щодо 

заявки на винахід, тощо [181]. 

Згідно з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності будь-

яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід (корисну 

модель) в одній з країн-учасниць чи правонаступник цієї особи 

користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету 

протягом 12 місяців від дати подання першої заявки на винахід. Підставою 

для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що 

має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно  

до національного законодавства кожної країни -учасниці або до 

двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами-

учасницями. При цьому під правильно  оформленою заявкою розуміється 

відповідність її вимогам національного законодавства країни її подання [ 57, 

с. 314].  

Використання конвенційного пріоритету дає заявнику такі переваги: 

подавати заявку на винахід спочатку до однієї країни, а потім — до інших 

країн, зберігаючи при цьому пріоритет попередньої заявки; навіть якщо 

заявки на винахід подані у різні країни,  заявник може використовувати 

принцип множинного пріоритету і просити  встановити пріоритет декількох 

попередніх заявок; заявник може просити встановити пріоритет  попередньої 

заявки тільки на визначену частину винаходу, яка може бути предметом  

другої заявки [57, с. 314].  

Відповідно до ст. 15 Закону заявник має право на пріоритет 

попередньої заявки на такий же винахід (корисну  модель) протягом 12 

місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до  

відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону 

промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. 

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох 
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місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет, у 

якій має бути зазначені дата подання і номер попередньої заявки та її копія, 

якщо ця заявка була подана в іноземній державі-учасниці Паризької 

конвенції про охорону промислової власності Щодо заявки в цілому чи 

окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено 

пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою  датою 

яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету 

[181]. 

Відповідно до ч. 4, 5 Закону пріоритет поширюється лише на ті ознаки 

винаходу (корисної моделі), які зазначені в  попередній заявці, пріоритет 

якої заявлено. Якщо деякі ознаки  винаходу (корисної моделі) відсутні у 

формулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, то 

для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки 

були точно вказані ці ознаки [181]. 

При дослідженні новизни винаходу використовуються всі відомості, 

які мають загальнодоступний характер, доступні невизначеному колу осіб і 

отримані законним  шляхом до дати подання заявки до Установи або дати 

встановлення її пріоритету. При встановленні новизни до рівня техніки 

також включаються і попередні невідкликані заявки на винаходи, які мають 

більш ранню дату пріоритету або подання, а також інші винаходи, які 

визнані патентноздатними, незалежно від дати публікації відомостей про 

них [181]. 

Новизна як умова патентноздатності винаходу в  Україні повинна мати 

абсолютний світовий характер. Це означає, що сутність винаходу не 

повинна бути розкритою як в Україні, так і за кордоном до дати подання 

заявки або до дати встановлення її пріоритету,  незалежно від способу 

розкриття сутності винаходу.  Слід зазначити, що на визнання  винаходу 

(корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про 

нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи 

опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання 
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заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. 

При цьому обов’язок доведення обставин  розкриття інформації 

покладається на особу, яка зацікавлена у застосуванні цієї частини  [181]. 

Крім новизни, винахід повинен мати винахідницький рівень. Цей критерій 

має також і інші визначення, такі як неочевидність, винахідницька 

діяльність тощо.  

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є 

очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. Передусім 

винахідницький рівень свідчить про те,  що пропозиція має творчий 

характер і являє собою стрибок на принципово новий технологічний рівень 

[57, с. 316]. 

Винахід визнається таким, що відповідає умові винахідницького рівня, 

якщо не виявлені результати, що мають ознаки, які співпадають з його 

вирізняльними ознаками, або такі результати виявлені, але не підтверджена 

відомість впливу вирізняльних ознак на зазначений заявником 

технологічний результат. Аналіз дефініції терміну «фахівець», яка 

міститься у патентних законах інших країн, дає змогу визначити, що це 

особа, яка має певний досвід роботи і має доступні знання у галузі, де вона 

працює і до якої належить винахід. Тобто перевірку відповідності винаходу, 

який заявляється, критерію винахідницького рівня здійснює фахівець, який 

у цьому розуміється, тобто експерт Установи [57, с. 316].  

Отже, рівень техніки є основою для визначення новизни і винахідницького 

рівня винаходу, який заявляється.  

Але слід підкреслити, що поняття «винахідницького рівня» вужче за 

поняття «новизни», оскільки у рівень техніки при дослідженні 

винахідницького рівня не включаються  раніше подані невідкликані заявки 

на винаходи і корисні моделі, а також патенти на  них, якщо відомості про 

них не опубліковані.  

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути 

використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.  
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Ключовим поняттям цього критерію є промисловість, яка, по суті, є 

найбільш розповсюдженою сферою застосування винаходів, але крім 

промисловості використання винаходів може мати місце також і у 

медицині, сільському господарстві, галузі оборони, транспорту тощо.  

Частиною 2 ст. 6 Закону визначений перелік об’єктів винаходу, до яких, 

зокрема, належать: 

– продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин 

рослини і тварини тощо); 

– процес (спосіб); 

– нове застосування відомого продукту чи процесу.  

Продукт як об’єкт технології – це матеріальний об’єкт як результат 

діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, 

система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, 

штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший 

біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина [181]. 

Виходячи з визначення, законодавець у переліку об’єктів першим визначив 

пристрій як об’єкт винаходу. До пристроїв відносять конструкції і вироби, 

машини і механізми, а також інші продукти уречевленої праці, які 

призначені для впливу на природу або для  задоволення потреб суспільства.  

Як об’єкт винаходу пристрій характеризується такими ознаками:  

– конструктивне виконання пристрою, яке характеризується наявністю і 

функціональним призначенням блоків, вузлів, конструктивних елементів, їх 

взаємним розташуванням, формою виконання елементів і (або) пристрою в 

цілому; 

– зв’язок між блоками, вузлами, елементами, форма виконання зв’язку між 

елементами; 

– параметри та інші характеристики елементів та їх взаємозв’язок;  

– матеріал, із якого виконані елементи і (або) пристрій в цілому;  

– середовище, яке виконує функцію елемента [53, с. 331]. 
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До речовин як об’єкту винаходу належать хімічні сполуки, композиції, 

продукти ядерного перетворення. 

Згідно з п. 11 «Правил складання і подання заявки на винахід і заявки на 

корисну модель» ознаками, які використовують для характеристики 

хімічних сполук, є: 

– для низькомолекулярних сполук зі встановленою структурою – хімічний 

склад (атоми визначених елементів та їх число) і структура їх сполук;  

– для високомолекулярних сполук – хімічний склад і структура однієї ланки 

макромолекули, структура макромолекули і цілого, періодичність ланок, 

молекулярна маса, молекулярно-масовий розподіл, геометрія і стереометрія 

макромолекули, її кінцеві та бокові групи;  

– для сполук з невстановленою структурою – фізико-хімічні та інші 

характеристики (в тому числі ознаки способу отримання), які дозволяють 

ідентифікувати ці сполуки.  

Ознаки, які використовують для характеристики композиції:  

– якісний склад (інгредієнти);  

– кількісний склад (зміст інгредієнтів);  

– структурні характеристики.  

Для характеристики композиції невстановленого складу можуть 

використовуватися  їх фізико-хімічні, фізичні і утилітарні показники і 

ознаки, які характеризують спосіб  отримання цієї композиції [182]. 

Ознаки, які використовують для характеристики речовини, отриманої 

шляхом ядерного перетворення: 

– якісний склад (ізотопи елемента);  

– кількісний склад (число протонів і нейтронів); 

– основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергія 

випромінювання (для радіоактивних ізотопів) .  

Відповідно до п. 12 Правил для характеристики консорціуму штамів 

мікроорганізмів, клітин рослин і тварин,  можуть використовуватися такі 

ознаки: 
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– чинники і умови адаптації і селекції;  

– таксономічний склад; 

– співвідношення і змінюваність індивідуальних компонентів;  

– поділеність; 

– культурально-морфологічні, цитологічні, фізико-біохімічні та інші ознаки 

індивідуальних компонентів; 

– стабільність і (або) конкурентоздатність;  

– фізіологічні особливості консорціуму в цілому [182]. 

Згідно з п 13.1. Правил, спосіб як об’єкт винаходу – це процес виконання 

дій над матеріальним об’єктом за  допомогою матеріальних об’єктів. Як 

об’єкт винаходу спосіб характеризується технологічними засобами – 

наявністю визначеної дії або сукупності дій тощо.  

Способи як процеси виконання дій над матеріальним об’єктом поділяються 

на: 

– способи, спрямовані на виготовлення продуктів;  

– способи, спрямовані на зміну стану предметів матеріального світу без 

отримання конкретних продуктів;  

– способи, в результаті яких визначається стан предметів матеріального 

світу [182]. 

Ще одним видом винаходу, який пов’язаний з різновидом винахідництва, є 

винахід на «застосування». Найбільше поширення такий винахід отримав 

переважно у деяких зарубіжних країнах; сутність його полягає у 

застосуванні вже відомих пристроїв, речовин, штамів  мікроорганізмів за 

новим призначенням. Тобто винахід «на застосування» – це встановлення 

нових властивостей вже відомих об’єктів і визначення нових галузей їх 

застосування.  

Процес як об’єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо 

продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного 

продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. 

Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та 
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контролювання його якості, перетворення  речовини, енергії, даних, 

вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, 

який є об’єктом технології [53, с. 335, 178]. 

Правова охорона згідно з законом України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» не поширюється на такі об’єкти технології:  

– 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 [57, с. 318]. 

Іншим об’єктом права промислової власності є корисна модель. Згідно ст. 1 

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

модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері 

технології. Визначення придатності  корисної моделі для набуття права 

інтелектуальної власності нею визначається ст. 460  ЦК України [163]. Так, 

корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної 

власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для 

промислового використання. 

Об’єктом корисної моделі, як і винаходу, може бути продукт (пристрій, 

речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.  

Основні положення, які стосуються встановлення пріоритету, визначення 

умов патентоздатності, встановлення пільгового періоду щодо новизни між 

винаходом і корисною моделлю співпадають. Головною відмінніс тю між 

винаходом і корисною моделлю є наявність нижчого порівняно з винаходом 

критерію патентоздатності – винахідницького рівня. По суті, від корисної 

моделі, з одного боку, вимагається визначена міра  винахідницького рівня, а 

з іншого боку, ця умова є не такою суворою, ніж та, що  пред’являються до 

винаходу. Фактично під охорону корисної моделі підпадають такі об’єкти, 

які за своєю сутністю є новими і придатними для промислового 

використання, але в силу своєї сутності не дотягують до визнання їх 
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винаходами через відсутність належного винахідницького рівня. Зважаючи 

на це, для корисних моделей законом встановлені інші строки охорони, ніж 

для винаходу, а також спрощена процедура їх визнання.  

Ще одним видом об’єктів промислової власності є промисловий зразок. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 

15.12.1993 р. промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини 

у галузі художнього конструювання [183]. Виходячи з визначення, 

промисловий зразок, так само як і винахід і корисна модель, є результатом 

творчості, інтелектуальної праці,  завдяки якій стала можливою поява 

нового рішення. Але крім рис, властивих винаходам і корисним моделям як 

результатам технічної (технологічної) творчості, промисловому зразку 

притаманне поєднання у ньому як художніх, так і конструкторських  

елементів. 

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, 

що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та 

відповідає умовам патентоспроможності [183]. 

Відповідно до ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається 

придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є 

новим [163]. 

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих 

ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до 

Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у 

процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст 

усіх раніше одержаних Установою заявок, за  винятком тих, що на зазначену 

дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними  Установою прийняті 

рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості  оскарження 

таких рішень [57, с. 319]. 

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає 

розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від 

автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців 
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до дати подання заявки до Установи або,  якщо заявлено пріоритет, до дати 

її пріоритету. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття 

інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього  

положення [57, с. 319]. 

Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону об’єктом промислового зразка можуть бути форма, 

малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній 

вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та 

ергономічних потреб [183]. 

Промисловими зразками можуть бути варіанти виробу, комплект виробів, 

цілий одиничний виріб або його частина тощо. Виріб як об’єкт 

промислового зразка може бути об’ємним (модель), площинним (малюнок) 

або складати їх поєднання [53, с. 345]. 

 Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону не можуть одержати правову охорону як 

промислові зразки: 

– об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, 

гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;  

– друкована продукція як така; 

– об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до 

них речовин тощо [183]. 

Отже визначені основні поняття, які стосуються винаходу, корисної моделі 

і промислового зразку. Нижче ми розглянемо, які елементи має містити 

заявка на винахід (корисну модель), і заявка на промисловий зразок, стисло 

охарактеризувати види і сутність експертиз, які здійснюються щодо 

зазначених заявок. 

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі Установою 

патенту на об’єкт промислової власності.  

Згідно з п. 3.1. «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель» заявка повинна містити: 

– заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);  

– опис винаходу (корисної моделі);  
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– формулу винаходу (корисної моделі); 

– креслення (якщо на них є посилання в описі);  

– реферат [182]. 

Так, заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи 

винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності 

винаходу). Відповідно до п. 2.6.1. і 2.6.2. розділу 2 «Правил складання 

заявки на винахід та заявки на корисну модель», група винаходів визнається 

пов’язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний 

взаємозв’язок між цими винаходами, що виражається однією або 

сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають 

внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються 

в сукупності. Визначення того, чи є група винаходів настільки 

взаємозв’язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно 

проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в  окремих 

пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу [182]. 

Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і 

повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Опис 

необхідно викладати в порядку, зазначеному в Правилах.  

Згідно з п. 6.2.2. опис починається із зазначення індексу рубрики чинної 

редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і 

містить такі розділи: 

– галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);  

– рівень техніки; 

– суть винаходу (корисної моделі);  

– перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);  

– відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної 

моделі). 

Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису дозволяється 

інша послідовність наведення розділів або їх частин, якщо цього вимагає 

характер винаходу (корисної моделі) [182]. 
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Відповідно до пп. 7.1.2-7.1.4. формула винаходу (корисної моделі) 

призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається 

патентом. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) 

суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу (корисної моделі)  

визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона 

містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення 

зазначеного заявником технічного результату.  

Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й 

характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що 

містить опис винаходу (корисної моделі) [182]. 

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), 

який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі 

техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) 

застосування, якщо це не зрозуміло  з назви, характеристику суті винаходу 

(корисної моделі) із зазначенням технічногорезультату, якого мають 

досягти. Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують 

шляхом вільного викладу формули, переважно такого, при якому 

зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.  

Згідно з п.9.1. реферат складають лише з інформаційною метою. Він не 

може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули 

винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки. Реферат складають 

таким чином, щоб він міг служити ефективним засобом пошуку у 

відповідній галузі техніки [182]. 

 Заявка, яка подається на промисловий зразок, повинна стосуватися одного 

промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). 

Згідно з розділом 5, при оформленні і визначенні переліку документів 

заявки на промисловий зразок, заявка, відповідно до «Правил складання та 

подання заявки на промисловий зразок», складається українською мовою і 

повинна містити: 

– заяву про видачу патенту; 
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– комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або 

малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;  

– опис промислового зразка;  

– креслення, схему, карту (якщо необхідно) [184]. 

Щодо заявок на об’єкти промислової власності, які подаються до Установи, 

провадиться формальна експертиза, відносно винаходів здійснюється також 

і кваліфікаційна експертиза, протягом якої встановлюється відповідність 

винаходу умовам патентоздатності, тобто новизни, винахідницького рівня і 

промислової придатності. 

Ст 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – експертиза, 

у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до 

переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними  

моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам 

[181]. 

Експертиза передбачає надходження матеріалів заявки на винахід до  

Установи за клопотанням заявника або інших осіб, визначених 

законодавством. Результатом розгляду експертизи заявки є висновок про те, 

чи відповідає винахід, суть якого викладена  у запропонованій заявником 

формулі винаходу, умовам патентоздатності та надання  правової охорони. 

За результатом розгляду виноситься відповідне  рішення про видачу або 

відмову у видачі патенту [57, с. 324]. 

Рішення про видачу патенту на промисловий зразок приймається внаслідок 

проведення формальної експертизи, під час якої визначається належність 

об’єкта що заявляється, до об’єктів, яким надається  правова охорона; 

перевіряється єдність промислового зразка і правильність оформлення 

документів заявки відповідно до Правил складання і відповідність 

матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону; проводиться класифікація об’єкта, 

що заявляється, відповідно до МКПЗ. 
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Під час проведення формальної експертизи заявки не встановлюється 

відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності.  

Відомості про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок публікуються в офіційному бюлетені Установи, п ісля чого будь-яка 

особа може ознайомитись з матеріалами заявки.  

Одночасно з публікацією відомостей про винахід, корисну модель, 

промисловий зразок Установою здійснюється їх державна реєстрація, для 

чого до Державного реєстру України вносяться відомості про патент. Після 

цього у місячний термін патент видається особі, яка має право на його 

одержання [57, с. 324]. 

Отже, наведений аналіз стану діючого законодавства у сфері 

патентування свідчить про те, що зазначений механізм патентування має 

чітко побудовану логічну структуру, яка загалом є подібною і для інших 

країн, де патентуються відповідні об’єкти інтелектуальної власності. Саме 

тому на його прикладі вважаємо за потрібне удосконалити правову охорону 

інших об’єктів інтелектуальної власності, з їх подальшим  офіційним 

визнанням на державному рівні.  

 

 

2.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних з охороною 

окремих результатів інтелектуальної діяльності  

 

 

З набуттям незалежності, Україна в нових умовах ринкової економіки 

почала активно рухатись шляхом розбудови інноваційної політики. Це 

питання знайшло своє відображення ще у Концепції державної промислової 

політики 2003 року [185, с. 28-36], де було відзначено, що забезпечення 

надійної охорони інтелектуальної власності та просування її на ринок 

визначалося як стратегічний пріоритетний напрям у сфері науково -

технічної та інноваційної політики. Такий шлях вимагає сьогодні також й 
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відповідних дій, які б належним чином дозволили сформувати і створити 

необхідну правову базу для подальшого розвитку і вдосконалення відносин 

у сфері інтелектуальної власності.  

Система правової охорони інтелектуальної власності є достатньо 

розгалуженою і реалізується на відповідних рівнях – міжнародному і 

національному. Україна є учасницею багатьох міжнародних угод, конвенцій 

і договорів, які діють у цій сфері; в Україні існують спеціальні закони з 

врегулювання правовідносин у сфері правової охорони інтелектуальної 

власності. Окремі категорії правовідносин регулюються відповідними 

нормативно-правовими актами [186, с. 122].  

Але, незважаючи на це, система інтелектуальної власності на 

сучасному етапі потребує нагального удосконалення.  

На слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і 

освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади 

розвитку» було відзначено, що головними проблемами у сфері 

інтелектуальної власності в Україні, серед інших, є: відсутність стратегії 

довгострокового розвитку інтелектуальної власності в Україні; відсутність 

належної координації діяльності органів державного управління; 

недостатню ефективність діяльності структур, що забезпечують захист прав  

інтелектуальної власності; недостатність сучасних технологій управління та 

технічного забезпечення в системі відомств з питань охорони  

інтелектуальної власності, особливо щодо належного інформаційного 

забезпечення діяльності у цій сфері; нерозвиненість системи надання 

послуг у галузі охорони інтелектуальної власності, що пов’язана із 

загальним станом інфраструктури цієї діяльності, особливо в регіонах;  

недостатність у держави коштів для розгортання надійної системи 

охорони інтелектуальної власності, нерозвиненість недержавних форм 

регулювання цієї діяльності в Україні; недоліки вартісної оцінки, обліку і 

статистики у сфері інтелектуальної власності [164]. Серед інших, 

залишаються неврегульованими належним чином суспільні відносини з 
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охорони прав на окремі об’єкти інтелектуальної власності, такі як, зокрема, 

наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комп’ютерні програми та 

інші. 

Так, за даними фахівців, як зазначалося вище, Україна посіла лише 76 

місце з 144 країн в Індексі глобальної конкурентоспроможності, який 

щорічно складається Всесвітнім економічним форумом, по суті, через 

бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни. При 

цьому обрана країною інноваційна модель розвитку вимагає сьогодні 

рішучих дій з боку державних органів, покликаних всебічно сприяти 

виявленню, оформленню і охороні об’єктів інтелектуальної  власності, 

розробці такої уніфікованої законодавчої бази у цій сфері, яка б дозволила 

не тільки зберегти накопичений за роки незалежності країни науковий 

потенціал, а і також належним чином забезпечити охорону прав творців 

об’єктів інтелектуальної власності. Так, Генеральним директором 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Гаррі на сесії 

Асамблей держав-членів ВОІВ було зазначено, що: «…інновації мають 

ключове значення для економіки і для здатності суспільства відповідати на 

нові виклики, оскільки вони є джерелами найреволюційнішої зміни моделей 

виробництва» [187].  

Разом з тим, серед стратегічних напрямів розвитку інтелектуальної 

сфери в Україні згідно з Національною стратегією розвитку інтелектуальної 

власності на 2014-2020 роки, названі наступні: 

– удосконалення нормативної бази в сфері інтелектуальної власності;  

– удосконалення механізмів державного управління сферою інтелектуальної 

власності, подальший розвиток інституційної бази Національної системи 

інтелектуальної власності;  

– покращення механізмів набуття правової охорони інтелектуальної 

власності; 

– розвиток системи стимулювання в сфері інтелектуальної власності;  
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– удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, створення 

ефективних механізмів попередження та боротьби з контрафакцією та 

піратством; 

– підвищення в суспільстві рівня обізнаності та культури в сфері 

інтелектуальної власності;  

– підвищення рівня освіти та професійного рівня в сфері інтелектуальної 

власності; 

– розвиток міжнародного, регіонального та двостороннього співробітництва 

в сфері інтелектуальної власності і гармонійне інтегрування України в 

європейський та міжнародний інтелектуальний простір;  

– забезпечення високого рівня інтелектуальної безпеки для надійного 

розвитку і збереження українського інтелектуального потенціалу;  

– вирішення питань утилізації чи ліквідації виробів, в яких реалізовані 

об'єкти інтелектуальної власності, після їхнього використання в інтересах 

часткового розв'язання екологічних проблем забруднення [188].  

В п. 2.7. Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань науки і освіти, учасниками слухань, поряд з іншими заходами для 

покращення стану правовідносин у сфері інтелектуальної власності і 

приведення їх у відповідність з сучасними тенденціями розвитку 

суспільства, було запропоновано внести на розгляд Верховної Ради України 

законопроекти щодо охорони прав на наукові відкриття, комп’ютерні 

програми, тощо. Окремо, у Пропозиціях Національної академії аграрних 

наук України, було запропоновано також розробити і прийняти, поряд з 

іншими, спеціальний закон «Про раціоналізаторську діяльність» [164].  

Зазначена позиція щодо вирішення питань охорони прав на прикладі 

зазначених об’єктів є передбачуваною, оскільки саме таким чином в Україні 

законодавець намагається подолати прогалини, пов’язані з відсутністю 

нормативно-правової бази, яка стосується суспільних відносин у сфері 

названих об’єктів [189, с. 465].  
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Але, на думку деяких правників, проблема полягає ще і в тому, що на 

сучасному етапі в Україні не тільки неудосконалена нормативно -правова 

база у сфері інтелектуальної власності, але також є проблематика  

одночасного застосування у правовому полі двох доктрин режиму охорони 

об´єктів права інтелектуальної власності: проприєтарної і доктрини 

виключних прав [190]. Як відомо, на відміну від України, у будь-якій країні 

світу нормативно-правова база побудована тільки на одній з існуючих 

доктрин. І наразі правова є необхідність приведення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до положень одної з існуючих доктрин. Це 

передбачає внесення змін до ст. 41 Конституції України, а також вжиття 

інших заходів, покликаних стабілізувати ситуацію у правовому полі країни.  

Як свідчить позитивний досвід, вже набутий протягом патентування 

відомих об’єктів інтелектуальної власності – винаходів, корисних моделей і 

промислових зразків, дійсно механізм патентування є ефективним і 

перспективним способом охорони зазначених об’єктів.  

На думку І. І. Маміофи, винаходи є засобами задоволення різноманітних 

практичних потреб. При цьому для осіб особливу цінність представляють 

винаходи, які слугують для задоволення практичних потреб конкурентної 

боротьби на ринку товарів [180, с. 9]. Саме тому закон надав юридичного 

значення тим винаходам, які вважаються «патентоздатними». Це свідчить 

про те, що поняття патентоздатного винаходу займає лише частину об’єму 

логічного поняття винаходу. Відокремлення його є прерогативою 

законодавця і досягається встановленням визначених критеріїв 

патентоздатності [180, с. 9].  

Ми поділяємо точки зору правників про те, що по суті, винахід є 

інтегральним поняттям у сенсі його природно-технічного розуміння і має 

одне і те саме значення, у той час як патентоздатний винахід є поняттям 

юридичним. Що стосується поняття патентоздатного винаходу – у кожній 

країні воно має певні відмінності і саме законодавець вирішує, які саме 
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об’єкти є патентоздатними, виходячи з економічних інтересів суспільства 

[180, с. 10].  

Відповідно, розширення кола патентоздатних об’єктів є можливим саме 

тому, що природньо-технічне поняття винаходу є ширшим за поняття 

патентоздатного винаходу.  

Це ж саме стосується і інших об’єктів інтелектуальної власності. Отже, 

можна зробити висновок, що закон не створює тих чи інших нових видів 

винаходів, або інших об’єктів, а лише надає правове значення винаходам, 

або іншим об’єктам, які раніше вважалися юридично байдужими. Але, вони 

залишаються дійсними винаходами (або іншими патентоздатними 

об’єктами). 

Враховуючи вищенаведене, автором  пропонується розширити сферу 

правової охорони через визнання відповідного правового режиму за такими 

об’єктами інтелектуальної власності як наукове відкриття, 

раціоналізаторська пропозиція, бізнес-метод. Інтелектуальна власність, це 

наймобільніша підгалузь цивільного права і, відповідно, об’єктів, які 

з’являються останнім часом і потребують належної правової охорони 

значно більше. Але сьогодні, на прикладі цих об’єктів, пропонуємо 

удосконалити відповідну правову охорону зазначених об’єктів.  

Охорона прав і законних інтересів осіб, які створюють такі об’єкти 

інтелектуальної власності, як наукові відкриття, раціоналізаторські 

пропозиції, бізнес-методи є нагальним питанням, яке потребує 

невідкладного вирішення. Діючим законодавством не створюються нові 

об’єкти промислової власності, а надається правове регулювання вже 

існуючим. Оскільки виключно діючим законодавством вирішується, які 

саме об’єкти підлягають правовій охороні, виділення охороноздатної 

частини у таких об’єктів, природно-технічна сутність яких залишається 

незмінною, з метою удосконалення їх правової охорони є доцільним і 

необхідним напрямом охорони інтелектуальної власності.  



202 

 

Застосування такого підходу дозволить не тільки обґрунтувати 

процедуру оформлення і визнання цих об’єктів такими, а і також 

удосконалити рівень їх правової охорони. Процедура виявлення і визнання 

таких об’єктів наведена у наступних розділах дисертаційної роботи.  

 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Статистичні дані показують, найбільша кількість заявок на 

винаходи (корисні моделі) відзначена у 2001 році. У подальші, майже 15 

років, відзначений помірний спад кількості поданих заявок на зазначені 

об’єкти. І саме тому існує нагальна необхідність у пошуку ефективних і 

дієвих підходів до удосконалення чинного законодавства у цій сфері, 

створення сприятливого правового режиму для авторів наукових розробок у 

їх подальшому оформленні. Зазначені фактори вказують на те, що 

законодавча база у сфері інтелектуальної власності потребує удосконалення 

і правового врегулювання.  

2. Проаналізовано, що існуючий сьогодні інститут патентування в 

Україні має чітку і логічно побудовану систему визнання нових 

патентоздатних рішень такими. Це ж саме стосується і інших об’єктів 

інтелектуальної власності. Відзначено, що закон не створює тих чи інших 

нових видів винаходів, або інших об’єктів, а лише надає правове значення 

винаходам, або іншим об’єктам, які раніше вважалися юридично 

байдужими, але вони залишаються дійсними винаходами або іншими 

охороноздатними об’єктами. 

3. З’ясовано, що на сучасному етапі система права інтелектуальної 

власності знаходиться у стані, при якому необхідно вжити заходів з 

удосконалення і правового регулювання окремих її питань. Це, зокрема, 

стосується пошуку оптимальних шляхів обрання способу такої правової 
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охорони, який надав би можливість оптимізувати і удосконалити правову 

охорону деяких її об’єктів.  

4. Запропоновано виявляти охороноздатну частину у таких об’єктів, 

природно-технічна сутність яких залишається незмінною, з метою 

удосконалення їх правової охорони. Застосування такого підходу дозволить 

не тільки обґрунтувати процедуру оформлення і визнання цих об’єктів 

такими, а і також удосконалити рівень їх правової охорони.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХ ОХОРОНИ  

 

 

3.1. Раціоналізаторська пропозиція як особливий результат 

інтелектуальної діяльності  

 

 

Згідно з п. 2 Методичних рекомендацій раціоналізаторською 

визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому 

вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, 

технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу [162].  

Стаття 481 Цивільного кодексу України визначає раціоналізаторську 

пропозицію як визнану юридичною особою пропозицію, яка містить 

технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-який сфері її 

діяльності і визначає, що об’єктом раціоналізаторської пропозиції може 

бути матеріальний об’єкт або процес [163].  

Аналіз наведених дефініцій має спільні риси і свідчить про те, що ознаками 

охороноздатності раціоналізаторської пропозиції є створення або зміна 

конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або 

складу матеріалу; новизна і корисність. При цьому законодавець дещо 

розширив визначення раціоналізаторської пропозиції, надане ст. 481 ЦК 

України, розширивши сферу дії раціоналізаторської пропозиції за рахунок 

технологічного (технічного) або організаційного аспекту (рішення), що 

надає додаткові переваги раціоналізаторові при визначенні відповідного 

рішення раціоналізаторським [163].  
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При цьому родовою ознакою охороноздатної раціоналізаторської пропозиції 

є «рішення», а видовими, відповідно, будуть: технічне (технологічне), 

організаційне, нове і корисне.  

Розглянемо, відповідно, всі зазначені ознаки.   

Як вірно відзначив А. І. Доркін: «винахід спрямований на створення нової 

техніки, а раціоналізаторська пропозиція – на удосконалення техніки, яка 

вже використовується у народному господарстві» [191]. 

П. 63 Положення пояснює, що технічний характер рішення має тому, що 

містить зміну конструкцій виробів, технології виробництва і застосовуваної 

техніки або зміну складу матеріалу [157, с. 31, 221]. 

Крім того, у «Тимчасових вказівках про порядок оформлення, подання і 

розгляду заявок на раціоналізаторські пропозиції» від 19 серпня 1976 року, 

містилося роз’яснення, згідно з яким Держкомвинаходів уточнив, що під 

«зміною» розуміється не тільки удосконалення, модернізація, але і 

створення «нових» конструкцій, виробів, технології виробництва і 

матеріалів. 

 «Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви 

на раціоналізаторську пропозицію» від 27.08.1995 р. такого уточнення вже 

не містять, але ми дотримуємось аналогічної думки з цього приводу.  

Згідно з п. 2 Методичних рекомендацій ознака створення або зміни або 

удосконалення конструкції виробів полягає в тому, що автор 

раціоналізаторської пропозиції має запропонувати конкретне вирішення 

практичної задачі за допомогою відомих технічних або технолог ічних 

прийомів, а також прийомів конструювання або проектування.  

Так, удосконалення конструкції виробу може характеризуватися, 

наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів, блоків 

тощо в їх взаємозв’язку, взаєморозміщенні, співвідношенні,  геометричних 

формах. Ознака удосконалення технології виробництва може 

характеризуватися змінами у методах проведення технологічних операцій, 

їх послідовності, параметрах режимів (температура, тиск тощо), а також 
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змінами в машинах, що застосовуються в приладах, пристроях, які 

приймають участь у процесі.  При цьому до технології виробництва зокрема, 

можуть належати засоби виміру, контролю, випробувань, монтажу, 

видобутку або переробки сировини [162].  

Удосконалення складу матеріалу може характеризуватися, наприклад, 

змінами в інгредієнтах, що входять до його складу, та їх кількісному 

співвідношенні [162]. 

Відомими правниками радянських часів протягом тривалого часу 

висловлювалися думки щодо того, що пропозиції організаційно -технічного 

характеру, тобто такі, які дають позитивний ефект не шляхом зміни техніки 

або технології, а шляхом впливу на виробничий процес, також мають  

визнаватися винахідницькими [192, с. 52]. Ми вважаємо, що для визнання їх 

винахідницькими у класичному розумінні цього поняття таким рішенням  

бракуватиме відповідних ознак, але раціоналізаторськими вони можуть 

бути визнані абсолютно об’єктивно.  

До організаційних рішень можна віднести рішення, які спрямовані на 

удосконалення певних операцій, на упорядкування і покращення обліку, 

звітності, певної документації, покращення робочого місця, удосконалення 

способу використання, технічної документації, тощо. При цьому, як 

зазначалося вище, організаційні рішення тісно пов’язані з управлінськими, 

по суті, є їх різновидами [160, с. 83].  

Аналіз законодавства свідчить, що раціоналізаторська пропозиція є новою, 

якщо згідно з наявними на даному підприємстві джерелами інформації ця 

або тотожна поданій пропозиція не була відома в мірі, достатній для її 

практичного використання. При цьому на відміну від винаходу або корисної 

моделі для раціоналізаторської пропозиції  не вимагається встановлення 

світової новизни. Для раціоналізаторської пропозиції достатньо локальної 

новизни, що встановлюється у межах того підприємства, якому вона  

подається. 
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У п. 64 «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції» надані детальні роз’яснення щодо того, які саме технічні 

рішення не визнаються новими, зокрема:  

– такі, що не використовувалися раніше на даному підприємстві (не 

виключає новизни використання рішення за ініціативою автора протягом не 

більше, як три місяці до подання заяви на раціоналізаторську пропозицію);  

– такі, що не відтворюють рішення, передбачені наказами або 

розпорядженнями адміністрації або розроблені технічними службами цього 

підприємства; 

– заявлені раніше інших аналогічних пропозицій;  

– такі, що не співпадають з рішеннями, рекомендованими керівною 

організацією або опублікованими в інформаційних виданнях щодо 

розповсюдження передового досвіду у даній галузі;  

– не передбачені обов’язковими для підприємства нормативами 

(стандартами, технічними умовами, тощо);  

Виходячи з цього, не є новою пропозиція, аналогічна раніше поданій 

пропозиції на цьому ж підприємстві або співпадаюча з рішеннями, які 

містяться у зазначених вище документах, незалежно від того, була раніше 

подана пропозиція або названі рішення використані [193]. 

Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якому 

вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити економічну 

ефективність або одержати інший позитивний ефект цим підприємством. 

Тобто за основу береться зіставлення результату, який має бути отриманий 

від використання відповідного рішення з тим, який  вже застосовується 

підприємством для вирішення необхідного завдання. Позитивний , 

економічний ефект може проявлятися, у цьому випадку, у покращенні 

показників продуктивності праці, економії ресурсів, які використовуються, 

підвищується якість відповідних виробів, тощо.  Раціоналізаторські 

пропозиції за своєю доступністю та масовим використанням здатні давати 

більший економічний ефект ніж винаходи. Прикладом цього може 
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слугувати американська корпорація «IBM». Зазначена компанія за десять 

років виплатила своїм співробітникам за ефективні раціоналізаторські 

пропозиції 60 млн. доларів США, а реалізація цих пропозицій дозволила їй 

зекономити 300 млн. доларів США [154, С. 87].  

Згідно з п. 2 ЦК України об’єктом раціоналізаторської пропозиції 

виступають матеріальний об’єкт або процес [163].  

Законодавець не даремно окремо виділив об’єкти раціоналізаторської 

пропозиції, надавши, тим самим, їй більшої вагомості як об’єкту 

інтелектуальної власності.  

Так, на думку О. Б. Бутнік-Сіверського: «…тут можна виходити з 

характеристики однойменного критерію винаходу, що відповідає типології  

об’єктів винаходу. Що стосується технології, то за раціоналізаторською 

пропозицією зміни можуть стосуватися однієї ознаки, що характеризує 

спосіб» [159, с. 48]. Інші правники, зокрема, С. Петренко, навіть трактують 

об’єкт або процес раціоналізаторської пропозиції стосовно комп’ютерних 

програм. Так, «процес використання бази даних полягає у безпосередньому 

доступі людини до інформації, що міститься на паперовому носії… 

пропозиція містить в собі технологічне (технічне) рішення, що змінює 

ознаки об’єкта, технологію доступу та роботи з ним. Якщо зазначені зміни є 

корисними юридичній особі в її виробничо-організаційному процесі, 

пропозицію про відтворення бази даних в електронному вигляді слід 

вважати раціоналізаторською» [194].  

Наведений приклад свідчить про деяку універсальність 

раціоналізаторської пропозиції як об’єкта інтелектуальної власності, 

оскільки при більш детальному аналізі її ознак і об’єктів виявляється, що 

вона, по суті, може вміщувати в собі риси принаймні, двох об’єктів 

інтелектуальної власності – винаходу і комп’ютерної програми. Оскільки 

при відповідному доопрацюванні і оформленні вона може стати винаходом 

(корисною моделлю), а при внесенні змін в інформаційну технологію, 

інформаційно-технологічний процес (управлінські, організаційні рішення), 
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дозволяє вести мову про наявність у комп’ютерній програмі  ознак 

раціоналізаторської пропозиції.  

Ще однією особливістю раціоналізаторської пропозиції є те, що на відміну 

від встановлення пріоритету відповідних об’єктів інтелектуальної 

власності, для раціоналізаторської пропозиції застосовується поняття 

першості. Слід зазначити, що першість на раціоналізаторську пропозицію 

визначається датою її надходження на підприємство.  Першість визнається 

за автором, який першим подав у встановленому порядку пропозицію, 

навіть у разі, якщо пропозицію спочатку було необґрунтовано відхилено і 

це рішення не було оскаржено автором. Для встановлення новизни 

раціоналізаторської пропозиції використовуються усі наявні на 

підприємстві джерела інформації, що можуть містити відомості про цю або 

подібну пропозицію. 

Проведений аналіз свідчить про те, що раціоналізаторська пропозиція це 

охороноздатний об’єкт інтелектуальної власності, на який у повній мірі має 

бути розповсюджений механізм правової охорони.  

Удосконалення правової охорони раціоналізаторських пропозицій 

дозволить поступово здійснювати економію усіх видів ресурсів, особливо 

імпортних енергоносіїв, підвищувати конкурентоздатність вітчизняних 

товарів та послуг на внутрішньому і світових ринках, а також сприятиме 

створенню нових робочих місць в державі.  

 

3.2. Правова природа наукового відкриття: особливості його 

охороноздатних ознак 

 

Беззаперечним є факт, що будь-яке нове відкриття, щоб стати 

частиною загальної картини світу, або визначаючим принципом наукового 

пізнання, має бути філософсько обґрунтованим. Філософське обґрунтування 

наукового відкриття виходить за межі конкретної галузі наукового знання і 

дає досліднику загальні орієнтири для пізнавальної діяльності.  
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При цьому філософське обґрунтування наукового відкриття є необхідною 

передумовою і умовою для вторгнення наукового пізнання у нові предметні 

сфери. Саме вихідні філософські ідеї визначають заснованість нових гіпотез 

і концепцій, оскільки філософські ідеї і принципи первісно присутні в 

основі наукового дослідження і існують об’єктивно незалежно від того, 

усвідомлює це вчений або ні. А. Б. Мігдал відзначає, що серйозна наукова 

робота не може здійснюватися без філософії, яка визначає якісну сторону 

дослідження, яка допомагає окреслити передбачуване рішення і наприкінці 

роботи усвідомити отримані результати і дати їм правильну інтерпретацію 

[195, с. 5]. Міркування над проблемою наукової творчості на 

філософському рівні формують самосвідомість науки, знання про 

перспективи, механізм і рушійні сили наукового пошуку, про зв’язки з 

культурою і стилем життя. Найбільш яскравим прикладом підсумку таких 

міркувань виступає наукове відкриття № 18-S від 28 грудня 1991 року у 

галузі філософії під назвою «Закон комбінаційних перетворювань», 

академіка Д. С. Саркісова. Згідно з формулою відкриття: «Встановлений 

невідомий раніше закон комбінаційних перетворювань, який полягає в 

тому, що властивості системи (живої і неживої природи) визнаються 

поєднанням елементів, які її складають, і змінюються при їх перестановці, 

перегрупіровці, рекомбінації (закон матеріалістичної діалектики)» [74, с. 

292, 293]. 

Існують різні погляди вчених щодо класифікацій наукових відкриттів. Так, 

прихильники «випадковості» створення наукових відкриттів поділяють їх 

на «незавершені відкриття» (Н. Хенсон), «явища, які озадачують» (Р. 

Решер), «безуспішні відкриття» (Д. Максвелл, В. Оствальд), «відкриття, 

яким заважали» (Л. де Бройль), «помилки» (Г. Хон). Зацікавленість у них 

зумовлена теоретико-пізнавальними особливостями сучасної теоретико-

пізнавальної ситуації у наукознавстві, а також протиріччям між об’ємом 

накопичених знань про наукові відкриття і рівнем їх осмислення [196, с. 

22]. 
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Ми підкреслюємо не тільки, що будь-яке значне відкриття завершує собою 

попередній поступовий розвиток наукової думки, визначаючи наукове 

відкриття як стрибок у розвитку наукового знання, але і те, що такого роду 

відкриття починає собою новий етап наукового розвитку у якості його 

вихідного пункту.  

Фундаментальні наукові відкриття завжди були синтезом наукової 

діяльності у конкретно-науковій галузі й філософії. Частіше за все вони 

мали загальнофілософське, світоглядне значення. Про світоглядне значення 

наукового відкриття свідчить творчість А. Ейнштейна, Ч. Дарвіна, 

В. Гейзенберга, Н. Бора, тощо [197]. 

Фахівці відзначають, що філософія узагальнює, систематизує досягнення 

культури і науки, доводить їх до загальнотеоретичного рівня. Ігнорування 

наукових досягнень філософією призвело би до їх беззмістовності. У свою 

чергу, філософія покликана сприяти гуманізації науки, підвищення у ній 

ролі моральних чинників. Вона має обмежувати непомірні домагання науки 

на роль єдиного і універсального способу освоєння світу [197]. 

Ряд наукових відкриттів набуває фундаментального значення, які 

відрізняються від звичайних тим, що вони не пов’язані ні з дедукцією, ні з 

іншими з існуючих принципів, а з розробкою нових основоположних 

принципів. Численні фундаментальні відкриття у науці створювалися на 

визначеній теоретичній базі і завжди були синтезом наукової діяльності у 

конкретно науковій галузі і філософії. Вони завжди мали 

загальнофілософське, світоглядне значення і змінили уявлення про 

дійсність в цілому [197]. 

Завдяки філософській обґрунтованості відбудовуються нові теорії, 

цілеспрямовано перебудовуються нормативні структури, основоположні 

принципи науки і створюється нова картина світу або відновлюється стара. 

В результаті всього використані філософські ідеї і принципи 

застосовуються також для обґрунтування нових уявлень про метод, картину 

світу. Сформовані уявлення у подальшому можуть отримати іншу 
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філософську інтерпретацію і обґрунтування іншими філософськими 

принципами. Таким чином, філософські обґрунтування науки допускають 

варіації філософських ідей, які застосовуються в процесі наукового 

відкриття. Так, у науковому відкритті у галузі філософії № 39 -S від 22 

липня 2008 року «Закономірність розвитку сукупності системи об’єктів 

природи і суспільства» В. А. Золотарьова, В. П. Лузянина отримало нового 

розвитку нове наукове положення, зокрема: «встановлена невідома раніше 

закономірність розвитку сукупності системи об’єктів, природи і 

суспільства, яка полягає у тому, що сукупний потенціал системи, 

необхідний для її виживання, залежить від потенціалів об’єктів, характеру 

взаємовідносин між ними (погроз і рисків), інтенсивності інформаційно -

керуючих ментальних полей і взаємодій, а також особливостей параметрів 

поточного стану об’єктів природи і суспільства» [198, с. 58, 59]. Або 

наукове відкриття № 42-S з пріоритетом 3 грудня 2009 року, під назвою 

«Закономірність сталої зміни стану відкритих (неконсервативних) 

соціальних складних динамічних систем», формулою якого є: «теоретично 

встановлена невідома раніше закономірність сталої зміни стану відкритих 

(неконсервативних) соціальних складно-динамічних систем, яка полягає у 

тому, що поточний стан подібних систем залежить від ступеню реалізації 

механізмів безперервного перевизначення ефективної стратегії управління 

на основі аналізу характеристик внутрішнього стану системи у сукупності з 

природою, характером і рівнем зовнішіх впливів з врахуванням неповноти 

інформаційної ситуації», тощо [199, с. 64, 65]. 

Виходячи з вищенаведеного необхідно визначити, які саме ознаки і  

об’єкти формують зміст наукового відкриття, надаючи йому певної 

філософсько-правової визначеності.  

Так, якщо на сучасному етапі ми звернемося до історичних фактів, то 

побачимо, що перші відкриття були створені ще декілька тисяч років назад. 

За даними деяких джерел, перше відоме відкриття відноситься до 3000 року 

до нашої ери. 
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У той час визначили, що тривалість астрономічного року на Землі 

складає 360 днів. Приблизно тоді ж було відкрито квадратне рівняння. 

Декілька пізніше, в 585 році до нашої ери було передбачено виникнення 

сонячного затемнення. У 540 році Піфагор вивів свою теорему про 

співвідношення сторін трикутника. Основи медицини заклав Гіппократ в ще 

в 400 році до н.е. До теперішнього часу було зроблено безліч самих різних 

відкриттів, якими ми користуємося і на сучасному етапі 200. 

Видатні вчені у минулому намагалися формалізувати процес здобуття 

нових знань і створити механізм виникнення відкриттів. Одним з таких 

вчених був Рене Декарт, який запропонував універсальний метод наукового 

пізнання. Аналогічну теорію запропонував Френсіс Бекон, який в ХVII 

столітті розробив якийсь науковий метод, на емпіричній основі 

послідовного розгляду частковостей і руху до узагальнень і висновків.  

Отже, визначемо, що розуміється під науковим відкриттям.  

Цивільний кодекс України визначив наукове відкриття як об’єкт, який 

потребує належного визнання і надійної правової охорони. Глава 38 

Цивільного кодексу України має назву «Право інтелектуальної власності на 

наукове відкриття». Огляд цієї глави вказує, що законодавець присвятив 

праву на наукове відкриття дві статті і зазначив, що відносини, які 

виникають стосовно права на наукове відкриття, мають охоронятися в 

порядку встановленому законом  [163]. Порівняно з главами і статтями, 

присвяченими іншим об’єктам інтелектуальної власності це небагато, але 

сам факт визнання наукового відкриття на державному рівні в якості 

відповідного об’єкта права має важливе значення і для вдосконалення 

відносин, які виникають у цій сфері, і для подальшого вивчення цього 

об’єкта.  

Однозначного тлумачення поняття «наукове відкриття» немає, хоч 

взагалі під відкриттям розуміється нова істина, встановлена в процесі 

дослідження. Нерідко, як відзначалося вище, у поняття «відкриття» 
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вкладається надто широкий зміст, який полягає в тому, що він охоплює 

собою як нові наукові знання, так і конкретне вирішення практичних задач.  

Частіше поняття відкриття пов’язується лише з результатами наукових 

теоретичних досліджень, не обмежених будь-якою визначеною сферою 

знань. В ряді країн визначення поняття «наукове  відкриття» ґрунтується на 

діалектичному розумінні, що відображає закономірності цього руху. В 

країнах Західної Європи існує розуміння поняття «відкриття», яке часто 

кваліфікується як «наукова ідея» або ототожнюється з поняттям винаходу. 

Обмежуючи охорону наукових відкриттів галуззю природничих і технічних 

наук, у п. 10 «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції» в редакції 1973 р. [193, с. 15-18], відкриттям вважалось 

«встановлення невідомих раніше, об’єктивно існуючих закономірностей, 

властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у 

рівень пізнання».  

Передбачена Положенням правова охорона не розповсюджувалась на 

геологічні відкриття родовищ корисних копалин, а також на археологічні і 

географічні відкриття, тобто на відкриття, які мають характер 

експедиційних знахідок. Ця охорона не розповсюджувалася і на відкриття в 

галузі суспільних наук. Поняття «відкриття» і «винахід» чітко розмежовані. 

Якщо винахід – це технічне вирішення задачі, в результаті якого 

створюються нові прилади, способи, речовини, то відкриття встановлює 

раніше невідомі явища, властивості і закономірності тих чи інших об’єктів 

матеріального світу (природи).  

Теперішнє визначення наукового відкриття у Цивільному кодексі України 

відповідає вимогам, які застосовуються до визначення наукового відкриття 

і концептуально наближено до вищенаведеного. Згідно зі ст. 457 ЦК 

України науковим відкриттям визнається встановлення невідомих раніше, 

але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ 

матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового 

пізнання. Ст. 420 ЦК України відзначено, що наукове відкриття – це такий 
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самий об’єкт інтелектуальної власності, як і інші, ним відзначені [163, с. 

142]. Отже, маємо визначити, які саме правові риси властиві науковому 

відкриттю. 

Наукове відкриття це фундаментальний, творчий результат науково -

пізнавальної діяльності, це результат інтелектуальної діяльності, у якому 

знаходить своє відображення науковий аналіз, а також індивідуальні риси 

вченого – автора відкриття. Творча діяльність вченого, як зазначив 

В. Я. Іонас, полягає у створенні за допомогою аналізу і синтезу нових 

понять, які більше або менше відображують реальність [201, с. 34]. Це,  

звичайно відноситься і до творчості особи, яка створює наукове відкриття. І 

особливістю у цьому випадку є те, що творча діяльність цієї особи 

спрямована на створення такого наукового положення, яке б охоплювало 

раніше невідомі світовій науці закономірності, властивості і явища 

матеріального світу. Саме творчим характером відкриття обумовлений його 

зв'язок з особою, яка створила відкриття, що знаходить своє відображення у 

відповідних правах автора – праві на авторство, праві на пріоритет тощо 

[202, с. 36]. Саме за наявності ознаки творчості можливо вирішувати 

питання про співавторство, відмежовувати його від суто технічного 

співробітництва.  

Не будь-яка діяльність пізнавального характеру приводить до створення 

наукового відкриття. Наприклад, вивчення монографічних наукових видань 

відповідно до обраної теми приводить до пізнання, вивчення і переробки 

необхідного матеріалу, але це не свідчить про відкриття чогось нового. 

Тобто створення відкриття можливо лише завдяки творчій діяльності, яка 

має відрізнятись новизною отриманих результатів. Відкриття має 

представляти собою такий творчий, фундаментальний результат, який до 

вираження його в об’єктивній формі був невідомий у світі, тобто мати 

новизну. Наукове відкриття, це значний крок вперед, стрибок всіх відомих 

досягнень світової науки. Більш детально ознака світової новизни буде 

розглянута нижче. 



216 

 

Пізнавальна, творча діяльність будь-якої особи може приводити до 

створення чогось нового, наприклад розташування наукового матеріалу, 

який вона має, у новий спосіб; тобто так, що в результаті такого 

розташування або форми викладення з’являється щось нове. Але, навіть 

незважаючи на такий новий спосіб, цей науковий матеріал або роботу не 

можна вважати науковим відкриттям, оскільки вони носять суто загальний 

характер, їм бракує важливих ознак. Наукове відкриття з’являється тільки 

тоді, коли в результаті зазначеної пізнавальної діяльності встановлюються 

або виявляються об’єктивні закономірності, які властиві реальній дійсності 

[202, с. 43-45]. Встановлення наукового відкриття – це складний, 

фундаментальний, багатостадійний процес, протягом якого, в ході 

довготривалих експериментальних і теоретичних досліджень автор 

відкриття доходить до висновку про можливість визнання власного 

отриманого результату відкриттям. Це особливий об’єкт інтелектуальної 

власності, який дає всебічне і глибоке нове пізнання того чи іншого явища, 

властивості або закономірності матеріального світу.  

Про встановлення наукового відкриття має свідчити той факт, що воно 

є не простим науковим фактом, а істотним науковим положенням. Тобто 

автором відкриття має бути представлене теоретичне або експериментальне 

підтвердження вірогідності відкриття. При цьому не мають значення шляхи, 

за допомогою яких автор відкриття його створив – теоретичні, прогнозовані 

або експериментальні – воно залишається науковим у разі, якщо його 

автором надається його відповідне справедливе обґрунтування і 

підтвердження. Для підтвердження положення, яке заявляється в якості 

відкриття, автор має пояснити, яким чином ним був встановлений один і з 

об’єктів наукового відкриття – закономірність, властивість або явище 

матеріального світу.  

Виходячи з вищенаведеного зазначимо, що науковому відкриттю як 

об’єкту інтелектуальної власності властиві такі риси:  
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а) наукове відкриття це результат творчої, інтелектуальної, науково-

пізнавальної діяльності;  

б) наукове відкриття має відрізнятись новизною отриманих 

результатів і мати вираження в об’єктивній формі;  

в) науковий, фундаментальний результат має полягати саме у 

встановленні і виявленні невідомих раніше об’єктивних закономірностей, 

властивостей або явищ матеріального світу;  

г) наукове відкриття має бути відповідним чином пояснено.  

Особливість наукового відкриття також полягає в тому, що науковці 

проводять над його встановленням не один десяток років. Експериментальні 

і наукові дослідження, в процесі яких воно встановлюється, потребують 

постійної уваги і вдосконалення напрацьованих розробок. Очевидно, що 

авторами наукових відкриттів може бути категорія дослідників, яка 

дивиться на речі певним чином. Це не просто творчі люди, це люди з 

неординарним мисленням. Вони можуть побачити те, повз чого у своїх 

дослідженнях проходить багато інших вчених.  

Наукове відкриття це такий об’єкт інтелектуальної власності, який в 

силу його надзвичайної цінності для суспільства не визнається об’єктом 

будь-якого виключного права. Йдеться про моральне заохочення авторів 

наукових відкриттів і видачу диплома на нього. Саме в силу цієї специфіки 

вирішення питання правової охорони наукових відкриттів деякий час було 

утрудненим. Закони України в сфері інтелектуальної власності, які 

стосуються регулювання найбільш комплексних і важливих її галузей, 

наприклад, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» – 

визначають право інтелектуальної власності на відповідні об’єкти. 

Наприклад, п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» зазначено, що «пріоритет, авторство і право власності на 

винахід…корисну модель засвідчуються патентом». П. 5 ст. 5 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки» також визначив 



218 

 

відповідне право власності на цей об’єкт. Отже, на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності виникають відповідні права, які 

підтверджуються тим чи іншим охоронним документом – патентом, 

свідоцтвом тощо [190]. На сучасному етапі на наукове відкриття в силу 

його специфіки, виключного права не виникає.  

До правових ознак наукового відкриття належать  світова новизна, 

вірогідність (доведеність) і фундаментальність.  

1. Встановлене явище, властивість або закономірність матеріального 

світу визнаються відкриттям за умови абсолютної світової новизни на дату 

пріоритету. Новизна відкриття означає, що відкриття до дати його 

пріоритету не мало вираження у формі, доступній для  розуміння його 

сутності і було невідоме широкому колу осіб. Відкриття повинно мати 

світову новизну, бути новим для науки у всьому світі 121, с. 55. 

Пріоритет, в даному випадку, можна визначити як момент, на який ця 

новизна встановлюється. Враховуючи той  факт, що право на наукове 

відкриття є особливим інститутом у системі права інтелектуальної 

власності України, встановлення точного пріоритету є запорукою 

визначення дійсних авторів наукового відкриття, їх особистого творчого 

внеску у встановлення відкриття. 

Особливість встановлення пріоритетних дат щодо наукового відкриття 

полягає в тому, що їх може бути декілька. Адже створення наукового 

відкриття є складним багатостадійним процесом, який може здійснюватись 

протягом довготривалого часу, а інколи, навіть протягом кількох десятків 

років. При цьому його багатостадійність зумовлена етапами, через які автор 

доводить і підтверджує, наприклад, встановлення окремих істотних ознак 

наукового відкриття. Тому цілком слушним виявляється той факт, що 

пріоритет наукового відкриття може засвідчуватись не тільки одною а 

двома, або, навіть, трьома датами. У правових джерелах це отримало 

вираження так званого «множинного» пріоритету, який властивий лише 

інституту наукового відкриття. Але, ми поділяємо думку В. В. Сапєлкіна і 
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В. В. Потоцького про те, що доцільно вести мову не про «множинність» 

пріоритету, а про встановлення декількох пріоритетних дат щодо виявлення 

окремих істотних ознак наукового відкриття або щодо моментів завершення 

істотних стадій наукового дослідження відносно виявлення нових наукових 

положень на рівні наукового відкриття 203, с. 17-18. 

Наприклад, відкриття № 376 «Явище виникнення течії з негативною 

турбулентною в′язкістю у продольно однорідному турбулентному потоці 

рідини». Пріоритет встановлений двома датами: 1998 р. – в частині 

формулювання гіпотези і 2002 р. – в частині доказів відкриття. Або 

відкриття № 377 «Явище селективно-поканального намагничування 

гранульованого середовища з радіальною зміною магнітної проникненості 

ефективного магнетика-канала». Пріоритет встановлюється також двома 

датами – 14 липня 1980 р. – в частині теоритичного обгрунтування і 13 

червня 2006 р. – у частині експериментального підтвердження 198, с. 25-

30. 

Отже, науковому відкриттю властива багатостадійність пріоритетних 

дат, що обумовлено встановленням взаємопов’язаних між собою ознак 

відкриття, за допомогою яких складається його формула і відображається 

його сутність.  

Відзначається, що сутність підходу до визначення двох пріоритетних дат 

полягає в тому, що кожна з них свідчить про отримання певного результату, 

який представляє собою істотний внесок у виявлення нового наукового 

положення. Прикладом такого внеску можуть бути: теоретичне 

обґрунтування заявленого наукового положення, його експеримента льне 

спостереження, новий науковий факт, встановлення причинно -наслідкових 

зв’язків [121, с. 20]. 

У практиці реєстрації наукових відкриттів відомі також випадки визначення 

трьох пріоритетних дат, згідно з якими більш детально визначається 

новизна наукового відкриття. Це дозволяє більш виважено визначити осіб, 

які мають відношення до наукового відкриття, визначитись з особистим 
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творчим внеском кожного щодо його створення. Так, у відкритті № 265 

«Властивість шкіри китоподібних активно регулювати гідродинамічн ий 

опір плаванню через управління локальною взаємодією шкірного покриву з 

потоком, що його обтікає», пріоритет було визначено наступним чином: 

квітень 1947 р. – в частині виявлення широкої вазомоторної мінливості 

кровоносної системи шкіри у китоподібних; 15 травня 1953 р. – в частині 

виявлення структурних особливостей шарів шкіри китоподібних; і 21 

лютого 1973 р. – в частині виявлення комплексної зміни фізико-механічних 

характеристик і оптимізації взаємодії шкіри при активному плаванні 

китоподібних 204, с. 244. 

Доволі розповсюдженим явищем у практиці встановлення пріоритету є 

пріоритет, який визначається двома датами, а саме у частині теоретичного і 

експериментального обґрунтування відкриття. Так, наприклад, у відкритті 

№ 392 «Закономірність зміни ентропії термодинамічної післядії 

триботехнічної системи», пріоритет встановлено двома датами: 22 січня 

1980 р.–в частині теоретичного обґрунтування і 9 вересня 1985  р.–в частині 

експериментального підтвердження 199, с. 25. Практика визначення 

декількох пріоритетних дат при експертизі і реєстрації наукових відкриттів 

є достатньо надійним механізмом закріплення прав авторів на встановлені 

ними відкриття.  

При визначенні новизни відкриття важливим є не тільки пріоритет, але й 

коло джерел наукової інформації, за якими визначається новизна.  

Необхідно відзначити, що встановлення пріоритету наукового 

відкриття може здійснюватись у різний спосіб, який може обиратись за 

власним розсудом автора відкриття. Найбільш розповсюдженим джерелом 

інформації, в якому викладена сутність наукового положення, яке 

заявляється, є пріоритетна публікація. В цьому випадку встановлення 

пріоритету здійснюється за датою підписання до друку цієї публікації у 

засобах друку.  
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Цей спосіб встановлення пріоритету передбачає опублікування наукової 

статті, яка містить сутність відкриття, в науковому журналі, науково -

дослідному звіті, науковому збірнику, науково -популярному виданні або 

будь-яким іншим письмовим шляхом. При наявності декількох 

пріоритетних дат щодо одного відкриття відповідні ознаки по винні мати 

відображення у пріоритетних публікаціях, які відповідають встановленим 

пріоритетним датам. Таким чином, оцінка новизни заявленого наукового 

положення здійснюється на основі аналізу ознак, які містяться у формулі 

відкриття, при їх зіставленні з ознаками, що містяться у раніше 

опублікованих джерелах інформації, з врахуванням пріоритетних 

публікацій. 

Пріоритетна публікація наукового відкриття в науковому журналі має свою 

особливість, яка полягає в тому, що дата пріоритету в цьому випадку 

встановлюється не за виходом журналу у світ, а за датою надходження 

матеріалів рукопису до редакції журналу 120, с. 26. Це зумовлено значним 

строком знаходження матеріалів в редакції, протягом якого сутність 

відкриття може стати відомою певному колу спеціалістів, що є, по суті, 

фактом оприлюднення.  

Встановлення пріоритету може здійснюватись за датою доведення сутності 

відкриття до відома третіх осіб, тобто пріоритет наукового відкриття може 

бути встановлений за датою усного виступу автора (авторів) на 

конференції, симпозіумі, форумі, по радіо або телебаченню, на 

міжнародному конгресі або на нараді. У порівнянні з іншими способами 

встановлення пріоритету, цей спосіб дозволяє встановити більш ранню дату 

пріоритету. Істотним тут буде наявність офіційного документу, який 

засвідчує факт і дату цього виступу.  

Якщо автором не подано пріоритетної дати наукового відкриття 

жодним з вищезазначених способів, вона може встановлюватись за датою 

надходження матеріалів заявки на наукове відкриття до відповідної 

Установи, яка здійснює попередню експертизу заявок на відкриття.  
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Можливі випадки, коли дата пріоритету відкриття закріплюється разом з 

датою пріоритету винаходу, коли відзначається факт наявності в матеріалах 

заявки на відкриття незахищених патентноздатних рішень. В цьому разі  

дати пріоритету винаходу і пріоритету відкриття співпадають. Як приклад, 

можна навести відкриття № 1 «Ефект Кабанова», коли у патентноздатному 

рішенні було виявлено наукове відкриття, яке отримало однойменну назву 

[204, с. 36]. 

Необхідно відзначити, що встановлення пріоритету можливе лише після 

того, як сутність відкриття буде оприлюднена будь -яким вищезазначеним 

способом, адже існування відкриття в «столі» у автора, або в його уяві не 

надає йому можливості для отримання пріоритету.  

Відомі також інші способи встановлення пріоритету, наприклад, за датою 

захисту дисертації, за датою затвердження науково -дослідного звіту тощо 

[118, с. 58].  

Новизну відкриття можуть порочити будь-які відомості, що стали 

надбанням людства, які виражені в об’єктивній формі і доступні 

відтворенню. При цьому коло осіб, яким воно стало відоме не має значення: 

навіть вузьке коло осіб, серед яких воно було оприлюднене, порочить 

новизну відкриття.  

Ми поділяємо думку В. В. Потоцького про те, що до основних джерел 

інформації, які можуть бути протиставлені науковому положенню, яке 

заявляється в якості відкриття, можна віднести:  

– твори авторського права (монографії, статті, реферати, дисертації т.  ін.); 

– матеріали конференцій, симпозіумів, з’їздів, інші виступи перед 

невизначеною кількістю учасників (радіо - телебачення, т. ін.); 

– депоновані матеріали, раніше подані заявки на відкриття та ін. [121, с. 

59]. 

Отже, пріоритет наукового відкриття закріплюється за автором відкриття, 

який його створив і першим оприлюднив, довів його до відома на укової 

громадськості та обґрунтував експериментально або теоретично.  
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У разі, якщо заявці на відкриття протиставляється матеріал, що належить 

тому ж самому авторові, то новизна відкриття не опорочується, а навпаки, 

цей матеріал може бути використаний для встановлення більш ранньої дати 

пріоритету [121, с. 55]. 

Таким чином, встановлення пріоритету, перш за все, має на меті охорону 

прав і інтересів авторів, сприяє визначенню особистого творчого внеску 

кожного з авторів у створене відкриття, виступає підтвердженням існування 

пріоритету відкриття при визначенні дійсних авторів відкриття навіть у разі 

встановлення міжнародної правової охорони відкриттів.  

2. Вірогідність наукового відкриття означає, що відкриття має бути 

доведеним на основі наведених доказів вірогідності, тобто даних 

(теоретичних або експериментальних), що підтверджують правильність 

наукового положення, яке заявляється в якості наукового відкриття 74, с. 

22. 

Тобто автор відкриття повинен здійснити не просто констатацію або опис 

наукового положення, яке заявляється в якості наукового відкриття, а 

спираючись на досягнення світової науки, виявити, встановити і довести 

його. У такий спосіб, щоб наукове відкриття могло бути застосовано у 

подальших напрямах розвитку науки, промисловості і техніки без 

додаткових перевірок. Автором відкриття мають бути представлені 

теоретичні або експериментальні докази (або ті та інші) вірогідності 

відкриття. Для визнання відкриття, яке передбачається, автор має пояснити, 

яким чином ним були встановлені об’єкти наукового в ідкриття. 

Докази вірогідності мають переконати фахівця відповідної галузі 

науки у спільності відкритих закономірності, властивості або явища 

матеріального світу, в тому, що вони дійсно встановлені 121, с. 71. 

Теоретичне обґрунтування відкриття, встановленого 

експериментально, має дати його наукове пояснення, а саме показати, що 

встановлений фундаментальний науковий факт є об’єктивно існуючим 

природним явищем (властивістю, або закономірністю). Теоретичне 
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обґрунтування має узагальнити всю суму наявних знань про предмет, який 

досліджується, тобто повинно мати обґрунтований характер. Це завдання є 

не менш складним, ніж постановка наукового експерименту, і часто 

потребує додаткових наукових досліджень.  

Так, наприклад, відкриття № 391 «Закономірний зв'язок між 

інтенсивністю характеристичних смуг поглинання інфракрасного спектру 

біологічного матеріалу і патологічним процесом в організмі людини», 

відкриття № 200 «Явище утворення сильно деформованих важких атомних 

ядер у квазістаціонарному стані» 199, с. 22, 205, с. 37, були встановлені 

саме на основі проведених теоретичних досліджень, якими був 

обґрунтований певний причинно-наслідковий зв’язок. 

Дослідні і теоретичні методи досліджень нерозривно пов’язані між 

собою, що зумовило необхідність наведення в заявці на відкриття 

теоретичного обґрунтування наукового положення, яке було встановлене 

експериментально. Ці методи представляють собою два якісно різних, але 

взаємно доповнюючих підходи до вивчення одного і того ж самого об’єкта. 

Теоретична побудова для того, щоб правильно відобразити об’єктивну 

дійсність, має спиратись на дослідні дані, а науковий експеримент може 

бути здійснений лише за наявності вихідних теоретичних висновків, які 

дозволяють найбільш раціонально визначити шляхи експериментального 

дослідження. Без попереднього теоретичного обґрунтування, як правило, 

постановку експерименту здійснити неможливо. Теоретичне обґрунтування 

є особливо важливим для однозначної інтерпретації експериментальних 

даних. При цьому неможливе пояснення експериментально виявлених 

об’єктів відкриття без науково обґрунтованих теоретичних уявлень про їх 

внутрішню сутність, або процесу, які досліджуються.  

Наприклад, у відкритті № 9 «Властивість органічної речовини вугілля 

утворювати з газами метастабільні однофазні системи по типу твердих 

розчинів» 206, с. 5 існує теоретичне і експериментальне обґрунтування 
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відкриття, які так органічно взаємопов’язані, що  вірогідність відкриття не 

може бути доведена за відсутності одного з них.  

Для відкриття, встановленого в результаті експериментальних 

досліджень, сутність експерименту полягає в тому, що він виконує функцію 

об’єктивного аналізатора дійсності. Сутність відкриття № 371 

«Закономірність впливу надпочвеного шару води на зростання і розвиток 

рослин (рису)», полягає у експериментальному встановленні впливу 

надпочвеного шару води на зростання і розвиток рослин (зокрема, рису), № 

4 «Явище аномального ослаблення рентгенівського випромінювання 

ультрадисперсними середовищами» 198, с. 9, 206, с. 4 полягає в 

експериментальному виявленні стрибкоподібної зміни інтенсивності 

рентгенівського випромінювання при проходженні через ультрадисперсні 

середовища. 

Важливе значення для повноти доказів вірогідності наукового 

положення представляє розкриття його генезису або наслідків, зв’язку з 

науковою картиною світу, тобто розкриття причинно-наслідкового зв’язку.  

Причинно-наслідковий зв’язок притаманний всім явищам  

(властивостям, закономірностям). Так, наприклад, будь -яке явище має свою 

причину і само здатне ставати причиною іншого явища. Ця обставина – 

визначаюча ознака причинно-наслідкових зв’язків. Явище, яке за певних 

умов породжує інше, зветься причиною. Явище,  яке породжується 

причиною, є наслідком. Органічний зв’язок причини і наслідку має 

складний механізм взаємодії 74, с. 25. Правильне вирішення проблеми 

взаємовідносин між причиною, наслідком і умовами багато в чому залежить 

від глибини аналізу, з якого виходить вчений.  

При створенні відкриття вчений-автор відкриття має довести його 

вірогідність усіма можливими і доступними йому методами.  

Безперечним є той факт, що незалежно від будь-якого напряму науки, 

при встановленні відкриття може бути використана різноманітна доказово-

дослідницька база. Такі широковідомі в науці логічні методи як, наприклад, 
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індукція дедукція, аналіз, синтез, метод моделювання тощо, 

використовуються при теоретичних дослідженнях і дозволяють 

сформулювати нове знання або наукове передбачення. А, наприклад, метод 

експериментування є найбільш ефективним при перевірці правильності 

(справедливості) знання.  

Вірогідність передбачає можливість перевірки відкриття і є 

невід’ємною частиною експериментального та теоретичного доказу. Крім 

того, вірогідність передбачає відповідність відкриття критерію науковості, 

тобто заснованості пізнання на системі знань про закономірності в розвитку 

матеріального світу. Без підтвердження вірогідності відкриття не може бути 

визнано таким. 

3. Визначення поняття наукового відкриття завжди було дискусійним.  

Так, Женевським договором «Про міжнародну реєстрацію наукових 

відкриттів» закріплюється таке визначення наукового відкриття, яке 

полягає у встановленні явищ, властивостей або законів матеріального світу, 

раніше не встановлених і доступних перевірці.  

Якщо звернутись до радянської практики державної реєстрації 

наукових відкриттів, у нормативних документах, які закріплювали правовий 

статус наукових відкриттів, а саме, у Положенні, в редакції 1959 р., поняття 

наукового відкриття визначалось таким чином: «відкриттям визнається 

встановлення невідомих раніше, об’єктивно існуючих закономірностей, 

властивостей і явищ матеріального світу». У наступному за ним Положенні, 

в редакції 1973 р. і ухвалених на його основі документа х, які уточнювали і 

вдосконалювали викладені в ньому норми щодо сутності державної 

реєстрації наукових відкриттів і охорони прав їх авторів, було дано 

уточнене визначення поняття «відкриття». Визначення, наведене у 

Положенні 1959 р., було доповнено ознакою  – «що вносять докорінні зміни 

у рівень пізнання» (п. 10) 193, і мало такий вигляд: «відкриттям 

визнається встановлення невідомих раніше, об’єктивно існуючих 
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закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять 

докорінні зміни у рівень наукового пізнання».  

Проектом «Положення про наукові відкриття», підготовленим за 

дорученням Уряду Російської Федерації (БС-П41-50174 від 27.12.92 р.), 

зокрема в його п. 1 відкриттям визнавалось «встановлення і доказування 

невідомих раніше, об’єктивно існуючих закономірностей (законів), 

властивостей або явищ матеріального світу, які не витікають, як наслідок, із 

існуючих знань і які вносять докорінні зміни у рівень пізнання» [ 207]. 

Міжнародною Асоціацією авторів наукових відкриттів було 

сформульовано таке визначення поняття «відкриття»: «відкриттям у галузі 

природничих наук визнається встановлення явищ, властивостей, законів 

(закономірностей) або об’єктів матеріального світу, раніше не встановлених 

і доступних перевірці». При такому формулюванні поняття «від криття» 

одним з основних завдань державної правової охорони наукових відкриттів 

має бути сприяння виявленню саме вищезазначених об’єктів 

передбачуваного відкриття 208, с. 3. 

Як відзначалось вище, поняття наукового відкриття у Цивільному 

кодексі України має такий вигляд: «наукове відкриття – це встановлення 

невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей 

і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового 

пізнання». 

Аналіз усіх вищенаведених дефініцій показує,  що їх перша частина є 

однаковою і основною для всіх, а саме «встановлення невідомих раніше, але 

об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей або явищ 

матеріального світу». Що стосується іншої частини, а саме – 

«фундаментальних змін» або «докорінних змін у рівні наукового пізнання» 

– ці визначення здебільшого сформовані різними точками зору вчених і 

експертних інституцій, покликаних надати науковому відкриттю певної 

вагомості і значущості.  



228 

 

Так, визнання фундаментальності можна отримати на основі уявлень про 

ознаки фундаментальності деяких загальнонаукових категорій. Наприклад, 

на думку В. В. Потоцького рівень фундаментальності відкриттів 

визначається ступенем їх концептуальної універсальності, речовинно -

енергетичною і просторово-часовою спільністю. Під концептуальною 

універсальністю визнається спільність понять, термінів і констант, які 

входять у формулювання наукового положення. Речовинно -енергетична 

спільність – це розповсюдженість наукового положення на об’єкти неживої 

природи. Ознака просторово-часової спільності передбачає застосовність 

наукового положення до відповідних об’єктів і процесів незалежно від 

простору і часу 74, с. 30.  

Критеріями фундаментальності результатів наукових досліджень 

визнаються такі: забезпечення розвитку нових наукових напрямів; заміна 

або кардинальне розширення наукових уявлень у певній галузі знань; 

забезпечення розвитку нових поколінь техніки, способів і засобів лікування, 

способів і засобів сільськогосподарського виробництва, забезпечення 

створення нових високих технологій; забезпечення появи нових галузей 

виробництва і нових виробів праці; забезпечення якісно нового рівня 

надійності, екологічної безпеки,  економічної ефективності різноманітних 

галузей виробництва; забезпечення створення якісно нових методів для 

вирішення проблем прогнозування явищ в надрах та на поверхні Землі і 

довкіллі, які мають катастрофічні екологічні наслідки, тощо 74, с. 30. 

Докорінні зміни у рівні пізнання визнаються такими, якщо представляють 

собою істотний внесок у наукове пізнання світу. Підставами, які 

підтверджують внесення відкриттям докорінних змін у рівень пізнання 

можуть бути такі положення: 

– відкриття принциповим чином змінює раніше відомі теоретичні 

уявлення; 
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– відкриття пояснює такі наукові факти і експериментальні дані, які не 

знаходили наукового пояснення з позицій існуючих раніше теоретичних 

уявлень; 

– відкриття є основою для нових напрямів у розвитку науки і техніки і 

створення на їх основі принципово нових технічних рішень [90, с. 15]. 

З іншого погляду докорінні зміни у науковому пізнанні можуть 

підтверджуватись тим, що відкриття є основою для нових напрямів у 

розвитку науки і техніки, а також той факт, що відкриття принципово 

змінює попередні теоретичні положення, які мають бути переглянуті у 

світлі нових знань 209, с. 595.  

Але, наведені вимоги, на наш погляд, повинні мати відображення у 

відповідних нормативних документах, які б закріплювали необхідні 

критерії оцінки наукового відкриття.  

Очевидно, сьогодні здійснення державної реєстрації наукових 

відкриттів і визнання майбутніх наукових досягнень в якості наукових 

відкриттів має будуватись на такому визначенні наукового відкриття, на 

якому наголошує Цивільний кодекс України, але критерії визначення 

докорінних змін і фундаментальності мають бути вдосконалені і ретельно 

розроблені. 

Напрацювання певного досвіду і статистики у визначенні і оцінці 

наукових відкриттів допоможе визначитись з питанням найбільш придатної 

термінології щодо визначення наукового відкриття і уникнути в 

подальшому певної неузгодженості щодо цього питання.  

Отже, ми розглянули основні риси і правові ознаки наукового відкриття, які 

дозволяють розглядати його у якості об’єкта інтелектуальної власності. Але 

визначення наукового відкриття було б неповним без розкриття сутності 

об’єктів, які його характеризують. Зміст поняття відкриття розкривається 

через три його особливості (об’єкти): явище, властивість, закономірність.  

1. Явище матеріального світу як об’єкт відкриття – це невідома 

раніше, об’єктивно існуюча форма прояву сутності об’єкту матеріального 
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світу, який вносить докорінні зміни у рівень наукового пізнання 210, с. 

389.  

Особливістю явища і сутності є їх органічна взаємопов’язаність, вони 

об’єктивні, тобто існують незалежно від волі і свідомості людини. Сутність 

розкривається в явищах. Однак єдність сутності і явища не означає їх збігу, 

сутність завжди прихована, так би мовити, у глибині явища. В результаті 

розкриття сутності стає можливим наукове пояснення самого явища.  

Одна і та сама сутність може мати безліч різних проявів, як і будь -яке 

достатньо складне явище може бути формою вираження декількох 

сутностей, які відносяться до різних структурних рівнів матерії. Так, 

об’єкт-явище, який представляє собою різноманітну форму прояву сутності 

матеріального світу, може представляти собою новий процес, який 

відбувається в результаті будь-яких взаємодій 68, с. 24-25, 204, с. 9. 

Таким чином, основною відмінністю цих двох категорій є наявність 

органічної єдності між ними. Встановлення будь-якого невідомого раніше, 

об’єктивно існуючого явища без розкриття його сутності є звичайним 

науковим фактом, який, як правило, не може бути основою наукового 

відкриття. 

Не існує такої сутності, яка б не виявлялася ззовні, як і, відповідно, не 

може бути явища, яке б не містило в собі ніякої інформації про сутність. 

Перехід від зовнішньої констатації явища до його наукового пояснення стає 

можливим тільки в результаті розкриття сутності, розкриття його 

причинності і обумовленості. Це можливо на основі створення теорії, яка 

може служити теоретичним доказом вірогідності відкритого явища [74, с. 

15]. 

Добре відомий той факт, що у глибокому розумінні природою є все 

суттєве, увесь світ у різноманітності його форм. Природа виступає як 

об’єктивна реальність, що існує поза і незалежно від нашої свідомості. 

Люди впливають на природу під час пізнання її об’єктивних 

закономірностей за допомогою створених ними пристроїв з метою 
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використання її речовини і енергії. Тобто природне середовище 

доповнюється штучною природою, створеною людьми.  

Таким чином, матеріальний світ, що розуміється як фізичний, 

реальний, може бути умовно поділений на матеріальний світ природи і 

матеріальний світ штучної природи, який безпосередньо створюється 

людиною. Безумовно, матеріальний світ штучної природи, світ, який 

створюється людьми, ґрунтується на законах природи. Якщо буде 

встановлено у штучному матеріальному світі невідоме раніше явище , то 

необхідно відзначити, що воно властиве і матеріальному світу природи і є 

об’єктивно існуючим і невідомим раніше.  

Явище матеріального світу зазвичай розкривається при встановленні 

його причинності, обумовленості, наслідку, а пізніше, як правило, під час 

теоретичного і експериментального дослідження явища, що спостерігається. 

Ці положення мають знаходити відображення у доказах відкриття, що 

заявляється, а також у формулі відкриття. «Ефект» на мові вчених – це 

явище. Тільки в фізиці нараховується приблизно сотні ефектів, яким 

присвоєні ім’я вчених, що їх відкрили: «ефект Ілізарова», «ефект 

Столетова», «ефект Окорокова», «ефект Пелт’є», «ефект Хола», «ефект 

Тулінова» і багато інших. Явищ в природі величезна кількість, і неможливо 

спрогнозувати, скільки їх буде відкрито у майбутньому 74, с. 17. 

Найчастіше відкриття явищ відбувається у такі способи, як 

експериментальний і прогнозований. За допомогою експерименту вчені 

отримують відповідь на питання: «А що буде, якщо?…». «Що відбудеться зі 

світлом, якщо його пропустити через мутний розчин? Або з магнітними 

властивостями тіла, якщо його швидко обертати?»  

Інший спосіб відкриття явищ – їх прогнозування на основі існуючих теорій. 

Якщо теорія прогнозує той чи інший ефект, а після цього експериментатор 

його виявляє, це означає, що теорія правильна і відкриття достатньо 

вірогідне. Частіше всього явища (ефекти) виявляються на перетині різних 

природних наук. 
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2. Властивість матеріального світу як об’єкт відкриття – це невідома 

раніше, об’єктивно існуюча якісна сторона об’єкта матеріального світу, яка 

вносить докорінні зміни у рівень наукового пізнання [74, с. 15].  

Визначною рисою кожного об’єкту є наявність у нього багатьох 

властивостей, таких як хімічні, фізичні, біологічні т. ін. При цьому 

властивості можуть бути загальними і специфічними, зовнішніми і 

внутрішніми, необхідними та випадковими т. ін. Кожна із перелічених 

властивостей являє собою визначену характеристику об’єкта. Властивості 

представляють собою результат побудови внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

або взаємодії між об’єктами. Так, результатом побудови внутрішніх 

зв’язків, тобто взаємодією між молекулами і атомами об’єкта будуть такі 

властивості об’єкта, як пружність, електропровідність, щільність та інші; а 

такі властивості як енергія, маса, форма зумовлені зовнішніми зв’язками, 

тобто взаємодією об’єкта з іншими об’єктами [74, с. 16].  

Будь-який матеріальний об’єкт характеризується наявністю відносно 

неподілених елементів, які його утворюють і сталого зв’язку між ними. Так, 

незважаючи на участь атома у різних, у тому числі довготривалих процесах 

і як наслідок, зміну деяких його властивостей, він зберігає власну 

індивідуальність, яка визначається його внутрішньою побудовою. Із 

тотожних часток-елементів можуть бути створені різні об’єкти, які будуть 

відрізнятися за способом зв’язку цих елементів. Структура даного об’єкта 

визначається способом зв’язку елементів у цьому об’єкті. Розбіжності у 

способі побудови одної і тієї самої структури отримують своє вираження у 

фізичних, хімічних та інших властивостях об’єкта. Так, зв'язок об’єкта з 

іншими об’єктами відображає його зовнішню структуру. Спосіб зв’язку 

елементів, сукупність внутрішніх процесів, які складають основу об’єкта 

характеризуються його внутрішньою структурою. Так, перетворення води у 

будь-яку форму буде зовнішньою структурою, а спосіб зв’язку її молекул, 

відповідно, її внутрішньою структурою [74, с. 16].  
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Існування об’єкта як якісно визначеного створює порядок 

розташування його елементів, їх внутрішню організацію. Сукупність 

істотних властивостей об’єкта складає його якісну визначеність, яка 

відрізняє його в цілому від інших об’єктів.  

Об’єкти-властивості класифікуються за трьома групами: постійно актуальні 

властивості, які проявляються в кожний момент існування предмету 

незалежного від його взаємодії і відносин;  непостійно актуальні 

властивості, які властиві предмету і проявляються не завжди, а тільки в 

точно визначених взаємодіях або відносинах; потенційно можливі 

властивості, в принципі не властиві предмету, а ті, що проявляються 

(виникають) в процесі конкретних взаємодій в результаті змін структури 

предмету. Інерційна маса, швидкість світла, здатність хвиль інтерферувати 

– якості речовини, фотонів, хвиль при «роботі» в певних умовах. 

Властивості – проміжний ступінь пізнання світу: немає хвильових явищ, 

тому не може бути сформульовано інтерференцію. Але якщо є (відома) 

інтерференція, то існують і умови для виявлення закономірностей хвиль 

різноманітної природи [68, с. 26]. 

Які властивості проявляє даний об’єкт залежить від того, з якими об’єктами 

він вступає у взаємодію, тому встановлення існування раніше невідомої 

властивості – необхідний, але недостатній елемент змісту відкриття. 

Обов’язково має бути показано, чим викликана виявлена властивість, що 

вона за собою тягне і при яких взаємодіях проявляється [85, с. 18 ]. Таким 

чином, виявити невідому раніше властивість об’єкту – означає встановити 

якісну визначеність об’єкту стосовно інших об’єктів, з якими він вступає у 

взаємодію.  

3. Закономірність матеріального світу як об’єкт відкриття – це невідомий 

раніше, об’єктивно існуючий істотний сталий зв’язок між явищами або 

властивостями матеріального світу, який вносить докорінні зміни в рівень 

наукового пізнання [74, с. 17].  
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Доходимо до висновку, що згідно з наведеним визначенням 

закономірність – це перш за все зв’язок між явищами і властивостями 

матеріального світу, який має відповідати вимогам істотності, сталості і 

об’єктивного існування.  

Необхідно окремо зупинитися щодо визначення поняття «зв’язок», на 

основі якого дається визначення закономірності. Зв’язок – це поняття, яке 

базується на факті, що одне явище існує у визначеній залежності, 

підпорядкованості від іншого явища, і ця залежність виступає або 

однобічною, або взаємною.  

Оскільки зв'язок представляє собою складносистемну структуру, він 

передбачає наявність деякої сукупності об’єктів ( явищ або властивостей) і 

визначеного каналу, що виконує функції матеріально -речового реалізатора 

зв’язку, наприклад електромагнітного або гравітаційного поля.  

Будь-якому зв’язку притаманні також певні відносини, тобто 

визначене просторово-часове розташування між об’єктами, які 

пов’язуються – саме тому слід розрізняти поняття «зв’язок» і «відносини».  

За своєю сутністю зв’язок передбачає визначену енергетичну 

взаємодію або вплив на відносини, які не мають такої енергетичної 

характеристики, і що, по суті, є принциповою різницею між зв’язками і 

відносинами. Також, у функції зв’язку входить забезпечення цілісності 

природної системи елементів і компонентів. У свою чергу, відносини не 

характеризують цілісності і єдності системи і можуть виступати в якості 

співвідношення між елементами і компонентами як всередині даної 

системи, так і їх співвідношення між елементами і компонентами 

абсолютно різних систем. 

Зв’язки неможливо сконструювати і представити людською 

свідомістю, оскільки вони існують об’єктивно, вони не відбудовуються, а 

тільки відображаються нею. Відносини, навпаки, можуть бути створені 

штучно і бути логічними конструкціями. Так, наприклад, до природних 

зв’язків належить гравітаційний зв'язок, який є об’єктивним, у той час як 
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графічні, схематичні або інші знакові зв’язки самі по собі не існують 

об’єктивно, а є ідеальним відображенням об’єктивно існуючих матеріально -

речових зв’язків і відносин у природному середовищі.  

Не кожний зв’язок є закономірністю, яка може стати науковим 

відкриттям, оскільки такий зв’язок як закономірність або закон, який 

відповідає критеріям наукового відкриття, має бути істотним і сталим.  

Ми поділяємо думку В. В. Потоцького, про те, що у складносистемній 

структурі (зв’язку) можуть існувати різні види зв’язків, які  мають 

визначену пізнавальну цінність, зокрема істотні і неістотні зв’язки. У 

наукових фундаментальних дослідженнях, наприклад в експерименті, 

вчений намагається ізолювати процес від впливу неістотних чинників, 

тобто штучно створити умови для проведення експерименту у «чистому 

вигляді». Визначення істотності цих чинників тісно взаємопов’язано з 

встановленням істотного зв’язку між явищами (властивостями), які 

досліджуються [74, с. 19].  

Доволі розповсюдженим явищем при проведенні наукових досліджень 

є побічні чинники які, у свою чергу, можуть істотно впливати на їх 

проведення – це, зокрема, можуть бути будь-які збої в апаратурі, за 

допомогою якої проводиться експеримент, тощо. Дія цих чинників може 

вплинути на отримані висновки, але вони ніяким чином не пов’язані з 

сутністю процесу, що досліджується. Таким чином, для отримання 

достовірного результату спостереження вчений має ізолювати об’єкт 

дослідження від усіх неістотних чинників, які здатні впливати і змінювати 

результати спостережень. Як приклад, до таких чинників можна віднести 

коливання вологості повітря, коливання ґрунту від впливу сторонніх 

джерел, тощо. При цьому робиться припущення, що всі інші неізольовані 

чинники, такі як наприклад, космічні випромінювання або рух Землі, за 

своєю природою не можуть вплинути на проходження процесу, який 

досліджується. Отже, встановлення істотного зв’язку стає можливим в 

результаті проведення таких всебічних досліджень.  
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Також ознакою наукового відкриття є можливість максимального 

узагальнення інформації, що міститься в результатах досліджень за умови 

збереження сталості і повторюваності в межах граничних умов. Тобто, має 

місце випадковість, випадкова сукупність подій, а не закономірна, стала, у 

разі, якщо отриману інформацію не вдається максимально узагальнити і 

певною мірою відтворити. Можливість такого узагальнення показує, що у 

цих зв’язках присутня необхідність.  

По аналогії із типологією законів закономірності як об’єкти відкриттів 

можна згрупувати за характером встановленого зв’язку на просторово -

часові, субстратні, атрибутивні, структурні, функціональні, генетичні та їх 

комбінації. Так, відкриття № 270 з пріоритетом від 29 листопада 1958 р. 

«Закономірність просторово-часової зміни морфології мінеральних 

індивідів в процесах природного кристалоутворення» виражає просторово-

часовий зв’язок; відкриття № 355 з пріоритетом від 24 листопада 1970 р. 

«Загальнобіологічна властивість тканин відповідати на дозоване 

розтягнення зростанням і регенерацією» – генетико-функціональний, тощо 

211, с. 163. Відкриття закономірності тих чи інших явищ або властивостей 

об’єкту природи не обмежується простою констатацією цього зв’язку, воно 

встановлює її причинно-наслідковий характер, а залежність між явищами і 

властивостями виражається, як правило, визначеною математичною або 

функціональною залежністю. 

 

3.3. Цивільно-правова характеристика бізнес-методу як 

результату інтелектуальної діяльності  

 

Метод (греч. мetodos), в широкому розумінні слова – «шлях до 

чогось», спосіб соціальної діяльності у будь-якій її формі, не тільки у 

пізнавальній. Таким чином, метод (в той або іншій формі), зводиться до 

сукупности визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання і 

діяльності. Він є системою принципів і вимог, які орієнтують суб’єкта на 
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вирішення конкретного завдання, досягнення результатів у визначеній, в 

тому числі, творчій сфері діяльності [212]. Сьогодні законодавство у сфері 

інтелектуальної власності не містить чітких критеріїв визначення бізнес -

методу, однак, враховуючи вищенаведене, можна визначити, що бізнес -

методом є спосіб організації управління матеріальними і нематеріальними 

об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є новим і 

корисним, і спрямований на задоволення потреб суспільства.  

Як свідчить досвід зарубіжних країн, наведений вище, практика 

патентування бізнес-методів там існує. Відомими у цій сфері були рішення  

Федерального суду США у справі State Street Bank Trust Co., и Signature 

Financial Group, Inc., який ухвалив патентоздатність двох об’єктів – 

програмного забезпечення і бізнес-методу, який стосувався системи 

обробки даних, які вводилися в дію комп’ютером, для надання допомоги в 

управлінні інвестиційним фондом [213, с. 3]. Відомо також про видачу 

Патентним Відомством США патентів, які відносилися до способів 

математичного аналізу електрокардіографічних сигналів, до обробки 

сейсмічних сигналів, до навігаційних систем; до комп’ютерних систем 

обробки і контроля банківських рахунків [213]. 

У 8-му виданні Міжнародної патентної класифікації (IPC), яка набрала 

чинності 1 січня 2006 року, спеціальний підклас був створений для бізнес -

методів:"G06Q" (Системи обробки даних або методи, особливо призначені 

для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, 

контролюючих цілей). У попередніх виданнях бізнес-методи були 

класифіковані у "G06F 17/60". Загалом змін до патентних законів це не 

вносило. Амеріканські патенти, які описують методи ведення бізнесу, і 

включають використання комп’ютеру, класифіковані у класі 705 («обробка 

даних: фінансова, ділова практика, управління цінами»). Цей клас включає 

підкатегорії для промисловості, такі, як охорона здоров′я, страхування, 

електронні покупки, звітність, фінанси, тощо [214]. 
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Згідно з діючим законодавством США, щоб отримати патент на бізнес -

метод, винахід має відноситися до однієї з категорій, які перелічені у 

Патентному Акті 1952 року, і це має бути «новий і корисний процес, 

машина, виробництво, рідина або нове і корисне їх поліпшення». Для того, 

щоб задовольнити мінімальні вимоги патентоздатності, зокрема «процесу», 

бізнес-метод має відповідати вимозі, принаймні, «тест -машина або 

перетворення». Це означає, що процес має бути або пов'язаний або з 

конкретною машиною, апаратом (комп’ютером) або трансформуватися у 

іншу річ. Ця вимога викликана необхідністю відмінності бізнес-методів від 

абстрактних ідей [215]. 

Діюче законодавство України у сфері інтелектувальної власності містить 

перелік об’єктів, які не підпадають під правову охорону в якості винаходів. 

Так, відповідно до п. 2.5. «Правил складання і подання  заявки на винахід і 

на корисну модель», не визнаються винаходами (корисними моделями) 

методи інтелектуальної, господарської, організаційної і комерційної 

діяльності (планування, фінансування, поставки, обліку, кредитування, 

прогнозування, нормування) [185]. 

Однак, при цьому, у діючий патентній практиці нашої країни відомі 

випадки видачі патентів саме на метод, зокрема, у вигляді «способу 

побудови інформаційної системи для керування персоналом» [216]. 

Для того, щоб конкретизувати само поняття винаходу и перелік його 

об’єктів, треба звернутися до Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі». Ст 1. Закону винахід визначається як 

«результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері 

технології». При цьому відповідно до п. 2 ст. 6 об єктами винаходу 

(корисної моделі) правова охорона яким надається відповідно до закону, 

можуть бути: 

– продукт (пристрій, рідина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і 

тварин); 
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– процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту або 

процесу [181]. 

Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок, що найбільш близьким 

об’єктом до бізнес-метода є спосіб. При цьому,  відповідно до п. 2.3.2. 

способом визнається дія або сукупність дій, які виконуються відносно 

продуктів та інших матеріальних об’єктів за допомогою, принаймні, одного 

продукта і спрямованих на досягнення визначенного технічного результата. 

Ним, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукта і 

контролювання якості, перетворення енергії, даних, діагностування, 

лікування.  

Автор поділяє думку М. Ортинської щодо можливості отримання патенту на 

бізнес-метод, якщо він відповідає таким вимогам, як: дії виконуються 

відносно матеріальних об’єктів; дії виконуються за допомогою одного 

матеріального об′єкта; дії націлені на досягнення технічного результату. 

При цьому, у випадку з бізнес-методом важливим є саме конкретний 

технічний і комерційних результат, досягнення якого можливе за 

допомогою, наприклад, комп’ютеру або інших технічних засобів [217].  

Виходячи з вищенаведеного, автором пропонується власне визначення 

поняття «бізнес-методу», під яким розуміється спосіб организації 

управління матеріальними і нематеріальними об’єктами, який має 

технічний і комерційний результат, є корисним, новим і спрямований на 

задоволення потреб суспільства.  

Виходячи з вищенаведеного, можна виділити такі ознаки бізнес -методу, як: 

1. творчий характер об’єкту;  

Перша зазначена ознака бізнес-методу не викликає сумніву, оскільки 

створюється він інтелектуальною, творчею працею людини і спрямований 

на вирішення певних конкретних завдань, пов’язаних, здебільшого, зі 

сферою бізнесу і ринку.  

2. притаманний йому технічний і комерційний результат;  
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Ознака технічного результату для створеного бізнес-методу є вельми 

значущою, оскільки саме вона має втілювати нові технічні іде ї, які 

впроваджуються розробником у бізнес-метод. При цьому, якщо 

застосування такого продукту надає певний прибуток, це робить його 

цінним і економічно привабливим для бізнесу і ринку послуг.  

3. корисність. 

Ознаки комерційного результату і корисності бізнес-методу свідчать про те, 

що створений бізнес-метод має приносити прибуток від його використання, 

вирішувати проблеми, які досі не вирішувалися за допомогою звичайних 

засобів. 

4. новизна; передбачається, що запропонований бізнес -метод має бути 

новим рішенням у сфері технологій, бізнесу і ринку.  

І тому, найбільш раціональним варіантом охорони бізнес -методів може бути 

виділення його охороноздатної частини, з подальшим оформленням 

матеріалів заявки у відповідній Установі.  

Обрана країною інноваційна модель розвитку потребує сьогодні 

вжиття необхідних заходів, спрямованих на стимулювання і охорону 

об’єктів інтелектуальної власності, розробку такої удосконаленої 

законодавчої бази у цій сфері, яка б дозволила не тільки зберегти існуючий 

науковий потенціал, але також належним чином забезпечити охорону прав 

творців таких об’єктів. Визначення і впровадження напрямів перспективної 

подальшої охорони інтелектуальної власності, розробки удосконаленої 

правової бази у цій сфері стане можливим завдяки реалізації механізму  

удосконалення правової охорони для деяких результатів творчої діяльності, 

серед яких є і бізнес-методи. 

Безумовно, застосування такого підходу дасть можливість простимулювати 

бізнес, дати новий імпульс економічному зростанню країни і визнати 

відповідні права за авторами бізнес-методів. 
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Висновки до розділу 3: 

 

 

1. Визначено, що за своєю сутністю раціоналізаторська пропозиція 

поєднує в собі риси, які роблять можливим удосконалення способу її 

правової охорони. З одного боку, одним з різновидів організаційних рішень, 

є управлінські рішення, до яких можна віднести рішення щодо покращення 

робочого місця, удосконалення способу використання, технічної 

документації, тощо. З іншого боку, правники визнають об’єкт або процес 

раціоналізаторської пропозиції стосовно комп’ютерних програм у вигляді 

«…відтворення бази даних в електронному вигляді». До того ж 

раціоналізаторська пропозиція отримала назву «малого винаходу», тобто 

стосується однієї ознаки, що характеризує спосіб.  Усе вищенаведене 

свідчить про необхідність належної правової охорони  раціоналізаторської 

пропозиції, її подальшої комерціалізації, збереження відповідних 

інтелектуальних інвестицій. 

2. Проаналізовано сутність наукового відкриття як об’єкта 

інтелектуальної власності з метою подальшого виділення у ньому певних 

відмінностей, про які буде зазначено у наступному розділі. Наочно 

показано, що наукове відкриття − це складний і багатосторонній результат 

інтелектуальної діяльності, який потребує подальшого визначення і 

оформлення його на законодавчому рівні. Визначено, що  будь-яке нове 

відкриття, щоб стати частиною загальної картини світу, або визначаючим 

принципом наукового пізнання, має бути філософсько обґрунтованим. 

Філософське обґрунтування наукового відкриття виходить за межі 

конкретної галузі наукового знання і дає досліднику загальні орієнтири для 

пізнавальної діяльності. 

3. Запропоновано авторське визначення бізнес-методу, під яким 

розуміється спосіб организації управління матеріальними і 
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нематеріальними об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є 

корисним, новим і спрямований на задоволення потреб суспільства. 

4. Запропоновані ознаки, яким має відповідати цей об’єкт  (результат 

інтелектуальної діяльності). Це, зокрема: творчий характер об’єкту; 

притаманний йому технічний результат; притаманний йому комерційний 

результат, корисність; новизна. Визначено, що бізнес-метод як об’єкт 

творчої діяльності людини потребує відповідної правової охорони у межах 

чинного законодавства, процедура якої буде визначена у наступних 

розділах роботи.  
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РОЗДІЛ 4 

 

СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

 

4.1. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід і корисну 

модель 

 

На сучасному етапі, з філософсько-правових поглядів, людина 

розглядається як основна цінність. По суті, більшість існуючих сьогодні 

поглядів і теорій, які мають на меті вивчення розвитку  і становлення 

людини у сучасному суспільстві, підкреслюють  природу і сутність людини, 

як особливий рід буття. При цьому більшість таких поглядів і думок має, 

здебільшого, антропологічний характер. Антропологія, як філософське 

вчення, є історично першою формою представлення людини як такої в 

якості особливого предмета розуміння і вивчення. Вперше Аристотель 

застосував його для визначення галузі знання, яке вивчає переважно 

духовний бік людської природи.  

К. В. Горобець відзначає, що: «….важливою задачею є визначення 

основних позицій суб’єктоцентристської концепції правового 

світосприйняття, яка супроводжує більшість антропологічних парадигм 

права сучасності. Об’єктоцентризм, який спочатку виступав як модель 

пояснення історії і місця особистості у ній, стоїть на такий позиції: 

становлення людини в історії є складовою частиною природньо -історичного 

процесу, певної складової еволюції світу і суспільства. Вважається, що у 

процесі розвитку людина досягла піку, а разум, раціо - найвище досягнення 

еволюції. Дух, таким чином, як і віра, відіграє роль функціональної 

самоорганізації розуму. У суб’єктоцентризмі людина – початок всього, 

оскільки тільки людина керує Духом. Суб’єктоцентризм прагне пояснити 
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світ з позицій самого суб’єкта, свідомість якого не має чітких меж. 

Спирається швидше на інтуіцію, ніж на знання» [18, с. 33, 34].  

Філософія постмодерну констатувала кінцеву і необоротну 

індивідуалізацію суспільства, про що свідчать численні ознаки, такі як, 

наприклад, тривале перебування людини у віртуальному світі, поява 

Інтернету, як квінтесенція постмодерну, створення і розвиток обставин, за 

яких людина більше не потребує «колективного» способу буття, надаючи 

перевагу, здебільшого, індивідуальному ставленню до буття. Сьогодні  

суб’єкт стає центром правового розвитку не тільки в силу необоротних змін 

в історичному процесі, але і в першу чергу тому, що змінився сам суб’єкт 

[1, с. 23, 24]. 

Е. Фромм, Ж. Бодріяр зазначали, що: «сучасне суспільство 

перетворилося у суспільство споживання, коли не людина керує 

виробництвом, а виробництво керує людиною, а споживання товарів є 

самоціллю їх виробництва. Таким чином, факт володіння матеріальним 

благом замінює само явище і процес людського буття» [218, с. 38-40]. 

Ми поділяємо думку К. В. Горобця, що епоха постмодерну, таким 

чином, виступає апогеем матеріального. Розвиток матеріального дозволяє 

людині індивідуалізуватися і відсторонитися від суспільства. Людина 

сьогодні скептична, недовірлива щодо соціальних феноменів, тому важливо 

робити акцент на суб’єктивному сприйнятті правових цінностей [18, с. 35]. 

В контексті вищезазначеного вважаємо за необхідно розглянути з правової 

точки зору людину, як суб’єкт права, визначити, хто може ним виступати, 

його особливості.  

Дослідженню питання «суб’єкта права» в теорії права присвячені 

численні праці вчених-правників. Суб’єктом цивільного правовідношення 

визнається особа, яка бере участь у врегульованому правовими нормами 

відношенні, поведінка якої трактується правом як можлива або необхідна. В 

теорії права відзначається, що за своїм основним змістом такі поняття, як 

«суб’єкт права» і «правосуб’єктність» – це співпадаючі категорії. 
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Правосуб’єктність є суспільно-юридичною властивістю, яку норми права 

надають особам відповідно до потреб суспільного розвитку [219, с. 277]. 

Іншими словами, правосуб’єктність це здатність осіб бути носіями 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. На думку К. Пікінер 

суб’єктивне право громадянина у конкретних правовідносинах є 

юридичним засобом практичної реалізації ним (або іншими суб’єктами) 

своїх інтересів. Це зумовлено деякими особливостями, притаманними 

правовідносинам як особливому виду суспільних відносин. Наділяючи ту чи 

іншу фізичну особу певними правами, держава забезпечує необхідну 

систему гарантій їх здійснення [220 с. 94, 221, с. 185]. 

Цивільне законодавство України окремо виділяє правоздатність і 

дієздатність, які представляють собою відносно відокремлені прояви 

правосуб’єктності [163]. Правосуб’єктність складається з правоздатності, 

дієздатності і деліктоздатності. 

Так, С. Н. Братусем відзначається, що правоздатність – це та загальна 

основа, без якої неможливі конкретні правомочності [222, с. 36]. Згідно з 

діючим законодавством, правоздатність – це здатність особи мати 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки; вона виникає з моменту 

народження особи і припиняється у момент її смерті. Дієздатність – це 

здатність самостійно, своїми особистими «усвідомленими» діями 

здійснювати ці права і обов’язки та нести відповідальність у разі їх 

невиконання. Дієздатність особи залежить від різних чинників, таких як 

віку, фізичного здоров’я та інших особливостей людини, її розвитку. 

Деліктоздатність – це здатність особи нести юридичну відповідальність за 

створені правопорушення (делікти) [163]. Деякі автори не вважають за 

потрібне окремо виділяти деліктоздатність відносно більшості суб’єктів, 

мотивуючи це тим, що якщо особа має правосуб’єктність, то вона має бути і 

деліктоздатною. Але з цим погодитись не можна, оскільки, наприклад, певні 

категорії фізичних осіб віком від 14 до 18 років деліктоздатні, незважаючи 

на той факт, що вони ще не набули повної дієздатності [219, с. 286].  
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С. С. Алєксєєв визнає суб’єктами права індивідів, організації, 

громадські утворення, які в силу юридичних норм можуть виступати в 

якості носіїв суб’єктивних юридичних прав і обов’язків [186, с. 40].  

Р. Б. Шишка відзначає, що що єдиним суб'єктом є лише люд ина, і 

пов'язує це її з психомоторними особливостями і здатністю мислити. До 

творчої діяльності залучаються юридичні особи та не формалізовані 

об'єднання (тимчасові творчі колективи) фізичних осіб, аналітично -

програмні пристрої (штучний інтелект), тварини.  Суб'єктом творчості є 

людина, яка здатна усвідомлювати реальний та уявний світ і відображати 

його в об'єктивних чи суб'єктивних образах. Право на творчість не залежить 

ні від правоздатності, ні від дієздатності особи, тощо [223, с. 16]. 

Оскільки вище були розглянуті такі об’єкти інтелектуальної власності, 

як винахід, корисна модель і промисловий зразок, вважаємо за доцільно 

окремо зупинитися на суб’єктах, які їх створили, тобто особах, чиєю 

творчею працею вони створені. В контексті зазначеного вважаємо 

доцільним спочатку розглянути суб’єктів права на винахід, корисну модель 

і промислові зразки.  

Згідно зі ст. 463 ЦК України суб’єктами права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є винахідник, 

автор промислового зразка, а також інші особи, які набули прав на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок за  договором чи законом [163]. 

Автором винаходу, корисної моделі, промислового зразку може бути 

тільки фізична особа, внаслідок творчої праці якої вони створені. Автори, 

які спільно створили винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

визнаються їх співавторами, якщо інше не  передбачено угодою між ними. 

Особам, які при створенні об’єкту промислової власності надавали автору 

(співавторам) лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або 

сприяли оформленню матеріалів по заявкам, але не внесли особистого 

творчого внеску у створення винаходу, корисної моделі, промислового 

зразку, право авторства не належить [57, с. 320]. 
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Іноземні громадяни, особи без громадянства — винахідники і автори 

промислових зразків користуються рівними з громадянами України 

правами, передбаченими чинним законодавством, відповідно до 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

Патентовласник - це фізична або юридична особа, яка володіє патентом на 

винахід, корисну модель або промисловий зразок, а також виключними 

правами щодо їх використання, які випливають із патенту.  

Якщо законодавством не встановлено інше, право на отримання патенту на 

власне ім’я належить автору відповідного рішення; також автор може 

передати своє право щодо одержання патенту будь-якій фізичний або 

юридичній особі. Для цього в заяві на  видачу патенту зазначається ім’я 

особи-патентовласника, якій автор передає це право.  

Для отримання матеріальної винагороди від використання патенту автору 

необхідно додати подання заявки до Установи укласти з фізичною або 

юридичною особою, якій він передає право на отримання патенту, 

відповідний договір, який має бути оформлений  належним чином.  

Автор-винахідник і автор промислового зразка можуть передавати 

права на патент будь-якій юридичній особі через укладення з нею 

відповідного договору і отримувати  від їх використання систематичні 

(роялті) або разові (паушальні) платежі [57, с. 320]. 

Патентовласників може бути декілька, до того ж патентовласником можуть 

бути і спадкоємець (спадкоємці) автора, при цьому відносини щодо 

використання патенту регулюються укладенням угоди між ними.  

Спадкоємці стають суб’єктами права інтелектуальної власності на 

відповідні об’єкти у разі смерті автора або патентовласника, за законом або 

за заповітом. При цьому успадковуються тільки майнові права автора на 

строк дії патенту. До того ж спадкоємець  може передати право на патент 

будь-якій особі. Іноземні особи і особи без громадянства, як фізичні, так і 



248 

 

юридичні, також можуть бути патентовласниками і користуються щодо 

об’єктів патентного права такими самими правами, як і громадяни України.  

Суб’єктом права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок може виступати правонаступник. Правонаступник – це 

фізична або юридична особа, яка у цивільно-правових відносинах бере на 

себе права і обов’язки їх первинного носія. Такі права і обов’язки мають 

бути відповідним чином оформлені офіційним юридичним органом.  

До правонаступників автора винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка належать фізичні або юридичні особи, яких автор відзначає у заяві на 

видачу патенту або заяві, що подається до Державного реєстру про 

внесення відповідного об’єкту промислової власності  до нього [57, с. 320]. 

 

4.2. Цивільно-правова характеристика окремих субєктів права на 

наукове відкриття 

 

Питання правової охорони наукового відкриття завжди було 

актуальним і, на сучасному етапі розвитку інновацій, одним із аспектів 

такої охорони є встановлення кола суб’єктів права на наукове відкриття. 

Спираючить на зарубіжний і вітчизняний досвід, який свідчить про 

визнання суб’єктів права на наукове відкриття слід відзначити, що 

суб’єктом права на наукове відкриття є автор (співавтори) наукового 

відкриття.  

Суб’єктом права на наукове відкриття виступає автор наукового 

відкриття, тобто особа, внаслідок творчої праці якої воно встановлено. Ми 

дотримуємось думки відомих правників, зокрема, В. Єфімова [120, с. 60 -

61], що особа, яка створила відкриття, визнається його автором незалежно 

від того, у який час або на якій підставі воно було створено: під час 

виконання трудових обов’язків, згідно з завданням адміністрації 

підприємства, установи, організації, або за власною ініціативою.  
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Право авторства на наукове відкриття, яке встановлено внаслідок 

спільної творчої праці двох або більше осіб (співавторів), належить їм 

спільно. 

Швидкий розвиток науки й ускладнення самого характеру наукових 

досліджень все більше приводять до того, що ефективне здійснення робіт у 

більшості наукових напрямів виявляється надто складним для окремих 

вчених і нерідко вимагає об'єднання зусиль, часом, дуже великих наукових 

колективів. Колективність у проведенні наукових досліджень розглядається 

як відображення закономірності розвитку науки, що полягає у переході від 

наукових пошуків до комплексних досліджень. Характерною рисою 

розвитку сучасної науки, що найбільш гостро поставила проблему 

авторства і співавторства є посилення колективності наукової праці. 

Помітне збільшення кількості виконавців наукових розробок і авторів 

відповідних наукових публікацій, що спостерігається як у нашій країні, так 

і за кордоном є одним з наочних і достатньо переконливих свідчень цьому. 

У практиці реєстрації наукових відкриттів (1992-2016 рр.) кількість 

відкриттів, зареєстрованих на ім'я одного автора, складає приблизно 25 

відсотків від їхньої загальної кількості [78, с. 29]. 

Зазначена особливість у зростанні авторських колективів ставить на 

одне з перших місць проблему обґрунтованого визначення дійсних авторів. 

Із всіх осіб, які брали безпосередню участь у тих чи інших спільних 

наукових дослідженнях, виконання яких дає можливість пізнавати, зокрема, 

нові закономірності, властивості і явища матеріального світу, необхідно 

визначити і виявити дійсних авторів наукових відкриттів.  

Рішення фундаментальних наукових проблем вимагає глибокого творчого 

підходу і не може бути успішно реалізовано тільки кількісним зростанням 

дослідницького колективу, оскільки незважаючи на значення колективних 

форм наукової праці, яке збільшується, наукова  творчість, врешті-решт, 

зберігає індивідуальний характер. Отже, колективність у проведенні 
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спільних наукових досліджень особливо гостро порушила питання про 

творчий внесок авторів цих досліджень [186, с. 42]. 

Таким чином, основним критерієм, за допомогою оцінки якого можна 

встановити право на співавторство у відкритті, є творча праця особи. І 

мірою оцінювання творчої праці у випадку існування декількох авторів у 

створеному відкритті, є наявність творчого внеску кожного з них у це 

відкриття. По суті, відкриття є підсумком фундаментального наукового 

дослідження, яке призвело до вирішення тієї чи іншої наукової, творчої 

задачі і встановлення нового наукового положення, що вносить істотні, 

докорінні зміни в рівень наукового пізнання. Іншими словами, відкриття є  

результатом творчості найвищого рангу [78, с. 29]. 

Забезпечення тотожності й ідентичності сутності пріоритетного 

повідомлення і змісту формули відкриття, що викладається в заявці на 

відкриття, є одною з головних умов, виконання якої дозволяє найбільш 

обґрунтовано вирішити питання про виявлення дійсних авторів відкриття, 

тобто осіб, які зробили вирішальний внесок у його встановлення. 

Необхідною підставою дотримання цієї умови є нерозривна органічна 

єдність усіх чотирьох чинників, що характеризують відкриття : 

пріоритетного джерела (його змісту), формули відкриття, імені їх дійсного 

автора і дати пріоритету відкриття [78, с. 29]. 

Природно, що не всі учасники спільних наукових досліджень можуть 

претендувати на авторство у відкритті, а насамперед тільки ті з них, кому 

належить максимальний творчий внесок у встановлення відкриття. У 

випадку, якщо важко визначити, кому із співавторів належить основний 

внесок, то доцільно виділити гранично мінімальне коло дослідників, які 

зробили вирішальний внесок у формулювання й обґрунтування вірогідності 

відкриття [186, с. 42]. 

Авторам відкриттів слід також подавати довідку про творчу участь у 

науковому дослідженні. У цьому документі мають бути відображені 

відомості про те, у чому конкретно полягає творча участь кожного з них у 
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створене відкриття. При цьому зазначені відомості мають бути 

документально підтверджені (публікаціями, звітами тощо).  

Не можуть визнаватись співавторами наукових відкриттів особи, які 

не зробили творчого внеску у встановлення наукового відкриття і які 

надавали автору наукового відкриття тільки технічну та організаційну 

допомогу, або сприяли оформленню матеріалів заявки на відкриття. Не 

можна визнати співавторами відкриттів осіб, які виготовляли схеми, 

креслення, розрахунки та інше.  

Нижче наводяться найбільш розповсюджені випадки щодо визначення 

співавторства у науковому відкритті.  

Так, вченими-правниками були порушені питання стосовно 

визначення співавторства у відкритті у такий спосіб: «якщо відкриття було 

створено однією особою, але згодом або відразу іншою  особою була 

доведена помилковість і ненауковість такого пояснення і цією другою 

особою було запропоновано загальновизнане і правильне пояснення 

відкриття, то співавторами наукового відкриття мають вважатись первісний 

автор відкриття, який не зміг його пояснити, і автор, який теоретично 

правильно пояснив його» [202, с. 119, 224, с. 41]. 

Але, мабуть у цьому випадку важко поділити ідею щодо визнання 

співавторства, оскільки наукове обґрунтування і пояснення, яке надається 

другою особою, може і не мати характеру наукового відкриття. У разі, якщо 

наукове обґрунтування все ж таки буде відповідати критеріям, властивим 

для наукового відкриття, то в цьому разі воно може вважатись окремим 

науковим відкриттям і відносин співавторства тут немає. Перша особа 

залишається творцем наукового відкриття, незважаючи на те, що воно 

визнане помилковим, а особа, яка представила його правильне наукове 

обґрунтування є автором цього обґрунтування, але не співавтором у 

створеному науковому відкритті.  

Другий випадок, коли особа виступає ініціатором розробки наукового 

дослідження, певної проблеми, яку потім було розроблено іншими особами 
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і втілено у наукове відкриття. Навіть незважаючи на значущість і 

важливість запропонованої теми, співавтором у відкритті ця особа буде 

вважатись тільки у разі наявності свого особистого творчого внеску в 

опрацювання наукового відкриття незалежно від стадії наукових 

досліджень, які проводяться. Інакше кажучи, для визнання співавторства у 

цьому випадку, замало постановки на порядок денний актуальної проблем и, 

необхідною є наявність особистого творчого внеску у її вирішення [ 202, с. 

43-45]. 

Деякі автори висловлюють думку про те, що коли використання 

відкриття стає можливим завдяки додатковій винахідницькій активності 

інших осіб, автор відкриття і автор (або автори) цих додаткових заходів 

мають вважатись співавторами – співвинахідниками 225, с. 142. 

Ми вважаємо, що тут не можна вести мову про співавторство автора 

відкриття і винахідника. Справа в тому, що це види діяльності різного 

профілю, які не можна змішувати. Неоднаковим є предмет діяльності 

винахідника і особи, яка встановила відкриття, різні також і об’єкти 

правової охорони.  

Не може бути підставою для визнання автором (співавтором) особи, 

яка лише редакційно доопрацювала матеріали наукових розробок, матеріали 

недопрацьованих заявок на відкриття попередників, оскільки створення 

відкриття – складний, тривалий процес й іноді минає не одне десятиріччя 

перед тим, як воно втілиться у науковий результат – закономірність, 

властивість або явище.  

Отже, розглянуті випадки встановлення співавторства у науковому 

відкритті. Головним критерієм його наявності у всіх зазначених ситуаціях є 

існування творчого внеску у створення відкриття.  

Окремо слід зупинитися на визнанні наукових відкриттів, які створені у 

порядку виконання трудових обов’язків.  Проблема існування наукових 

відкриттів, створених у порядку виконання трудових обов’язків, є 

актуальною на сучасному етапі. До речі, за радянських часів існував досвід 
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розподілу наукових відкриттів, створених у так званому  “індивідуальному” 

порядку авторами наукових відкриттів. У довідниках того часу можна 

знайти чимало публікацій про такі наукові відкриття, де згадується лише 

автор (співавтори) наукового відкриття, а  також основні дані, які 

характеризують це відкриття (пріоритет, формула, галузь застосування і 

практичне значення). У останніх публікаціях стосовно наукових відкриттів, 

створених за часів існування незалежної України, наводяться дані про 

наукові відкриття, створені як в індивідуальному порядку, так і в порядку 

виконання трудових обов’язків, про що свідчить зазначення установи, де 

вони створені. 

На сьогоднішній день статистичні дані щодо розподілу наукових  відкриттів 

за цим критерієм свідчать про таке.  За даними Асоціації авторів наукових 

відкриттів України на 2016 рік Україна має 73 зареєстрованих наукових 

відкриття; при цьому відкриттів, створених в індивідуальному порядку, – 

14, у стінах одної установи – 29, двох – 12, трьох і більше – 8, 10 − інші 

[226, с. 157]. 

Як видно з наведених даних, наукових відкриттів, створених у відповідних 

установах, значно більше, ніж тих, що створені в індивідуальному порядку.  

Слід зазначити, що в науково-дослідних закладах, де частіше за  все 

створюються наукові відкриття, працюють патентні відділи, серед  інших 

функцій яких є всіляке сприяння науковцям і фахівцям в оформленні і 

доопрацюванні матеріалів заявок на їх наукові відкриття. Такі відділи 

мають опрацьовувати заявки на наукові відкриття при безпосередній участі 

потенційного автора відкриття [226, с. 158]. Беззаперечним є той факт, що 

більшість створених наукових відкриттів є результатом  науково-дослідних 

робіт, які затверджуються науковими або науково-технічними Радами і 

проводяться у різноманітних, головним чином  науково-дослідних, закладах 

у порядку виконання трудових обов’язків. Отже, по суті, явище отримання 

авторського свідоцтва на створене наукове відкриття для відповідної 

установи не є справою виняткового характеру.  



254 

 

По закінченні виконання науково-дослідної роботи Вчена рада цього 

закладу на основі обговорення і оцінки отриманих результатів, якщо є такі 

підстави, приймає рішення про доцільність визнання нового наукового 

положення в якості відкриття. Зазначене рішення засвідчується протоколом 

Вченої ради, який затверджується керівником  закладу і додається до 

матеріалів заявки на відкриття, які надсилаються на подальшу експертизу 

[226, с. 158]. 

Можна зробити висновок, що переважна більшість всіх наукових відкриттів 

так чи інакше є результатом праці авторів у науково -дослідних установах і 

існування так званого «автора-одинака» створеного відкриття є скоріше 

винятком, ніж звичайною справою. Виходячи з цього, заявка  на наукове 

відкриття має подаватись від імені відповідного закладу, де  воно було 

створено, з вказівкою на дійсних авторів відкриття.  

Щодо питання визначення моменту опрацювання матеріалів заявки на 

наукове відкриття відповідним патентним відділом або іншим  підрозділом 

слід відзначити деякі особливості.  

Річ у тім, що у процедурі підготовки необхідних матеріалів стосовно 

наукового відкриття, створеного у порядку виконання  трудових обов’язків, 

діють як мінімум дві особи – автор відкриття і патентний  підрозділ, який, 

по суті, має сприяти автору відкриття в доопрацюванні матеріалів заявки. 

Стосовно порядку оформлення наукових відкриттів, створених у порядку 

виконання трудових обов’язків, слід вказати, що патентний відділ може 

мати справу лише з такими заявочними матеріалами на наукові відкриття, 

щодо яких автори відкриттів вже здійснили пріоритетну публікацію.  Після 

опублікування матеріалів заявки на наукове відкриття вона стає об’єктом 

обговорення наукової громадськості і після цього або юридична особа, або 

особисто автор мають право на подання вже опублікованих матеріалів 

заявки на відкриття. 

Офіційним визнанням матеріалів відкриття, яке надає право установі подати 

заявку на відкриття, створеного у порядку виконання трудових обов’язків, 



255 

 

слід визнати повідомлення, зроблене на Науковій або Науково -технічній 

раді такої установи. Таке повідомлення має бути стислим і містити 

інформацію про сутність створеного наукового  відкриття. Відкриття для 

науково-дослідного закладу є значною подією, оскільки свідчить про рівень 

наукових досліджень і є показником  і критерієм оцінки діяльності науково-

дослідних закладів. Тому свідоцтво на відкриття може видаватись 

юридичній особі, де воно створене, з указівкою на автора (співавторів) 

відкриття. 

Додатково слід визначити такий суб’єкт права, як юридична особа з 

вказівкою на дійсного автора (співавторів) відкриття, оскільки наукові 

відкриття є результатом виконання науково-дослідних робіт, результати  

яких розглядаються і затверджуються Науковими або Науково -технічними 

радами наукових установ.  

Процедура визнання таких відкриттів практично співпадає з вищеописаною 

процедурою щодо визнання наукових відкриттів, створених у порядку 

виконання трудових обов’язків. По суті, заклад, де працює автор відкриття 

є безпосереднім учасником щодо появи наукового відкриття і він має таке ж 

саме право на визнання власної участі у створенні наукового відкриття, як і 

автор відкриття. Тобто, формально, згідно з проектом Закону, заклад має 

право на отримання свідоцтва на наукове відкриття, у той час, як автор – на 

отримання диплому. Отже, практично всі наукові відкриття так чи інакше є 

результатом праці авторів у науково-дослідних установах. Виходячи з 

цього, заявка на наукове відкриття може подаватись від імені відповідного 

закладу, де воно було створено, з указівкою на дійсного (дійсних) авторів 

відкриття. У подальшому, у разі виявлення у матеріалах заявки 

незахищених охороноздатних рішень, їх подальше оформлення буде 

здійснюватися відповідно до Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі».  

Як виняток, видача диплому на ім’я юридичної особи можлива, коли 

йде мова про так звані «закриті» відкриття, які розробляються для 
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військово-промислового комплексу, є державною таємницєю, відомості про 

які не публікуються. Наприклад, відкриття «Явище аномальної зміни 

інтенсивності потоку квантів проникаючого випромінювання моно - і -

багатоелементними середовищами» (диплом № 57) [227, с. 22], було у свій 

час саме таким, тому відомості про нього не публікувались.  

Суб’єктами права на наукове відкриття можуть бути дві або більше 

юридичних осіб (установ, підприємств) 228, с. 141. У разі, якщо вони 

спільно працюють над проведенням наукових досліджень, вирішенням 

певної задачі і результатом їх співпраці стає наукове відкриття. Дипломи на 

такі відкриття мають бути видані на ім’я цих осіб з вказівкою на дійсних 

авторів відкриття. Наприклад, над відкриттям «Властивість вугільного 

пласту, який захищається, формувати захистну дію від газодинамічних 

проявів при його випереджаючий розробці» (диплом № 443) працювали три 

установи і організації. Цими установами були визначені дійсні автори 

відкриття, яким були видані дипломи, а установам і організаціям – 

свідоцтва про створене відкриття [229, с. 5]. У разі проведення незалежних 

досліджень, які здійснюються різними вченими – спеціалістами окремо 

один від одного, доцільно було б, мабуть, приймати заявки на відкриття від 

них обох – адже, виходячи з чисто формального пріоритету особи, яка 

подала першою заявку на відкриття, відмовляти у такому ж праві іншій 

особі було б недоцільно [78, с. 34]. 

Ще одним суб’єктом права на наукове відкриття слід визнати 

спадкоємців автора наукового відкриття.  

Відповідно до ст. 1219 ЦК України до складу спадщини не  входять 

права і обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця. Тобто, у 

будь-якому випадку, особисті немайнові права зберігаються за автором 

відкриття. Що стосується спадкоємців, то вони, очевидно, можуть вступати 

у правовідносини, пов’язані з отриманням диплому на ім’я автора 

наукового відкриття, ставати суб’єктом права на винагороду, яка має 

виплачуватись спадкоємцю у тому ж самому розмірі, що і автору відкриття.  
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Щодо іноземних осіб – авторів відкриттів, яким законом надаються 

однакові з авторами відкриттів – громадянами України права, слід 

визначити наступне. На сьогоднішній день йде мова лише про 

вдосконалення державної реєстрації наукових відкриттів на території 

України, а у зарубіжних країнах деякі наукові відкриття (які мають 

достатню базу патентних істотних ознак) реєструються на рівні з 

винаходами (США, Іспанія). Тому, мабуть, не може мати місце рівність і 

обсяг фактичних прав, які надаються особі – автору відкриття, в Україні і у 

зарубіжних країнах. Відповідно, можна вести мову про надання іноземним 

особам такої самої сукупності конкретних прав, якими можуть 

користуватися українські автори відкриттів, якщо наукове відкриття 

створено ними у співавторстві з українським громадянином з видачею 

іноземцю-автору відкриття українського диплому відповідного державного 

зразка. Так, наприклад, був виданий диплом на наукове відкриття (диплом 

№ 462) «Закономірність зміни знософрікційних характеристик поверзневих 

шарів металополімерних пар тертя при їх контактно -імпульсній взаємодії» 

вченим А. Д. Пашаєву, А. Х. Джанахмедову, О. І. Вольченко, 

Д. О. Вольченко, М. О. Вольченко, С.  І. Криштопа - відповідно громадянам 

України, Росії і Азербайджану [230, с. 12]. 

Правонаступникі – фізичні або юридичні особи,  які у цивільно-правових 

відносинах беруть на себе права і обов’язки їх первинного носія. Такі права 

і обов’язки, як відзначалося вище, мають бути відповідним чином 

оформлені офіційним юридичним органом.   

Отже, визначені суб’єкти права на наукове відкриття. Окрім 

загальновідомих суб’єктів, таких як автор (співавтори) наукового відкриття, 

спадкоємець прав на наукове відкриття, правонаступник автора тощо, 

додатково визначений такий суб’єкт права, як юридична особа у вигляді 

науково-дослідної установи. Від імені науково-дослідної установи разом з 

автором відкриття подається заявка на наукове відкриття і така установа 

стає суб’єктом права на створене наукове відкриття. У разі виявлення у 
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практичній частині наукового відкриття незахищених охороноздатних 

рішень, Вченою радою виноситься рішення про подальше оформлення їх 

відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі»; допомога автору у такому оформленні і подальшому спрямуванні 

до державної Установи надається патентним відділом науково-дослідної 

установи або патентним повіреним, який бере на себе обов’язок у наданні 

правової допомоги в оформленні матеріалів заявок на відповідні науково -

технічні результати.  

 

 

4.3. Суб’єкти права на раціоналізаторську пропозицію і на бізнес -метод 

 

Згідно зі ст. 483 ЦК України суб’єктами права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, який ця 

пропозиція подана [163].  

Іноземці і особи без громадянства користуються такими самими правами, як 

і громадяни України. При цьому право авторства на раціоналізаторську 

пропозицію, як об’єкт інтелектуальної власності, визнається за фізичними 

особами, творчою працею яких створено раціоналізаторську пропозицію.  

Право авторства на раціоналізаторську пропозицію, створену творчою 

працею двох і більше громадян, належить їм спільно як співавторам. 

Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену 

у співавторстві, визначається угодою між  ними. 

Не визнаються співавторами особи, які надали авторові раціоналізаторської 

пропозиції тільки технічну допомогу (виготовлення креслення і зразків, 

оформлення документації, виконання розрахунків, проведення дослідної 

перевірки тощо), або сприяли  оформленню прав на раціоналізаторську 

пропозицію та її використання.  

Права автора раціоналізаторської пропозиції можуть перейти до його 

спадкоємців за законом або заповітом. Це передусім стосується права на 
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отримання свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію і, відповідно, право 

на матеріальну винагороду за її створення. 

Згідно зі ст. 484 ЦК України автор раціоналізаторської пропозиції має 

право на добросовісне заохочення від юридичної особи, який ця пропозиція 

подана. Відповідно, суб’єкт інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію – юридична особа, яка визнала пропозицію 

раціоналізаторською, має право на використання цієї  пропозиції у будь-

якому обсязі [163]. 

Цікавим залишається факт, що суб’єктами права на раціоналізаторську 

пропозицію можуть виступати не лише працівники підприємств, але також і 

інші особи – наприклад, спеціалісти у різних галузях, працівники 

відповідних служб, тощо [155, с. 49].  

До того ж слід зазначити, що автор раціоналізаторської пропозиції, як і, 

наприклад, автор відкриття, має низку немайнових прав, що виникають у 

нього у зв’язку зі стадіями створення, визнання і використання 

раціоналізаторської пропозиції. Так, у разі створення раціоналізаторської 

пропозиції автор має право подати заяву на її оформлення , право на 

встановлення першості стосовно раціоналізаторської пропозиції. З 

офіційним визнанням раціоналізаторської пропозиції пов’язано право 

авторства, а з використанням раціоналізаторської пропозиції на 

підприємстві виникає майнове право автора на  отримання матеріальної 

винагороди. 

При цьому особа не несе обов'язку прийняття раціоналізаторської 

пропозиції. Це питання кожна особа, до якої звернувся з заявою автор 

раціоналізаторської пропозиції, вирішує на свій розсуд. Але прийнявши 

раціоналізаторську пропозицію, особа несе обов'язки, що виплива ють із 

законодавства та договору між автором раціоналізаторської пропозиції та 

особою, що її прийняла. На думку В. Г. Ротань можливість звернення до 

декількох осіб з раціоналізаторською пропозицією не виключається. Але 

договором між автором та особою, що першою прийняла раціоналізаторську 
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пропозицію, авторові може бути заборонено передавати раціоналізаторську 

пропозицію іншим особам [231].  

Враховуючи той факт, що бізнес-методи для українського законодавства є 

достатньо новим результатом творчої діяльності,  який має певні 

особливості, відповідно, і коло суб’єктів права інтелектуальної власності, 

яке на них виникає, має певні особливості.  

Безумовно, ключовою особою, яка створює будь-який об’єкт 

інтелектуальної власності, є фізична особа, творець. І бізнес -методи у 

даному випадку, також не є виключенням. Суб’єктом права інтелектуальної 

власності на бізнес-метод є фізична особа, яка за допомогою певних засобів 

досягла творчого результату у вигляді бізнес-методу. При цьому статус цієї 

особи може бути різним, зокрема, це може бути особа-підприємець, яка 

постійно знаходиться у відносинах, пов’язаних з ринком і прагне 

задовольнити власні потреби у підвищенні конкурентоздатності власної 

компанії за рахунок створення нового методу ведення бізнесу. Суб’єктами 

права на бізнес-метод також можуть бути особи, які працюють у великих 

установах і зацікавлені у підвищенні ефективності творчої праці – це 

менеджери, керуючі партнери, директора відповідних відділів, ІТ 

співробітники, та інші співробітники бізнес – типу, тощо. 

Суб’єктом права на бізнес-метод можуть виступати юридичні особи – 

банки, великі компанії, компанії-монополісти, корпорації, інші юридичні 

особи, діяльність яких тісно пов’язана з пошуком нових бізнес -рішень. 

Іноземні особи, безумовно, виступають суб’єктами права на бізнес-методи, 

оскільки, по суті, існування цього об’єкту є доволі розповсюдженим саме за 

кордоном, де існує відповідна нормативна база щодо визнання його на 

законодавчому рівні.  

Правонаступники також можуть виступати суб’єктами права на бізнес -

методи, оскільки ситуація, коли права і обов’язки відповідних фізичних і 

юридичних осіб можуть передаватися за договором або законом, не є 
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винятком. Патентовласники прав на бізнес-методи також стануть 

повноцінними суб’єктами прав і обов’язків, які випливають із  нього, тощо.  

Безумовно, зазначений перелік суб’єктів права інтелектуальної власності не 

є вичерпним і потребує подальших досліджень, але, на наш погляд, на 

сучасному етапі може мати такий вигляд.  

У тісному взаємозвязку з суб’єктами права на бізнес -методи є суб’єкти прав 

на комп’ютерну програму. Розглянемо їх більш детально.  

На сьогоднішній день, відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» суб'єктами авторського права (а 

відповідно і комп’ютерних програм), є автори творів, їх спадкоємці та 

особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.  

Отже, згідно з діючим законодавством, автором (суб’єктом) прав на 

комп’ютерну програму вважається фізична особа, творчою працею якої 

вона створена. При цьому, за загальним правилом, не можуть вважатися 

авторами програми особи, які надавали лише технічну, організаційну, або 

будь-яку іншу допомогу у її створенні, оскільки визначаючим моментом тут 

є саме наявність творчого внеску у її створення [232, с. 113]. 

Суб’єктами права на комп’ютерну програму можуть бути автори 

(співавтори) комп’ютерних програм, тобто особи, які спільно розробили 

відповідну комп’ютерну програму, програмний продукт і, якщо інше не 

визначено договором або законом, мають рівні права на здійснення 

виключних прав на неї.  

Суб’єктами прав на комп’ютерну програму можуть бути спадкоємці 

авторів комп’ютерних програм. Після смерті автора вони мають право на 

перехід до них майнових прав автора-розробника, у той час як особисті 

немайнові права залишаються за автором [232, с. 113]. 

Окреме місце у переліку кола суб’єктів права на комп’ютерну 

програму посідає роботодавець. Ст. 429 Цивільного кодексу України дещо 

розширено тлумачення ст. 7 закону України «Про авторське право і суміжні 

права» і відзначено, що, майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 
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створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де 

або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено догово ром [233, с. 

61]. 

Неповнолітні особи також можуть стати суб’єктами права на 

комп’ютерну програму і розпоряджатися майновими правами 

інтелектуальної власності на неї. У ст. 32 ЦК зазначено, що неповнолітня 

особа має право поряд з іншими правами самостійно здійснювати права на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом.  

Суб’єктами права на комп’ютерну програму можуть бути 

правонаступники авторів комп’ютерних програм - фізичні або юридичні 

особи. 

Іншими особами у сфері прав на комп’ютерну програму можна 

вважати також і користувачів таких програм, яких дедалі стає більше, 

організації колективного управління, предметом діяльності яких є 

колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав.  

Крім того, створення нових форм комп´ютерних програм, їх 

удосконалення може також призводити до збільшення кількості авторів -

розробників комп’ютерних програм. Процес створення відповідного 

програмного продукту може вимагати залучення інших осіб. І, тому, 

питання визначення статусу кожного автора, чий твір використовувався у 

конкретній комп’ютерній програмі для того, щоб можливо було укласти з 

ним відповідну угоду – залишається актуальним і сьогодні і потребує 

подальших наукових досліджень у цьому напрямі.  

Отже, розглянуто ймовірне коло суб’єктів прав на бізнес-методи. Це 

питання потребує подальших досліджень, безумовно, з врахуванням вже 

набутої зарубіжної практики у цій сфері, так само, як і остаточне 

визначення кола суб’єктів прав на комп’ютерну програму, врахо вуючи її 

особливу правову природу.  
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З метою висвітлення ролі представника у справах інтелектуальної власності 

щодо надання допомоги в оформленні матеріалів заявок на відповідні 

об’єкти інтелектуальної власності, слід визначити наступне.  

На думку Г. Онев’юк представницькі відносини по-різному сьогодні 

врегульовані в Україні і у зарубіжних країнах. Так, наприклад, 

законодавство Німеччини визначає, що правова діяльність повинна 

здійснюватися професійно: адвокатами, що є спеціалістами з 

процесуального права, і патентними повіреними – спеціалістами з питань 

інтелектуальної власності. У Бельгії, Австрії, Португалії суб’єктний склад 

представників не обмежений – ними можуть бути як адвокати, так і 

патентні повірені. У Кодексі інтелектуальної власності Франції зазначено, 

що список осіб, які компетентні в питаннях промислової власності 

визначається щорічно; відповідно, така особа повинна мати достатню 

кваліфікацію і відповідний досвід, тобто фактично займатися такою 

діяльністю [234, с. 55]. 

В Україні атестація патентного повіреного і внесення його до реєстру 

здіснюється один раз і не вимагає особливих умов щодо його практичної 

діяльності. 

Згідно з п. 3 Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених) в редакції від 27.08.1997 р., зі  змінами від 

19.08.2002 р., патентним повіреним є громадянин України, який надає 

фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов’язані з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених 

осіб в Установі та установах, що належать до сфери його управління, а 

також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими 

фізичними та юридичними особами [235]. 

Як зазначалося вище, патентний повірений повинен бути громадянином 

України, який: 

– постійно проживає в Україні; 
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– має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту у сфері охорони 

інтелектуальної власності; 

– має не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони 

інтелектуальної власності;  

– склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на 

право займатися діяльністю патентного повіреного.  

Відповідно до п. 11 Положення патентний повірений має право згідно із 

законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати 

всі пов’язані з цим дії у відносинах з Установою та установами, що 

належать до сфери його управління, а також  судовими органами, 

кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, 

зокрема: 

– підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;  

– подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів; 

– виконувати платіжні операції;  

– вносити зміни до опису винаходів і креслень;  

– відкликати заявки на видачу охоронних документів на об’єкти 

промислової власності;  

– подавати доповнення, заперечення, скарги;  

– вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;  

– проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні 

дослідження; 

– представляти інтереси власників прав на об’єкти інтелектуальної 

власності в державних і судових органах тощо [235]. 

Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це 

доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що 

підтверджує його повноваження відповідно до законодавства [235]. 

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом 

зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу 

охоронного документа на об’єкт промислової власності, якщо заявка 
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підписана заявником. Безумовно, без послуг патентного повіреного 

неможливо обійтися, коли мова йде про іноземних осіб, інтереси яких він 

представляє у відповідних державних установах. По суті, патентний 

повірений бере на себе права і обов’язки особи, яку він представляє у 

відносинах  з державною установою.  

Таким чином, розглянуті основні учасники – суб’єкти прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки. Розглянуті і визначені суб’єкти прав на 

наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції і бізнес -методи. Окремо 

розглянутий такий суб’єкт права як патентний повірений, представник у 

справах інтелектуальної власності. 

 

4.4. Визначення суб’єктивних прав, які виникають у суб’єктів при 

удосконаленні правової охорони об′єктів інтелектуальної власності  

 

4.4.1. Суб’єктивні права, які виникають у авторів винаходів і  

корисних моделей 

 

Питанню висвітлення особистих немайнових прав свого часу 

присвячувалися праці багатьох вчених, правників, серед яких 

М. Л. Апранич, С. Н. Братусь, А. С. Довгерт, О. В. Дзера, Н. О. Давидова, 

О. С. Іоффе, О. М. Калітенко, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, М. Н. Малєіна, 

З. В. Ромовська, О. В. Кохановська, І.  В. Спасибо-Фатєєва, Р. О. Стефанчук, 

Л. В. Федюк, К. А. Флєйшиць, Л. А. Зубкова та інші.  

Так, О. В. Кохановська пропонує у доктрині цивільного права кілька 

критеріїв класифікації особистих немайнових прав, як і можна згрупувати у 

три правові інститути: права на немайнові блага, втілені у самій 

особистості; право на особисту недоторканість і свободу; право на життя і 

охорону здоров’я, право на недоторканість особистого життя [236, с. 9]. 

Р. О. Стефанчук виділяє комплексну систему особистих немайнових 

прав фізичних осіб, зокрема, два типи особистих немайнових прав: а) 
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універсальні (загальні) особисті немайнові права, що належать всім 

фізичним особам; б) окремі немайнові права, якими наділяються особи 

залежно від їх статусу [237, с. 258-265]. М. М. Малеіною відзначено, що 

особисті немайнові права пов’язані з майновими, і можуть виступати 

передумовою виникнення майнових прав у випадку їх реалізації [236, с. 9].  

Узагальнення усіх теоретико-правових підходів щодо особистих 

немайнових прав дозволило О. О. Красавчикову виокремити негативну, 

позитивну і радикальну концепції, в основі яких лежить принцип 

належності зазначених прав до предмету цивільного права [238, с. 106]. 

Л. В. Федюк взагалі виділяє таку класифікацію  особистих немайнових прав, 

як їх поділ на скептичні, консервативні, класичні, моністичні і 

реформаторські [239, с. 25]. 

Колективом правників відзначено, що при здійсненні інтелектуальних 

прав діє важливий принцип співвідношення майнових та немайнових прав , 

закріплений у ч. 3 ст. 423 ЦК: особисті немайнові права інтелектуальної 

власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності . Із цього 

випливає, що передача майнових прав за договором, або їх обмеження  

згідно із законом, або нездійснення майнових прав не обмежує і неприпиняє 

немайнових прав та не означає відмову від них [240, с. 541]. 

В контексті зазначеного вважаємо за доцільне розглянути немайнові права 

інтелектуальної власності, які виникають на винахід, корисну модель і 

промисловий зразок. 

Немайновим правом інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок є, перш за все, право авторства на  створений 

об’єкт промислової творчості. Право авторства невід’ємне від особи і має  

безстроковий характер. Воно зберігається за особою, яка створила 

відповідний об’єкт, і який не може бути переданим будь-якій особі як 

протягом життя автора, так і після його смерті.  Протилежною стороною 

авторства є плагіат, зокрема, Г. О. Ульянова виділяє такі ознаки плагіату: 

використання чужого твору без згоди автора та зазначення його даних; 
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привласнення авторства на чужий твір; твір із запозиченням чужого 

матеріалу має бути оприлюднений (опублікований) [241, с. 260, 261].  

Автор-винахідник має право на присвоєння винаходу спеціальної назви або 

свого власного імені, про що має бути зазначено у заявці.  

Ще одним немайновим правом є зазначення імені автора у зв’язку з 

використанням винаходу, якщо це практично можливо . Це право тісно 

пов’язано з особистістю його автора. До того ж порушенням цього права 

автора є його перекручення або неправильне застосування. До порушень 

цього права належить також його використання із замовчуванням дійсного 

джерела існування.  

Перейдемо до розгляду майнових прав.  

Незважаючи на те, що питання визнання майнових прав об’єктами 

цивільних правовідносин завжди було дискусійним, законодавець визнав їх 

в якості таких. Цієї ж думки дотримуються також і вітчизняні правники, 

зокрема, О. В. Дзера, В. Д. Примак, Є. О. Харитонов, тощо. Щодо 

визначення системи об’єктів цивільних правовідносин погляди правників 

поділилися на полярні точки зору. Зокрема, такі вчені як Я.  М. Магазинер, 

О. С. Іоффе, С. М. Братусь, Д. Н. Генкин, які були прихильниками 

моністичної теорії об’єктів, доримувалися точки зору, що єдиним об’єктом 

цивільних прав є річ [242, с. 585-590]; інші правники, зокрема, 

М. М. Агарков, Н. Г. Александров, С. Ф. Кечекьян, О. А. Красавчиков, 

В. І. Серебровський та інші,  які були прихильниками плюралістичної теорії 

об’єктів цивільних прав, виступали проти штучного звуження кола об’єктів 

і відзначали, що об’єкти цивільного правовідношення є множинними [243, 

с. 843]. 

Питання визначення місця майнових прав у системі цивільних 

правовідносин з точки зору відомих правників потребує подальших 

досліджень. Так на думку С. І. Шимон, система об’єктів цивільних 

правовідносин поділяється на майнові об’єкти (можуть бути адекватно 

оцінені в грошах) та немайнові об’єкти (не мають еквівалентної грошової 
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оцінки: особисті немайнові блага, інформація, результати інтелектуальної 

діяльності); немайнові об’єкти є нематеріальними; майнові об’єкти 

поділяються на майнові матеріальні (речі) та майнові нематеріальні 

(майнові права, роботи, послуги); майнові матеріальні входять до складу 

майна; майнові нематеріальні об’єкти поділяються на: а) такі, що входять 

до складу майна (майнові права); б) такі, що не входять до складу майна 

(роботи і послуги). С. І. Шимон відзначає, що майнові права є майновими 

нематеріальними об’єктами, що входять до складу майна [243, с. 845]. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне перейти до розгляду 

майнових прав інтелектуальної власності, які виникають на конкретні 

об’єкти – винаходи, корисні моделі і промислові зразки.  

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуально ї 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:  

– право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;  

– виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка (видавати ліцензії);  

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, 

корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке 

використання; 

– інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [163]. 

Частиною 2 ст. 464 ЦК відзначено, що майнові права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать 

володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором або 

законом [163]. Патент надає його власнику виключне право 

використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке 

використання не порушує прав інших власників  патентів. 

Відповідно до п. 28 закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається:  

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу 

(корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для 
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продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше 

введення його в цивільний оборот або  зберігання такого продукту в 

зазначених цілях; 

– застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його 

для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про 

те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, 

виходячи з обставин, це і так є очевидним. 

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 

винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, 

включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або 

ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається 

застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного 

пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй [181]. 

При цьому законом визначається право власника патенту на надання будь -

якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної 

моделі) на підставі ліцензійного договору.  

Як охоронний документ, патент надає його власнику виключне право 

забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без 

його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається 

згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються  патентом [181]. 

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на 

промисловий зразок», використанням промислового зразка визнається 

виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового 

зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому 

числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 

цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб  

визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового 

зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка 

[183]. 
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Згідно з пп. 5 і 6 Закону, власник патенту має право дати будь-якій особі 

дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі 

ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на 

промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними,  якщо вони 

укладені у письмовій формі і підписані сторонами.  

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам 

використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком 

випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом 

порушенням прав власника патенту. Власник патенту  повинен сплачувати 

відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно  

користуватися виключним правом, що випливає з патенту [183]. 

Відповідно до ст. 23 Закону якщо промисловий зразок не використовується 

або недостатньо використовується  в Україні протягом трьох років 

починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, 

коли використання промислового зразка було припинено, то  будь-яка особа, 

яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий  зразок, 

у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного дого вору може 

звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання 

промислового зразка [183]. 

При цьому обов’язок доказування протилежного покладається на 

патентовласника. Так, якщо власник патенту не доведе, що факт 

невикористання чи недостатнього використання промислового зразка 

зумовлений поважними причинами, суд виносить  рішення про надання 

дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з 

визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та 

порядку виплати винагороди власнику патенту [183]. 

Чинним законодавством визначений перелік дій, які не визнаються 

порушенням прав патентовласника щодо відповідного об’єкта промислової 

власності. При цьому такі дії мають схожі риси і щодо винаходів (корисних 

моделей) і щодо промислових зразків. Такими діями, зокрема, вважаються: 
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використання об’єкту промислової власності без комерційної мети; з 

науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин 

(стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо), з повідомленням власника 

патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому 

відповідної компенсації [57, с. 327].  

Відповідно до п. 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи  і 

корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, 

введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням 

запатентованого винаходу (корисної моделі)  продукту будь-якою особою, 

яка придбала його без порушення прав власника, тобто якщо цей продукт 

був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником 

патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).  Не 

визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з 

комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, 

виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, 

що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, 

що надаються патентом. Проте після  одержання відповідного повідомлення 

власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту 

або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір  яких встановлюється 

відповідно до законів або за згодою сторін.  

Ще одною дією, яка не вважається порушенням прав власника патенту, є 

використання об’єкта промислової власності на підставі попереднього 

користування, яке полягає в тому, що особа, яка до дати подання до 

Установи заявки або, якщо заявлено  пріоритет, до дати її пріоритету в 

інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала 

в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу 

(корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого 

використання, зберігає право на безоплатне продовження цього 

використання або на використання  винаходу (корисної моделі), як це 

передбачалося зазначеною підготовкою [181]. 
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Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання 

запатентованого винаходу (корисної моделі) в конструкції чи при 

експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або 

випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території 

України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується 

виключно для потреб зазначеного засобу.  Не визнається порушенням прав, 

що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, 

виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка,  після 

введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його 

спеціального дозволу [181]. 

 

4.4.2. Субєктивні права інтелектуальної власності на наукове 

відкриття, в якому виділені охороноздатні ознаки  

 

Слід відзначити, що стосовно визначення місця і ролі немайнових 

прав як окремої самостійної групи прав автора серед правників і на 

сучасному етапі продовжує досліджуватися. Вченими висловлюються різні 

точки зору щодо вирішення цього питання.  

Заслуговує на увагу класифікація особистих немайнових прав викладена у 

роботі Р. О. Стефанчука «Система особистих немайнових прав фізичних 

осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення». Згідно з 

зазначеною класифікацією особисті немайнові права поділяються на три 

групи, залежно від сімейного статусу, тобто такі, що виникають до 

створення сім’ї, під час сімейних відносин, при припиненні сімейних 

відносин [244, с. 109]. В роботі Л. В. Федюк зроблено наголос на особистих 

немайнових правах юридичних осіб [245, с. 200]. Н. В. Устименко зазначає, 

що особисті немайнові права у будь-якому суспільстві потребують охорони 

та регулювання, виходячи із соціальної охорони людини, необхідності 

відмежування її від будь-яких протиправних посягань [246, с. 26, 27]. 
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В. А. Дозорцев зазначає, що особисті немайнові права виконують 

відносно нематеріальних об’єктів таку ж саме функцію, що і право 

власності відносно матеріальних [247, с. 9]. А. А. Сєргєєв пікреслює 

виключність і особливість немайнових прав автора [248, с. 198, 199].  

І. А. Блізнець, К. Б. Лєонт’єв стверджують, що характерними 

властивостями особистих немайнових прав є їх нерозривний зв’язок з 

особистістю, невідчужуваність і непередаваність іншим шляхом [249, с. 13]. 

Опоненти, у свою чергу, наполягають на недоцільності виділення 

немайнових прав в окрему групу і підкреслюють важливість розгляду 

немайнових і майнових прав у їх сукупності [81, с. 96 -101]. Слід 

відзначити, що саме немайнові права здебільшого пов’язані  з особистістю 

автора і уособлюють соціальний зв’язок між його індивідуальністю і 

визнанням його творчих результатів.  

Треба зазначити, що для наукового відкриття в силу власної 

специфіки сьогодні Цивільним кодексом України, зокрема ст. 458, 

встановлено лише одне майнове право автора – право на отримання 

матеріальної винагороди за встановлення наукового відкриття. Науковому 

відкриттю як об’єкту інтелектуальної власності властиві також і немайнові 

права, про які зазначено нижче.  

Якщо звернутися до аналізу немайнових прав, закріплених ст. 423 у 

Цивільному кодексі України і немайнових прав, закріплених проектом 

Закону «Про охорону прав на наукові відкриття» можна побачити їх певну 

схожість. 

При цьому звернення до зазначеного проекту Закону не є випадковим, 

оскільки сьогодні він є, по суті, єдиним нормативним актом стосовно 

наукових відкриттів в Україні, яким регулюються основні питання охорони 

авторів наукових відкриттів. Проект закону не набув чинності, але 

вважаємо за доцільне звернутися деяких його статей.  

За деякими доповненнями, проектом Закону, зокрема, за автором 

наукового відкриття закріплюються такі немайнові права:  
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– право на визнання автором наукового відкриття;  

– право на пріоритет наукового відкриття;  

– право перешкоджати будь-якому посяганню на наукове відкриття, 

здатне завдати шкоди честі чи репутації автора наукового відкриття;  

– право на присвоєння науковому відкриттю імені автора 

(співавторів); 

– право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням 

наукового відкриття, якщо це практично можливо [250]. 

Серед визначених законом авторам наукових відкриттів немайнових 

прав, які пов’язані з об’єктивним вираженням наукового відкриття, одним з 

найбільш вагомих є право авторства на створене наукове відкриття.  

Право авторства на наукове відкриття визнається за особою, яка його 

створила, тому ніхто не має права привласнити авторство на чуже наукове 

відкриття, а також розголошувати сутність його без згоди автора. Право 

авторства є невід’ємним особистим правом, воно має абсолютний і 

виключний характер 251, с. 619, оскільки з ним кореспондуються 

обов’язки всіх і кожного утримуватись від порушення цієї правомочності 

автора. Виключність права авторства полягає в тому, що ніхто інший, окрім 

самого автора, не може бути носієм права авторства на тотожній об’єкт 

наукового відкриття [248, с. 505].  

У теорії цивільного права право авторства прийнято визначати як юридично 

забезпечену можливість даної конкретної особи вважати себе автором 

певного результату творчої діяльності і вимагати визнання цього 

юридичного факту від інших осіб [252, с. 246].  

Як відзначалось, в разі, коли наукове відкриття створюється колективно, 

право авторства на нього належить всім його співавторам, які зробили 

відповідний творчий внесок у створене наукове відкриття. Від права 

авторства неможливо відмовитись або передати його іншій людині, воно не 

може бути відчуженим протягом життя автора. При цьому автор 

(співавтори) відкриття можуть відмовитись від фактичних дій, пов’язаних з 
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подачею заявки на наукове відкриття, а також подальшим проходженням її 

у межах процедурі юридичного оформлення наукового відкриття. Але, що 

стосується права авторства, то воно залишається за автором (співавторами) 

незалежно від такої відмови, право на авторство у відкритті за ним 

зберігається. Право авторства не переходить до спадкоємців автора 

відкриття після його смерті.  

Автор наукового відкриття має право на присвоєння науковому 

відкриттю спеціальної назви або свого власного імені, про що має бути 

зазначено у надісланій заявці на відкриття. Так само, як і право авторства, 

право автора відкриття на ім’я або спеціальну назву є невідчужуваним 

правом, що зумовлено його особистим характером. Очевидно, у практиці 

присвоєння відповідних імен або спеціальних назв науковим відкриттям їх 

авторами є певна потреба, оскільки вже саме у практиці їх визнання відомі 

численні приклади. Таку назву, наприклад, має наукове відкриття № 54 

«Ефект Тулінова», присвоєне автору за його проханням  на створене ним 

наукове відкриття «Ефект тіней». Ім’я автора або спеціальна назва, які 

присвоюються науковому відкриттю, слід зазначати в охоронному 

документі (дипломі або свідоцтві), (для юридичних осіб) [253, с. 140]. 

Автор може вимагати зазначення свого імені у зв’язку з 

використанням наукового відкриття, якщо це практично можливо.  

Законодавець зазначив це немайнове право і для наукового відкриття.  

По-перше, проектом Закону закріплено можливість автора відкриття 

вимагати, щоб його ім’я як творця відповідного наукового положення 

згадувалося у будь-яких публікаціях, які мають відношення до нього. По-

друге, слід врахувати такий факт, згідно з яким застосування у виробничий 

діяльності, властивій іншим об’єктам інтелектуальної власності, таким як, 

наприклад винаходам, науковим відкриттям не притаманне, крім одного 

винятку. У разі, якщо створене і зареєстроване наукове відкриття стало 

основою для виникнення патентноздатних рішень, які потім втілюються у 

винаходи. Отже в цьому випадку можна вести мову про використання 
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сутності наукового відкриття для подальших наукових розробок і, 

відповідно, воно має пов’язуватись з особистістю його автора, його іменем. 

До того ж, порушенням цього права автора відкриття є його перекручення 

або неправильне застосування. Порушенням цього права автора є також 

його використання із замовчуванням дійсного джерела існування [78, с. 39]. 

Автор має право перешкоджати будь-якому посяганню на наукове 

відкриття, здатне завдати шкоди його честі чи репутації.  

Оскільки автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю 

своє ім’я або спеціальну назву, він може вимагати, щоб у цьому випадку 

його ім’я не перекручувалось і не спотворювалось, а також не зазнавало 

будь-яких змін [254, с. 63, 255, с. 362]. Порушення цього права автора 

відкриття приводить до негативних наслідків, які полягають в тому, що у 

інших осіб може скластися неправильне враження щодо створеного 

наукового відкриття що, у свою чергу, може негативно відбитися на 

репутації його автора. Репутація – загальне враження, яке склалося про 

якості, переваги або недоліки когось або щось. Поняття честі – це складна 

філософська категорія, яка уособлює поняття моральної свідомості. Воно 

включає у себе моменти усвідомлення індивідом власного суспільного 

значення і визнання його з боку оточуючих. Існуючи як форма прояву 

відношення індивіда до самого себе і суспільства до індивіда, честь регулює 

відповідним чином поведінку особи і відношення до нього з боку 

оточуючих [256, с. 542]. 

В нерозривному зв’язку з правом на авторство існує таке особисте 

немайнове право автора наукового відкриття, як право на пріоритет 

відкриття. Це право також є виключним, особистим і невідчужуваним [226, 

с. 253]. Закріплення пріоритету за автором відкриття є важливим моментом, 

оскільки у цьому випадку закріплюється не тільки право відповідного 

автора (співавторів) на наукове відкриття, але і також державний пріоритет 

на створене наукове відкриття.  



277 

 

Автор має право на отримання матеріальної винагороди за створене наукове 

відкриття що, по суті, є єдиним важливим майновим правом автора 

відкриття. Матеріальна винагорода, яку отримує автор відкриття має 

заохочувальний характер і стимулююче значення. За проектом Закону, 

розмір такої винагороди встановлюється Кабінетом Міністрів України і має 

виплачуватись автору (співавторам) наукових відкриттів за рахунок 

Державного бюджету України при видачі автору (співавторам) диплому на 

наукове відкриття.  

Проектом Закону України «Про охорону прав на наукові відкриття» 

було передбачено таку низку переваг для авторів наукових відкриттів. Так, 

автору за створене ним наукове відкриття, яке забезпечує значний науковий 

внесок, як виняток передбачалась можливість присудження компетентною 

державною установою України наукового ступіню доктора або кандидата 

наук без захисту дисертації за поданням спеціалізованих Вчених рад 257, с. 

288. Юридична особа, з вказівкою на автора (співавторів) наукового 

відкриття в якій воно було створено, має право на одержання відповідного 

свідоцтва на наукове відкриття. Про створення наукового відкриття 

доцільно зробити запис у трудовій книжці автора (співавторів). 

Отже, у автора (співавторів) наукового відкриття, у період від 

визнання наукового відкриття таким і до отримання диплому на нього, 

виникає низка відповідних немайнових прав, які викликають належну 

суспільну оцінку з боку наукової громадськості і суспільства. Вони є, по 

суті, показником оцінки творчого внеску автора у науку.  

 

4.4.3. Субєктивні права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію і на бізнес-метод 

 

На відміну від наукового відкриття,  раціоналізаторська пропозиція 

має більш сталі позиції і конкретне застосування і використання її на 

підприємстві, якому вона подається. Саме тому, незважаючи на певні схожі 
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риси щодо визначення комплексу суб’єктивних прав щодо цих двох 

об’єктів, вони також мають і певні відмінності.  

Розглянемо більш детально суб’єктивні права, які викають у автора у 

зв’язку зі створенням ним раціоналізаторської пропозиції.  

 Звичайно ж головним, особистим немайновим і невід’ємним правом автора 

є право авторства на створену ним раціоналізаторську пропозицію. При 

цьому, якщо цей об’єкт інтелектуальної власності був створений спільно, 

виникає співавторство. І у першому, і у другому випадку мова йде лише про 

творчий характер створеної раціоналізаторської пропозиції, творчу працю , 

завдяки якій вона була створена. Саме тому не визнаються авторами особи, 

які надавали автору лише технічну, організаційну або іншу допомогу у 

створенні раціоналізаторської пропозиції. Праву авторства властивий 

безстроковий характер, відповідно і охороняється воно безстроково.  

З правом авторства тісно пов’язане право на авторське ім’я, і право автора 

на будь-яку протидію його зміні, перекручуванню або спотворенню, 

здатного завдати шкоди честі або репутації авторові.  

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на встановлення першості 

раціоналізаторської пропозиції. Мова йде саме про першість подання заявки 

на раціоналізаторську пропозицію на відміну від пріоритету, наприклад, 

винаходу, або корисної моделі.  

Автор раціоналізаторської пропозиції має право подати її будь-якому 

підприємству, діяльності якого ця пропозиція стосується. Пропозиція 

вважається такою, що стосується діяльності юридичної особи якщо вона 

може бути нею використана, або, наприклад, подана до відповідного 

відомства. 

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на отримання 

добросовісного заохочення від юридичної особи, які ця пропозиція подана. 

Законодавець у ст. 484 ЦК України не уточнює, чи має бути таке 

заохочення майновим, підкреслюючи лише його добросовісність [163]. Але, 

у п. 53 Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової 
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власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого 

Указом Президента України № 479 від 18 вересня 1992 р., зазначено, що 

автор має право на винагороду за використання його пропозиції протягом 

двох років від дати початку її використання юридичною особою, яка видала 

свідоцтво на неї [191]. 

І нарешті, автор раціоналізаторської пропозиції має право на сучасному 

етапі на отримання свідоцтва, що свідчить про ії офіційне визнання і 

оформлення. Відносини, які викають між юридичною особою і автором є 

договірними, і при виплаті винагороди за використання пропозиції має 

відповідати певним умовам на час розрахунку. Так,  розмір винагороди 

визначається умовами договору між автором і підприємством і не може 

бути менше: 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від 

використання раціоналізаторської пропозиції; 2 відсотків від частки 

собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську 

пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу [53, 

с. 492]. 

Особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на 

використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі. Право на використання 

раціоналізаторської пропозиції юридична особа набуває лише за умови 

визнання отриманої пропозиції раціоналізаторською. Таке визнання має 

бути виражене у відповідному рішенні компетентного органу чи посадової 

особи підприємства і оформлене виданим авторові свідоцтвом на 

раціоналізаторську пропозицію.   

Сьогодні в Україні, в сфері інтелектуальної власності, відбувається 

ситуація, згідно з якою з’являється все більше і більше об’єктів, результатів 

творчої діяльності, які потребують належного оформлення і законодавчого 

визнання. На наш погляд, це є цілком виправданим, оскільки нові розробки 

і здобутки творчого характеру лише збагачують вітчизняну науку, дають 

можливість підвищувати її конкурентоздатність, вирощувати власний 

науковий потенціал.  
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Бізнес-методи у цій ситуації, не стали виключенням і, відповідно, як і на 

будь-який об’єкт, у їх авторів виникають відповідні права.  

Враховуючи той факт, що сьогодні більше інформації про правову охорону 

бізнес-методів міститься за кордоном, ми вважаємо за потрібне порівняти 

вітчизняний і зарубіжний досвід у цій сфері, який стосується саме визнання 

суб’єктивних прав за їх авторами.  

Безумовно, особою, яка створила бізнес-метод є фізична особа, творчою 

працею якої він був створений. Якщо авторів декілька, виникає 

співавторство, яке регулюється відповідною угодою між співавторами 

бізнес-методу.  

Особисті немайнові права, по аналогії, зберігаються за автором, який 

створив бізнес-метод. Вони мають безстроковий характер і діють 

необмежено.  

У Сполучених Штатах Америки якщо бізнес-метод створюється у 

корпорації, компанії, виникає питання  розподілу прав між роботодавцем і 

співробітником, при цьому вони прагнуть дотримуватися позиції щодо 

оформлення відповідного договору між сторонами і розподілу прав, 

схожими на ст. 429 ЦК України [163], коли особисті немайнові права 

належать працівнику, а майнові-працівнику і роботодавцеві – спільно. 

Автори бізнес-методів мають право на відповідне оформлення матеріалів 

заявок, або окремо на бізнес-метод, або на винахід, який може містити 

бізнес-метод. При цьому вони також можуть претендувати на пріоритет 

відповідної заявки. Автор бізнес-методу має право на його використання і 

застосування у відповідному процесі. При цьому, юридичні особи -власники 

прав на бізнес-методи, мають зазначати авторів-розробників цих об’єктів 

при їх використанні.  

Автор бізнес-методу має право на отримання матеріальної винагороди за 

його створення. При цьому не має значення, чи це фізична особа -

підприємець, який завдяки створенню нового бізнес -методу досяг 

неабияких економічних покращень самостійно, або це величезний банк, 
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корпорація, у якому був створений такий об’єкт і особа, яка його створила, 

має право на отримання матеріальної винагороди.  

 

 

Висновки до 4 розділу:  

 

 

1. Проаналізовано коло суб’єктів права на винахід, корисну модель і 

промисловий зразок. Треба підкреслити, що автором вищезазначених 

об’єктів може бути лише фізична особа, творчею працею якої вони 

встановлені. Суб’єктами також можуть виступати автори (співавтори) 

зазначених об’єктів, патентовласники, спадкоємці авторів, 

правонаступники, юридичні особи, а також іноземні особи, тощо.  

2. Визначено коло суб’єктів права на наукове відкриття, в якому 

виділено охороноздатні ознаки. Враховуючи і систематизуючи набутий у 

ций сфері досвід, і особливості наукового відкриття, ними, зокрема, можуть 

бути автори (співавтори) наукових відкриттів, спадкоємці автора 

(співавторів) наукового відкриття, правонаступники автора відкриття. 

Додатково виділено такого суб’єкта права на наукове відкриття, як 

юридична особа у вигляді науково-дослідної установи. Зазначені суб’єкти 

потребують ретельного вивчення у подальших наукових дослідженнях з 

метою чіткого визначення кола суб’єктів права на наукове відкриття, що 

дозволить у майбутньому надати відповідну правову охорону усім 

суб’єктам права на наукове відкриття.  

3. Виявлено, що суб’єктами права на раціоналізаторську пропозицію 

є її автор і юридична особа, якій вона подана, спадкоємці, інші особи, 

наприклад, спеціалісти у різних галузях, працівники відповідих служб, 

тощо. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена декількома особами, 

виникає співавторство. В контексті запропонованого нами підходу цей 

перелік не є вичерпним, і може поповнюватися також і іншими суб’єктами. 
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4. На основі проаналізованого зарубіжного досвіду виявлені суб’єкти 

права на бізнес-метод. Ними можуть бути фізичні,  юридичні особи, 

правовонаступники.  

5. Встановлені особисті немайнові і майнові права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. І, якщо такі 

права для зазначених об’єктів чітко визначені і регламентовані чинним  

законодавством, то для встановлення відповідних прав для такого об’єкта 

інтелектуальної власності, як наукове відкриття, було проаналізовано і 

використано набутий у цій сфері вітчизняний досвід, через відсутність 

сьогодні законодавчого врегулювання цього об’єкта. По аналогії було 

узагальнено і проаналізовано відповідні права, які виникають на 

раціоналізаторську пропозицію.  

6. Виявлено коло відповідних прав на бізнес -метод, спираючись на  

зарубіжний досвід, враховуючи специфіку цього об’єкта, який отримав своє 

найбільше вираження за кордоном. Їх наведений перелік не є вичерпним і 

потребує у подальшому окремих додаткових досліджень.  

7. Встановлено, що патентний повірений як суб’єкт права і 

безпосередній учасник відповідних правовідносин між особою і державною 

установою, не тільки відіграє важливу роль у наданні правової допомоги 

особі в оформленні матеріалів заявок на відповідні об’єкти інтелектуальної 

власності, а по суті, замінює таку особу на період здійснення  всіх 

необхідних юридичних дій від оформлення заявок на відповідні об’єкти, до 

видачі охоронних документів на них.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ЦИВІЛЬНО−ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ ОКРЕМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР  

 

5.1. Проблеми удосконалення законодавства з охорони 

інтелектуальної власності  в рамках інтеграції України у Європейський 

дослідницький простір 

 

Успішний інноваційний розвиток будь-якої держави є запорукою 

високої її конкурентоздатності, можливості відігравати ключову р оль у 

світовій економіці і успішно долати питання науково -технологічного 

розвитку. Проведений аналіз свідчить, що поштовхом до пошуку найбільш 

успішного механізму подальшого інноваційного розвитку Європейського 

Союзу було відставання його від двох найпотужніших технологічних 

центрів – Сполучених Штатів Америки і Японії, що могло призвести до 

втрати ним ключових позицій у досліджуваних сферах [258, с. 1]. До того 

ж, утрудненню вирішення існуючих проблем сприяло розширення 

Євросоюзу за рахунок країн Східної Європи, які привнесли у єдиний 

економічний простір Європейського Союзу негативні особливості науково-

технічного розвитку, які були успадковані ними від адміністративно -

планової системи господарювання [259, с. 8]. 

Правники відзначають, що початком спільної політики в галузі науки 

й технологій слід вважати 14 січня 1974 p., коли Рада міністрів ЄС ухвалила 

рішення щодо координації окремих національних науково -дослідних 

політик і про визначення заходів у галузі науки й технологій [258, с. 1]. Але 

активний розвиток це питання отримало у 80-х роках ХХ ст. У 1982 р. була 

розроблена спеціальна Європейська стратегічна програма розвитку 
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інформаційних технологій, в якій були сформульовані базові принципи 

політики ЄС у науково-технічній сфері. Також вирішенню цього питання 

сприяло прийняття ряду нормативних документів − Меморандуму Комісії 

Європейського Союзу «До технологічного співтовариства» і представлений 

до Ради міністрів документ «Здійснення меморандуму Комісії про 

європейське технологічне співтовариство» від 1985 p., а також прийняття в 

1986 р. Єдиного європейського акту, що остаточно усунув недоліки у 

правовому обґрунтуванні науково-технологічної політики [258, с.1]. 

Відповідно до ст. 24 цього акта Договір про ЄС був доповнений розділом 

«Наукові дослідження й технологічний розвиток», в 11 статтях якого були 

визначені цілі, основні напрями, форми, методи і  порядок фінансування 

[258, с.1]. Науково-технологічна інтеграція ЄС триває і сьогодні.  

90-ті роки минулого сторіччя ознаменувалися значним прогресом у 

процесі інтеграційної розбудови: держави-учасники Європейського 

співтовариства прийняли нову стратегію європейської інтеграції, 

відображену в Договорі про Європейський Союз, підписаному в Маастріхті 

(1992 р.) і доповненому в Амстердамському (1997 р.) і Ніццькому (2000 р.) 

Договорах, а також у ряді документів Європейського Союзу, що визначили 

принципи й умови подальшого його розширення. Завдяки цьому 

європейська інтеграція набула якісно нового виміру й вийшла на новий 

рівень [258, с. 2].  

У 1995 р. Європейська комісія оприлюднила для обговорення «Зелену книгу 

з інновацій», в якій було дане визначення інновацій та інноваційної 

діяльності. В означений період ЄС у середньому спрямовував на науково -

дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) лише 1,9 % свого 

ВВП, тоді як США – 2,64 %, а Японія – 3,04 % [259, с. 8].  

2000 рік ознаменувався для Європейського Союзу роком перетворення на 

найбільш конкурентоздатну економічну та інноваційну зону у світі. По -

перше, у 2000 році було прийнято Лісабонську стратегію, яка представляла 

собою довгостроковий план реформ, спрямований на модернізацію 
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Європейського Союзу і держав що входять до його складу; вона визначила 

перехід до нового етапу інноваційної політики, що зумовило встановлення 

нових пріоритетів у сфері науково-технічного розвитку [259, с. 9]. 

По-друге, це було пов′язано з пропозицією єврокомісара Ф . Баскіна щодо 

створення Європейської зони досліджень (European Research Area (ERA), 

яка представляє собою систему науково-дослідних програм інтеграції 

наукових ресурсів в Європейському Союзі. Основними пріоритетами 

Європейського дослідницького простору слід визначити наступні:  

− підвищення ефективності національних дослідницьких систем;  

− оптимальна міжнародна співпраця на конкурентній основі для спільного 

розгляду і вирішення глобальних завдань, створення і впровадження 

єдиного європейського статусу доступу до дослідницьких інфраструктур, 

тощо); 

−забезпечення відкритого ринку праці для дослідників;  

−створення умов для гендерної рівності у науці;  

−ефективне розповсюдження, передача і обмін науковими знаннями за 

допомогою цифрового єдиного дослідницького простору  [260]. У 2010 р. 

було схвалено нову європейську стратегію економічного розвитку на 

найближчі 10 років – «Європа 2020: стратегія розумного, стійкого й 

всеосяжного зростання», яка передбачає досягнення високих темпів 

інтелектуального, стійкого та всебічного зростання економіки, що повинно 

забезпечити Європі провідне становище в конкурентній боротьбі на 

міжнародному ринку [258, с. 3]. На думку фахівців, пріоритетною 

ініціативою "Європи 2020" передбачається створення "Інноваційного 

Союзу" – переорієнтації науково-технологічної та інноваційної політики на 

вирішення основних проблем людства, таких як  зміна клімату, енерго- та 

ресурсоефективність, охорона здоров'я та демографічні зміни [261, с. 41]. 

На думку Н. Рилач, задачами "Інноваційного Союзу" є:  

1. Створення робочих місць для всіх, особливо для молоді, підвищення 

рівня зайнятості населення у віці 20-64 років від сучасних 69% до не менш 
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75%. 2. Вихід з економічної кризи, досягнення рівня інвестицій в НДДКР до 

3% ВВП. 3. Підвищення конкурентоспроможності європейських компаній 

на світовому ринку. 4. Знаходження відповіді на виклики, пов'язані з 

старінням населення. 5. Боротьба з глобальним потеплінням, зниження 

викидів парникових газів до 20% у порівнянні з рівнем 1990 р., збільшення 

частки відновлюваної енергії в енергоспоживанні до 20%, збільшення 

енергоефективності до 20%.  6. Розвиток "зеленого" транспорту [261, с. 41]. 

Крім «Інноваційного Союзу» нова стратегія розвитку Європейського Союзу 

до 2020 р. містить інші, пов’язані з інноваційним розвитком ініціативи, таки 

як завдання розвитку цифрових технологій, промислова політика в епоху 

глобалізації, завдання формування нових навичок і створення нових 

професій, тощо. Оновлена програма розвитку підприємництва й інновацій 

стане ще одним об’єднувальним механізмом, спрямованим на підтримку 

підприємництва й інновацій у Європі, зокрема, вона приділяє основну увагу 

формуванню кластерів, розвитку нових галузей, організації держзакупівель, 

а також багатьом іншим питанням [258, с. 3].  

Інноваційна політика Європейського Союзу реалізується через механізм 

використання рамкових програм, які включають в себе фундаментальні 

дослідження, технологічні і технічні розробки. В історії Європейського 

Союзу відомо сім рамкових програм, які були спрямовані на розвиток і 

ефективне функціонування інтеграційних процесів. У 2014 році вступила в 

дію восьма рамкова програма – «Горизонт -2020», з бюджетом у 80 млрд. 

євро в період з 2014 по 2020 рр.  

 Програма спрямована на дослідження та інновації, ціль якої – максимальне 

використання результатів наукових досліджень, що фінансуються 

Євросоюзом, для стійкого розвитку Європи та вирішення проблем, що 

постали перед нею – зміна клімату, енергетична і продовольча безпека, 

здоров’я і старіння населення. Пріоритетами програми є підвищення якості 

науково-дослідної бази; лідерство в промислових та високоефективних 

технологіях; розв’язання важливих соціальних питань. Участь України в цій 
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програмі, в свою чергу, сприятиме підвищенню інноваційності національної 

економіки [262, с. 70]. 

До того ж ця програма спрямована на досягнення цілей Лісабонської 

стратегії, а також на виконання завдань Стратегії «Європа – 2020», що 

являє собою план розвитку та економічного зростання Євросоюзу, в якому 

головну роль у виконанні поставлених завдань відведено діяльності у сфері 

освіти, науки та інновацій [262, с. 70].  

Якщо узагальнити основні завдання Стратегії, вони виглядають наступним 

чином: ефективне фінансування досліджень і розробок з метою втілення 

інноваційних ідей, що веде до економічного росту і появи нових робочих 

місць; зростання кількості здібної молоді, яка отримала якісну освіту і 

успішно втілює її на ринку праці; ефективний розвиток цифрових 

технологій, який дає можливість розповсюджувати високошвидкісний 

Інтернет і створити єдиний цифровий ринок [259, с. 10].  

Підсумовуючи вищенаведене слід відзначити, що було розглянуто основні 

нормативні і організаційні складові програми та ініціативи, які 

характеризують розвиток інноваційної політики Європейського Союзу від 

ретроспективи і до сучасного етапу. Вважаємо за необхідне визначити роль 

України в інтеграційних процесах, які сьогодні відбуваються при входженні 

її до Європейського дослідницького простору.  

За словами експертів Європейського аудиту: «міжнародна співпраця з ЄС та 

двостороння співпраця з його державами-членами формує одну з основ для 

міжнародної співпраці України у секторі НДР. Одним із основних 

пріоритетів міжнародної співпраці України у сфері НДР є інтеграція у 

Європейський дослідницький простір (ERA). Цьому сприяє багато- та 

двостороння співпраця з ЄС та країнами-членами ЄС. Так, наприклад, 

згідно з даними за 2014 рік, між Україною та країнами -членами ЄС та 

асоційованими членами програми «Горизонт 2020» укладено 25 діючих 

міжурядових договорів про співпрацю у сфері наукових технологій» [263, с. 

35]. 
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На думку експертів, інтеграцію в ERA та Інноваційний Союз 

необхідно розглядати як спосіб заохочення уряду зберегти та розвинути 

науку в Україні, змінити тренд падіння наукового потенціалу на зростання, 

стимулювання розвитку навичок вчених працювати в сучасних умовах 

масового співробітництва та цифровізації, який настає в Європі та Світі, і 

якого нема і ще певний час не буде в Україні. Для цього інтеграція в ERA 

має стати пріоритетною ціллю, ресурси на реалізацію якої мають 

обговорюватися на саміті Україна ЄС на всіх рівнях [260]. 

В квітні 2015 року на засіданні Координаційного комітету ERA було 

прийнято рішення про започаткування наступного етапу розвитку ERA – 

створення Дорожньої карти ERA, яка базується на національних дорожніх 

картах держав-членів, асоційованих країн, та Європейських організацій, що 

підтримують ERA. Дорожня карта має на меті спростити кроки і зміцнити 

зусилля, що вже зроблені державами-членами та забезпечити: 

− спільне розуміння стратегічних цілей на наступні роки;  

− набір інструментів і кращих практик, що можуть підтримати інноваційний 

розвиток держав-членів; 

− впровадження національних політик шляхом, що відповідає їх власним 

особливостям та пріоритетам [264]. 

Основні пріоритети Дорожньої карти інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору стосуються положень, які наводяться нижче.  

Ефективність національної дослідницької системи , яка полягає у 

створенні національного дослідницького простору, який у силу своєї 

досконалості зможе забезпечити відповідні інтвестиції у розвиток науки, 

інновацій і науково-технічних розробок. Ми поділяємо думку фахівців, що 

ступінь підвищення ефективності національних дослідницьких систем 

залежить від участі України у проведенні різноманітних європейс ьких 

програм, які фінансують такі дослідження. Досягненням у досліджуваній 

сфері є, наприклад, прийняття 26.11.2015 р. № 848-VIII Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», а також Методики  
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оцінювання наукових установ НАН України згідно з практикою наукового 

товариства Лейбниця [265]. 

 На думку експертів-розробників Плану імплементації Era Roadmap 2015-

2020, ратифікація угоди з Програмою Горизонт 2020, яка надає Україні 

статус Асоційованої країни, відкриває широкі можливості участі в Комітеті 

Європейського дослідницького простору, стратегічних групах та форумах, 

які мають безпосереднє відношення до координації дій та зусиль для 

наповнення партнерства ERA реальним змістом. Вони відзначають, що 

ефективність участі України буде залежати від створення прозорих 

взаємодій між комітетами ЄС та владою, а також підтримки їх науковим 

суспільством, що дозволить прискорити розвиток співробітництва на 

білатеральній та багатонаціональній основі, інтегруватися до дослідницьких 

інфраструктур та запровадити платформи «Стратегії розумної спеціалізації» 

[266]. 

- оптимальна міжнародна співпраця  на конкурентній основі для спільного 

розгляду і вирішення глобальних завдань, яка полягає у підготовці нового 

покоління українських науковців та дослідників, які б оволоділи 

найкращими зразками західного досвіду; створення і впровадження єдиного 

європейського статусу доступу до дослідницьких інфраструктур, зокрема, 

дослідницькі інфраструктури європейського рівня створюються для 

вирішення глобальних викликів у космосі, енергетики, медицини, екології, 

тощо. Так, на думку В. М. Шевченко, в Європі такі інфраструктури є 

головною сполучною ланкою Європейського дослідницького простору – і 

трикутника «освіта-наука-інновації» [267]. Як приклад, принципам 

Європейської дослідницької інфраструктури, за своєю організаційною 

моделлю, в Україні відповідає Український національний грід (ung.in.ua). 

Особливостями цих принципів функціонування  є неекономічний характер, 

орієнтований на користувача спосіб надання сервісів, відкритий доступ для 

державних національних і міжнародних дослідницьких організацій. На 

думку В. Шадури, А. Шевченко, в цілому, Україна могла б увійти мінімум 
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до 10 європейських дослідницьких інфраструктур і в першу чергу у формі 

ERIC з певних напрямів. Це також дозволить досить легко входити у великі  

наукові колаборації для участі в проектах Горизонт 2020, і в проведенні 

навчання студентів в процесі досліджень на передовому краю науки [260]. 

Забезпечення відкритого ринку праці для дослідників.  Останнім часом перед 

науковим співтовариством гостро постає питання щодо можливості 

залучення фахівців у сфері інформаційних технологій для використання 

методів цифрової науки. На відміну від комерційних структур, з якими 

конкурувати у цьому напряму майже не представляється можливим. Одним 

із механізмів сприяння рівноцінній мобільності молодих наукових кадрів 

може бути створення і використання Міжнародного наукового фонду. На 

думку фахівців, у рамках цього фонду могла б функціонувати міжнародна 

програма підтримки повернення українських молодих вчених, що закінчили 

свої постдоківські програми в західних університетах і бажають 

продовжити свою наукову кар'єру в університетах та академічних 

інститутах України [260]. Необхідно створювати інноваційні програми 

докторантури з застосуванням принципів інноваційної підотовки 

докторантів, розробку нових принципів фінансування університетів, які б 

передбачали базове фінансування на наукову діяльність в університетах і 

зближення наукового і освітнього процесів.  

Створення умов для гендерної рівності у науці.  На думку фахівців, 

основними цілями у цьому питанні має стати збільшення частки жінок у 

STEM-науках (де жінки недостатньо представлені) на всіх рівнях ієрархії. 

Водночас забезпечення не менш ніж 30% представництва будь -якої статі у 

сферах науки і досліджень, де ця стать незбалансовано представлена. Як 

відзначає А. Шевченко, необхідно збільшувати частку жінок на рівні 

прийняття рішень у сфері науки і досліджень через інтеграцію гендерних 

аспектів у структури і політики в галузі науки і досліджень (зміна 

організаційної культури у науково-дослідницьких організаціях) формування 
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культури та політики на основі визнання цінності гендерної рівності у сфері 

науки і досліджень та представництва академічної спільноти України [268]. 

Ефективне розповсюдження, передача і обмін науковими знаннями за 

допомогою цифрового єдиного дослідницького простору. У 2013 році була 

прийнята Концепція цифрової науки, яка розроблялась для реалізації 

програми «Горизонт-2020». Новий термін знадобився Єврокомісії, щоб 

охопити найбільш значущим чином сприянню реалізації розділу «Передова 

наука» і з боку Цифрового порядку денного, і з боку Цифрової ERA та 

безпосередньо програми Горизонт 2020.  У цій Концепції узагальнені усі 

відомі методи, що розробляються як е-інфраструктра, е-наука, відкрита 

наука, наука-2.0 і фактично визначається взаємодія е -інфраструктур з 

суспільством на основі нових інформаційних технологій (грід та хмарні 

технології), способи відкриття досліджень і створення розподілених 

колаборацій з інтенсивним обміном знань [269]. 

Актуальним питанням є створення національних цифрових банків даних, 

доступ до них і функціональна сумісність з аналогічними європейськими 

структурами. Це пов'язано як з оцифруванням паперових архівів з 

прийнятним рівнем роздільної здатності, наприклад в області культурної 

спадщини, так із створенням медичних банків даних, тощо [260]. Цифрова 

наука дозволяє появу нових наукових дисциплін, практик і парадигм, які 

реагують на нові виклики в рамках глобальної розподіленої співпраці, де 

громадяни і суспільство беруть участь в якості контрибутора і 

безпосередніх бенефіціарів наукових знань.  

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про Асоціацію України з 

Європейським Союзом. Ця Угода поставила перед Україною завдання 

максимального використання всеосяжної зони вільної торгівлі для 

економічного та науково-технічного розвитку країни. Ст. 375 Угоди 

відзначено, що співробітництво між Сторонами спрямовується на сприяння 

залученню України до Європейського дослідницького простору і сприяє 

Україні у підтримці реформування та реорганізації системи управління 
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науковою сферою та дослідних установ (зокрема в розвитку її потенціалу 

щодо розвитку науки і технологій) з метою сприяння розвитку 

конкурентоспроможної економіки та суспільства, яке базується на знаннях» 

[270, с. 10]. 

Для збереження наукового потенціалу України необхідно  використати всі 

можливості Угоди про Асоціацію з ЄС та Угоди про участь в рамкової 

програми з науково-технічного співробітництва і, перш за все, входження 

національного наукового та інноваційного простору в Європейський 

дослідницький простір (European Research Area, ERA). 

Необхідно відзначити, що Україна стала третьою країною-учасником 

Програми Східного Партнерства і єдиною країною у цьому регіоні, яка вже 

у 2002 році підписала окремий Договір про співпрацю у сфері науки та 

техніки з Європейською Комісією (цей Договір діє з 2003 року). Згідно з 

умовами цього договору у країні був створений Спільний комітет з питань 

співпраці у сфері науки та техніки. В рамках засідань Спільного комітету 

обидві сторони обмінюються актуальною інформацією щодо оновлень у 

методології та політиці досліджень та інновацій та виконання пов’язаних з 

ними програм у ЄС та Україні відповідно [263, с. 36]. У 2016 році Україна 

підписала договір про участь у програмі «Євроатом». Такий розвиток подій 

демонструє політичну волю України до майбутнього у складі ЄС [263, с. 

36]. 

Таким чином, розглянуті основні ініціативи і програми долучення України 

до ЄС.  

Вважаємо за потрібне перейти до більш детального розгляду питання 

інновацій, як ключового аспекту у створенні і формуванні інноваційного 

розитку України. 

Історія питання розвитку інновацій налічує не одне століття. Вперше 

питання розвитку і впливу знань на господарську сферу суспільного життя 

виникло у IV-V столітті до н. е. Основоположниками розвитку економічних 

ідей і поглядів вважаються Платон і Аристотель.  
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На думку Платона, основною задачею є вихід з кризи рабовласницької 

держави. В основі його  «ідеальної держави» знаходиться процес 

суспільного розподілу праці і, відповідно, економічного розвитку [271, c. 

45].  

Видатною заслугою Аристотеля у розвитку економічних ідей і поглядів є 

його спроба проникнути у сутність економічних явищ і розкрити їх 

закономірності. Це дало поштовх до створення економічного аналізу, що 

знайшло свій прояв у підході до визначення предмету економічної науки , 

вивченні обміну, форм, вартості, тощо. Саме цьому вченому належать праці 

у яких знайшли своє відображення поділ господарської діяльності на 

«справжню» економіку і «хибну» економіку, або «хрематистику» – 

перепродаж і лихварство з метою накопичення грошей.   

 Відпочатку інновації лежать в основі процесу суспільного розподілу праці 

і, відповідно, економічного розвитку, саме тому можна вважати, що 

інноваційність, по суті, не є новим явищем в економіці  [272]. 

Особливо наочно це простежується на прикладі таких країн, як Сполучені 

Штати Америки, Японія, Канада, де триває розвиток не просто економіки, а 

економіки «знань». Країни зарубіжжя, такі як, наприклад, Сполучені Штати 

Америки, Канада, Японія, мають такі системи, які, здебільшого були 

сформовані за рахунок приватного бізнесу і невеликої частки державного 

[273]. 

 Питання визначення інновацій, інноваційних процесів, теоретичних 

аспектів інновацій у різні часи аналізувалися такими вченими, як 

М. Кондрат’єв, Й. Шумпетер, Б. Твіст, Ф. Ніксон, Н. Осадча, В. Геєць,  

В. Семіноженко, А. Гальчинський, В. Хачатуров, В. Бєляков, Ю. Атаманова, 

О. Е. Сімсон, тощо.  

До речі, слід зазначити, що на сучасному етапі існує чимало точок зору 

правників і інших вчених щодо визначення інновацій. Так, Б. Твіст 

визначав інновацію, як процес у якому винахід чи ідея набувають 

економічного змісту. Ф. Ніксон вважав інновацію як «…сукупність 
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технічних, виробничих та комерційних заходів, які призводять до появи на 

ринку нових та поліпшених промислових процесів та обладнання». Також 

існує визначення інновацій, встановлене Керівництвом Осло, що 

відображено у Міжнародних стандартах у статистиці науки, техніки та 

інновацій. Згідно з документом  інновація: «…кінцевий результат 

інноваційної діяльності, який відтворений у вигляді нового чи 

удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи 

удосконаленого технологічного процесу, який використовують у практичній 

діяльності, чи в новому підході до соціальних послуг».  О. Волков, 

М. Денисенко визначають інноваційний процес “…як процес послідовного 

перетворення ідеї на товар” [274, с. 19]. 

В науковий лексикон термін «інновації» вперше ввів Й. Шумпетер, що в 

буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного 

винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того інновація 

розглядалася Й. Шумпетером як нова функція виробництва, її нова 

комбінація. 

На його точку зору, великі інновації зумовлюють створення нових 

підприємств і нового устаткування, але не кожне нове виробництво є 

інновацією. Й. Шумпетер зробив істотний внесок у розвиток теорії 

економічних циклів. Основні положення його теорії стали підґрунтям усіх 

інноваційних концепцій, розроблених західними економістами. Вони 

полягають у тому, що: 

– рушієм прогресу у формі циклічного руху є не будь-яке інвестування у 

виробництво, а лише інновації, тобто введення принципово нових товарів, 

техніки, форм виробництва та обміну;  

– кожна інновація має життєвий цикл, який можна розглядати як «процес 

творчого руйнування»; 

– численні життєві цикли окремих нововведень зливаються у вигляді 

пучків, або згустків (кластерів);  
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– різні види інновацій спричиняють порушення статичної та формування 

динамічної рівноваги [275].  

До того ж Шумпетер був послідовником  М. Кондрат’єва, який був 

розробником теорії утворення довгих хвиль. Шумпетер основною причиною 

утворення довгих хвиль вважав концентрацію важливих нововведень в 

окремих галузях, внаслідок чого від кожного базового нововведення 

утворюються вторинні нововведення, які вдосконалюють уже існуючі 

продукти-товари, формуючи вторинну хвилю. Й. Шумпетер розробив 

класифікацію хвиль, які мали місце в історії людства, визначивши 

ключовий фактор кожної хвилі, що дав імпульс її поширенню. Згідно з цією 

теорією зараз відбувається шоста хвиля – хвиля розвитку біотехнологій.  

На думку вчених, інновація супроводжується творчим руйнуванням 

економічної системи, обумовлюючи її перехід з одного стану рівноваги в 

інший. Факторами, що спричиняють ці відхилення, є спонтанні кластери 

нововведень. Установити якусь регулярність у циклічному русі неможливо. 

Все залежить від виду нововведень і конкретних історичних умов їх 

реалізації. 

Відповідно, на думку Л. Фрімена, національна інноваційна система є 

системою інститутів суспільного та приватного секторів, взаємозвязок та 

функціонування яких сприяють розробці, інформуванню та проникненню 

нових технологій [276].  

Подібне визначення національної інноваційної системи дає Н. І. Іванова, 

відзначаючи, що «національна інноваційна система є комплексом інститутів 

правового, фінансового, та соціального характеру, які забезпечують 

інноваційні процеси та мають міцне національне коріння, традиції, 

політичні та культурні особливості» [277, с. 61]. 

Згідно з визначенням експертів ООН «національна інноваційна система – це 

система взаємовідносин між наукою, промисловістю та суспільством, за 

якої інновації є основою розвитку промисловості і суспільства, а ті, у свою 
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чергу, стимулюють розвиток інновацій і визначають найважливіші напрями 

наукової діяльності» [274, с. 19]. 

Інноваційний розвиток нашої держави пов'язаний з численними чинниками, 

вдалий розвиток яких є запорукою не тільки успішного функціонування 

всієї системи в цілому, але також успішним розвитком таких її складових, 

як інтелектуальна власність. Сьогодні не є таємницею, що нац іональна 

інноваційна система повинна діяти у межах сталої економічної системи, а 

інноваційна політика держави має бути спрямована на всебічний розвиток і 

підтримку одного з її пріоритетних напрямів – інтелектуальної власності.  

Державна інноваційна політика сформувалася наприкінці 1960-х – на 

початку 1970-х років. Сам термін "інноваційна політика" уперше був 

використаний у доповіді Charpie, підготовленій Міністерством торгівлі 

США в 1967 р. під назвою "Технологічні нововведення: управління та 

умови здійснення". Основними складовими інноваційної політики держави 

є: законодавче забезпечення; формування й підтримка розвитку 

інноваційної інфраструктури; прогнозування й планування інноваційного 

розвитку; захист інтелектуальної власності; підтримка розвитку науки та 

освіти; пільгове оподатковування суб’єктів господарювання, що 

здійснюють інноваційну діяльність; державна фінансова підтримка науково -

дослідної діяльності та інноваційної господарської діяльності; формування 

сприятливого організаційного середовища. При цьому найважливішою 

складовою є система фінансування інноваційної діяльності [278]. 

16 вересня 2014 р. Верховною Радою України та Європейським 

Парламентом було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та 

найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь 

укладеним Європейським союзом. Вона визначає якісно новий формат 

відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та 

економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних 
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соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена 

та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме 

правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, тощо, а 

також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження 

економіки України до спільного ринку ЄС [270]. 

На думку О. Е. Сімсон, український період правового регулювання 

інновацій слід поділити на три періоди розвитку законодавства про 

інноваційну діяльність. Перший етап (з 1991-1999 рр.) характеризується 

відсутністю як спеціального законодавства в інноваційній сфері, так і 

інноваційної політики як такої. На другому етапі (1999-2010 рр.) в 

Концепції науково-технічного та інноваційного розвитку закладається 

необхідність балансу регуляторних і ринкових важелів в інноваційній сфері, 

але на практиці застосовуються традиційні підходи до державного 

регулювання інноваційної діяльності. Третій етап (2010-2014 рр.) 

характеризується як період сподівання на реформи, що  фактично не 

відбулися. О. Е. Симсон робиться висновок, що неефективність 

українського законодавства про інноваційну діяльність постала результатом 

невідповідності обраної моделі правового регулювання інноваційних 

відносин правилам конкурентного ринку та інтересам його учасників [279, 

с. 22]. 

Віддаючи належне точці зору відомого правника, на наш погляд, 

хронологія розвитку законодавства про інновації на сучасному етапі має 

бути доповнена положенням про наукове відкриття, як об’єкта 

інтелектуальної власності і інноваційних відносин, про що піде мова нижче.  

Деталізуючи визначення етапів щодо розвитку законодавства інновацій слід 

зазначити, що в Україні основними нормативними документами, якими 

регулюється сфера інноваційної діяльності, слід вважати наступні.  

 Вперше стратегія інноваційного розвитку української економіки була 

відображена у Посланні Президента до Верховної Ради України у 2000 році. 

У цьому документі відзначалося, що: «потребує поліпшення і якість 
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законодавчого процесу, оскільки в жодній із сфер економічної діяльності 

поки що немає логічно завершеного системного законодавчого 

забезпечення. Підривають ділову активність постійні зміни чинного 

законодавства. Особливо руйнівним для економіки стало прийняття законів, 

що не враховують реальної соціально-економічної ситуації, вступають у 

конфлікт з Конституцією України, бюджетом, іншими раніше прийнятими 

законами. Не випадково у 1998-1999 рр. Президент України був змушений 

застосувати право вето до 117 законодавчих актів». Поряд з іншими, 

особлива увага у документі акцентувалася на «…першочерговій державній 

підтримці фундаментальної науки як основи створення власних високих 

технологій, важливому фактору підвищення рівня загальної освіти та 

підготовки кваліфікованих кадрів, зміцненні правових засад та посилення 

ролі Національної академії наук в координації фундаментальних наукових 

досліджень, виробленні державної політики в цій сфері. Зазначалося, що 

особлива увага має приділятися оптимізації науково-технічних розробок та 

фундаментальних наукових досліджень, розвитку нових форм інтеграції 

науки та освіти» [280]. 

Подальший розвиток законодавства у сфері інноваційної діяльності 

пов'язаний з ухваленням Закону України «Про інноваційну діяльність» від 

04.07.2002 р., яким визначалися правові, економічні та організаційні засади 

державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, який 

встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і 

спрямований на підтримку розвитку економіки  України інноваційним 

шляхом [281]. 

Статтею 1 Закону інноваціями визначалися: «новостворені (застосовані) і 

(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери» [281].  
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Важливим моментом у цьому законі слід вважати віднесення до 

об’єктів інноваційної діяльності не тільки інноваційних програм і проектів, 

але також нових знань і інтелектуальних продуктів, що мають ключове 

значення для інтелектуальної власності. При цьому ст. 14 закону, серед 

вимог, які висуваються до інноваційного продукту є вимога реалізації 

(впровадження) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, 

селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні 

охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих 

об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізації (впровадження) 

відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має 

бути визначальним для даного продукту [281]. 

Про важливість і значущість наукового відкриття як об’єкта 

інтелектуальної власності свідчить той факт що, серед інших, саме він 

робить інноваційний продукт таким, надаючи йому певних властивостей, 

які існують тільки у наукового відкриття. З цих позицій вельми актуальним 

залишається удосконалення правової охорони цього об’єкта інтелектуальної 

власності, визнання його на державному рівні. Слугуючи одною з вимог 

існування інноваційного продукту, по суті, беручи участь у його 

формуванні, наукове відкриття є не тільки об’єктом інтелектуальної 

власності, воно саме поступово перетворюється на об’єкт інноваційних 

відносин, з приводу яких виникають певні дії.  

Оскільки в законі, зокрема його ст. 14 , йдеться саме про реалізацію 

(впровадження) відкриттів, цілком зрозумілим є той факт, що така 

реалізація (впровадження) можлива через отримання відповідного 

охоронного документу (патенту), як про це йдеться вище щодо інших 

об’єктів інтелектуальної власності, наприклад, винаходів, корисних 

моделей. Ринкові відносини на сучасному етапі вимагають законодавчого 

закріплення відповідних прав за тими, хто створює, фінансує і впроваджує 

результати науково-технічних досягнень, наукових здобутків, 
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конкурентоздатних продуктів, нових технологій, а також інших об’єктів. 

Саме для таких об’єктів і призначена патентна форма охорони 

різноманітних результатів творчої, інтелектуальної діяльності. Система 

патентування всіляко сприяє технологічному розвитку шляхом 

стимулювання створення нових технологій і забезпечення умов для їх 

промислового застосування.  

 Подальше розширення і удосконалення законодавства у сфері інноваційної 

діяльності пов’язано із Законами України «Про інвестиційну діяльність», 

Законом України «Про індустріальні парки», Законом України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також іншими.  

До речі, ст. 2 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначаються пріоритетні напрями розвитку 

інноваційної діяльності, які спрямовані на забезпечення економічної 

безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної 

екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення 

експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних 

та світових науково-технічних досягнень [282]. 

Основоположним документом щодо регулювання суспільних відносин 

у сфері інноваційної діяльності є "Стратегія інноваційного розвитку 

України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів". 

Учасниками парламентських слухань, які відбулися 17.06.2009 рок у щодо 

зазначеної Стратегії було розроблено відповідні Рекомендації, завданнями 

яких, серед інших, є активізація формування законодавчої бази сучасної 

політики інноваційного розвитку економіки, формування 

конкурентоспроможного вітчизняного сектору науково -дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, формування ринку інтелектуальної власності та 

структурної перебудови виробництва шляхом активного розвитку 

інноваційної інфраструктури, створення та сприятливого функціонування 

технологічних і наукових парків, бізнес-інкубаторів, інноваційних 
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венчурних та інвестиційних фондів і фінансово-кредитних установ, 

територій пріоритетного розвитку та наукоградів, тощо» [283]. 

Разом з тим, учасниками парламентських слухань, які відбулися 15 

червня 2016 року відзначено, що: «починаючи з 2010 року державними 

органами стали ухвалюватися закони та нормативно-правові акти, якими 

відкрито гальмувалися не тільки процеси інноваційного спрямування, але й 

розвитку науки і освіти. Шляхом внесення змін і призупинення чинних 

норм законів законодавство в інноваційній сфері стало втрачати регулюючу 

роль держави та стимулюючі чинники розвитку інновацій. Було зупинено 

реалізацію Законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і  

техніки» "Про загальнодержавну комплексну програму високих 

наукомістких технологій", "Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків", стримується реалізація Законів України "Про 

наукові парки", "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій"; скасовано переважну більшість державних цільових науково -

технічних програм, у тому числі щодо розвитку інноваційної 

інфраструктури» [284]. Важко прогнозувати до яких це призведе наслідків, 

але те, що відбувається, свідчить про негайну і невідкладну необхідність 

вжиття низки заходів, найважливішими з яких є удосконалення існуючої 

законодавчої бази і правової охорони інтелектуальної власності.  

Отже, проведений огляд основних нормативно-правових документів 

свідчить про те, що нормативна база у сфері інновації є достатньо 

розгалуженою і вагомий акцент при визначенні інноваційного продукту 

робиться саме на впровадженні відкриттів. Слугуючи одною з вимог, які 

висуваються до інноваційного продукту, беручи участь у його формуванні 

наукове відкриття саме стає об’єктом інноваційних відносин, з приводу 

яких виникають певні дії. Оскільки важливою складовою інноваційної 

діяльності є інтелектуальна власність, вважаємо за потрібне поступово 
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розкрити кроки, які необхідно здійснити для подальшого розвитку і 

удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері. 

Для кращого розуміння правових процесів, які пов’язані з подальшим 

становленням інтелектуальної власності, слід звернутися до розвитку її 

законодавства в Україні.  

Так, першим етапом в Україні щодо становлення національного 

законодавства у сфері інтелектуальної власності слід вважати прийняття 

Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет України 

від 16.07.1990 року, положення якої знайшли своє підтвердження у Законі 

України «Про економічну самостійність Української РСР» від 03.08.1990 

року, і у Акті проголошення незалежності України від 24.08.1991 року. 

Завдяки цьому були закладені підвалини національної правової системи і, у 

подальшому, національного законодавства про інтелектуальну власність. У 

подальшому, у становленні і розвитку сфери інтелектуальної власності 

неабияке значення зіграв Закон України «Про власність», в якому по суті, 

було на законодавчому рівні легалізовано термін «інтелектуальна 

власність». У 1993 році визначним моментом щодо розвитку 

інтелектуальної власності стало ухвалення пакету спеціальних законів з 

інтелектуальної власності, які регулювали основні суспільні відносини у 

цій сфері. Зокрема, це Закон України «Про авторське право і суміжні 

права», Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України 

«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закон України «Про 

охорону прав на сорти рослин», та інші [285, с. 20]. 

Другий етап у розвитку сфери інтелектуальної власності пов'язаний із 

прийняттям у 2003 році Цивільного кодексу України, системного акту 

законодавства у сфері інтелектуальної власності. У цьому кодифікованому 

акті, у книзі четвертій, вперше були об’єднані норми, які відносяться до 

результатів творчої діяльності людини. У цьому акті об’єдналися думки 

представників двох різних правових концепцій −  теорії виключних прав і 
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пропрієтарної теорії, що, безумовно, певним чином ускладнило тлумачення 

і подальше застосування норм, які в ньому містилися. Автори Цивільного 

кодексу переконливо довели, що спроби використання механізму речових 

прав для сфери творчої діяльності не є успішними [286, с. 415]. Але, 

незважаючи на це, створення окремого кодифікованого акту, у якому були 

систематизовані і згруповані норми, щодо правового регулювання 

результатів творчої діяльності, було, безумовно, кроком вперед . 

Наступним, третім етапом у подальшому розвитку інтелектуальної 

власності слід вважати етап гармонізації законодавства у сфері 

інтелектуальної власності з міжнародними стандартами. Значущими 

вітчизняними нормативно-правовими актами з метою гармонізації з 

нормами міжнародного законодавства слід вважати Закон України «Про 

внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо охорони 

інтелектуальної власності», внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу, який був доповнений положеннями щодо 

застосування швидких і ефективних превентивних заходів з метою 

попередження порушень прав інтелектуальної власності або збереження 

доказів щодо заявленого порушення. Окремого розвитку набули аспекти 

удосконалення законодавства стосовно об’єктів інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет. Сьогодні будь-яка особа, яка дізналася про порушення її 

прав у Інтернеті, може звернутися до суду [286, с. 428].  

Окремої уваги щодо гармонізації діючого законодавства, у зв’язку зі 

вступом України до СОТ, потребує також і гармонізація внутрішнього 

законодавства України з положеннями Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (ТРІПС). Одним з важливих результатів такої 

роботи має стати наявність дієвих і ефективних механізмів боротьби з 

порушеннями у сфері інтелектуальної власності.  

Наступний, четвертий момент щодо подальшого розвитку інтелектуальної 

власності, пов'язаний з виконанням міжнародних зобов’язань України. 

Згідно з Планом дій Україна-ЄС, ухваленим Кабінетом Міністрів України 
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ще 12 лютого 2005 року, Україна взяла на себе зобов’язання протягом трьох 

років забезпечити рівень захисту, подібний тому, який існує у ЄС. 

Програмою передбачалося не тільки подальша адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС, але також впровадження відповідних санкцій 

за порушення прав у сфері інтелектуальної власності, підвищення і 

посилення ролі правозахисних органів, впровадження ефективних засобів у 

боротьбі з контрафактною продукцією, тощо [286, с. 429, 430]. До того ж, 

на думку Н. С. Кузнєцової, О. В. Кохановської міжнародна співпраця 

України із зарубіжними колегами, обмін результатами наукових 

досліджень, участь у спільних проектах, безумовно, збагатять українську 

цивілістичну думку і, можливо, певною мірою будуть корисними і для 

європейської правової спільноти [287, с. 54]. 

Отже, на перший погляд, всебічне виконання завдань, пов’язаних з всіма 

чотирма етапами могли б гарантувати створення сьогодні досконалої, 

прозорої і дієвої системи інтелектуальної власності, яка б забезпечувала 

правову охорону численних об’єктів інтелектуальної власності на 

належному рівні. Але, на жаль, і досі ситуація у сфері правової охорони 

інтелектуальної власності свідчить про певні прогалини у діючому 

законодавстві і потребує удосконалення.  

Так, в Україні відбуваються процеси, які не відповідають 

декларованим у сучасному світі бажанням переходу до інноваційної 

економіки та суспільства знань. За інноваційними чинниками Україна 

посідає 92-ге місце, у той час як Азербайджан − 76-те, Казахстан − 89-те 

місце. Водночас частина інноваційної продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції за період з 2007 по 2014 р. скоротилася 

з 6,7 до 2,5%, тобто більше ніж удвічі [288]. 

Ще у парламентських слуханнях з інтелектуальної власності 2007 року 

було відзначено, що: «нагальна необхідність ефективної правової охорони 

та  захисту прав інтелектуальної  власності  для України зумовлюється 

обраною нею стратегією побудови цивілізованих ринкових відносин, 
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забезпечення соціальної  орієнтації  економіки та інноваційного соціально-

економічного розвитку, що має спиратися насамперед на активізацію 

власного інтелектуального потенціалу». Але, навіть у 2007 році на 

парламентських слуханнях, міжнародними фахівцями було відзначено, що:  

«…закони України щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності 

не приведені у відповідність із Цивільним кодексом України, що негативно 

впливає на  захист прав інтелектуальної власності» [70]. Одною з 

найсерйозніших проблем було визначення щодо подання заявок за кордон 

на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема винаходи, корисні моделі, без 

попереднього їх подання в Україні. Було також відзначено, що особливого 

значення набуває забезпечення захисту прав на нові складові технології, до 

яких належать комп'ютерні програми, біотехнології, інтегральні 

мікросхеми, тощо» [70].  

Питома вага загального обсягу витрат на науково -технічну сферу в 

Україні у 2013 році становила 0,77% ВВП, у т. ч. за рахунок коштів 

державного бюджету – 0,33% ВВП. В той же час у 2012 році середній рівень 

обсягу витрат на наукові дослідження та розробки країн ЄС -27 у ВВП 

становив 2,06%. Більшою частка витрат на дослідження та розробки була у 

Фінляндії – 3,55%, Швеції – 3,41%, Данії – 2,99%, Німеччині – 2,92%, 

Австрії – 2,84%, Словенії – 2,80%, Франції – 2,26%, Бельгії – 2,24%, Естонії 

– 2,18% та Нідерландах – 2,16%. Стійка тенденція до зменшення частки 

ВВП на витрати вітчизняної науки особливо загострилася упродовж 2010 і 

2013 років, і як наслідок, у 2014 році на науку було заплановано видатків на 

рівні 0,27% ВВП. Це найнижчий показник за всі часи існування України 

[71]. 

Водночас, для порівняння ситуації, яка скалася не тільки у правовому 

полі інтелектуальної власності, але також і у інших сферах і напрямах 

діяльності, учасниками парламентських слухань «Законодавче забезпечення 

розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення», які 

відбулися 15 червня 2016 р. відзначено, що: «У 2015 році Україна за 
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Глобальним індексом інновацій (ГІІ) посіла 64 місце серед 141 з економіки 

(в 2010 році займала 60 місце). Отже відбувається негативна динаміка цього 

показника. Україна стає тотально залежною від імпорту, що становить 

загрозу інноваційним процесам в країні та її економічній безпеці» [284]. 

Усе це знаходиться у прямій кореляції з промисловою політикою. Так, 

за даними Концепції загальнодержавної цільової економічної програми 

розвитку промисловості на період до 2020 року, основними проблемними 

питаннями промисловості, серед інших, є:  

– недосконалість інвестиційно-кредитної системи, що спричиняє 

відплив власного капіталу, зменшення фінансових ресурсів та зниження 

рівня інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарювання;  

– низький рівень задоволення потреб внутрішнього ринку у продукції 

вітчизняного виробництва (питома вага експорту вітчизняної продукції 

металургійного виробництва – більш як 60 відсотків, машинобудування – 

більш як 50 відсотків);  

– висока енергоємність виробництва та споживання енергоресурсів, 

значна частка яких імпортується в Україну;  

– відсутність зв’язку між наукою та виробництвом; 

– істотне відставання України в сфері використання інформаційних 

технологій; 

– залежність економіки України від зовнішньої кон’юнктури;  

– низький рівень інноваційної активності;  

– зменшення частки високотехнологічних виробництв, що призводить  

до скорочення попиту на власні науково-дослідні та прикладні розробки і 

стримує розвиток трансферу технологій [289]. 

Необхідно зазначити, що питання інновацій у всіх сферах науково -

технічної діяльності, і у тому числі у сфері інтелектуальної власності, 

незважаючи на прагнення уряду щодо їх впровадження, на жаль так і 

залишилися нерозробленими. Вітчизняні наукові розробки сьогодні 

залишаються неналежно захищеними, що, безумовно, не найкращим чином 
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відображається на економіці країни. Механізм фінансування на уки та 

інновацій, такий як конкурсне фінансування, сьогодні практично не 

використовується [71].  

Напрацьований за роки незалежності України нормативно -правовий досвід 

у сфері інтелектуальної власності у вигляді профільних законів, який 

надавав відповідні можливості для подальшого розвитку інтелектуальної 

власності, сьогодні не виконує належного стимулюючого розвитку, за 

рахунок внесення змін і призупинення діючих норм законів. Сьогодні також 

знизився попит і на прикладні розробки. Він є не дуже високим, оскільки, 

знову ж таки, їх впровадження і подальша реалізація вимагають існування 

чіткої і дієвої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності. 

Певні утруднення існують також і у сфері венчурної діяльності, не є 

прозорою і чіткою система залучення науково-технічних розробок 

приватних підприємств до сфери інтелектуальної власності. Численні 

об’єкти інтелектуальної власності, які створюються на таких 

підприємствах, наприклад, раціоналізаторські пропозиції, залишаються, на 

жаль, поза увагою законодавця [71]. 

Наша країна, за даними фахівців, входить до вісімки країн світу, 

спроможних забезпечити повний цикл проектування і виробництва 

космічної техніки, до п’ятірки країн світу, спроможних забезпечити повний 

цикл виробництва броньованих машин та до десятки найбільших 

суднобудівних країн світу. Вже в середині 2012 року Україна увійшла до 

першої десятки країн Європи за кількістю інтернет-користувачів, доступ до 

Всесвітньої павутини мають до 15 млн. українців. Такий рівень 

інформатизації дозволив створити Українську національну GRID -

інфраструктуру, яка інтегрована із європейською і активно працює над 

вирішенням найскладних завдань сучасної фізики, хімії та біології [ 290]. 

Одним із найважливіших інструментів оцінки та рейтингування інно -

ваційного розвитку країн Європи є інноваційне табло (Innovation Union 

Scoreboard – IUS), що представляє систему показників науково -технічної та 
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інноваційної діяльності і на основі якого розраховується зведений індекс 

інновацій (SII-Summary Innovation Index) для кожної європейської країни.  

Україна на сьогодні не включена до списку країн, що оцінюються за 

допомогою Табло на регулярній основі. Проте сучасні євроінтеграційні 

виклики вимагають провести таке порівняння згідно з відповідними ме -

тодологічними рекомендаціями [291, с. 311]. 

За даними Scoreboard – IUS, за індікатором «Людські ресурси» серед 

європейських країн Україна знаходиться у статусі «активного інноватора», 

за індикатором «Інтелектуальні активи» - має статус «помірний інноватор», 

з інших груп - статус «інноватор, що формується». Отже, Україна має 

статус "інноватор, що формується" зі значенням зведеного індексу 0,206, 

випереджаючи Болгарію (0,175). Найближчим конкурентом, якого Україна 

може наздогнати, є Румунія (0,219). Загалом же значення зведеного індексу 

інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по країнах ЄС (0,544) 

[291, с. 311-316]. 

25 грудня 2015 року Президент України зустрівся з  науковцями, 

освітянами та парламентарями, які опікуються питаннями розвитку та 

підтримки науки в Україні. Підкреслюючи роль інноваційної стратегії у 

розвитку нашої держави, він наголосив, що: «…я розраховую на вас. Ми 

маємо використати той потенціал, наших майбутніх Нобелівських 

лауреатів, я впевнений, що вони будуть. Маємо створити лабораторії, 

створити умови захисту результатів їх інтелектуальної праці. Маємо 

створити законодавство. Маємо створити для них соціальні ліфти, і в цьому 

полягає реформа Академії наук, бо для кожного відкривається ця 

перспектива…» [292]. 

Таким чином, проблемні питання, які і досі залишаються неврегульованими 

на законодавчому рівні, безумовно потребують вирішення через створення 

досконалої, дієвої і прозорої системи інтелектуальної власності, в межах 

діяльності якої стало би можливим здійснення належної правової охорони 
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численних об’єктів інтелектуальної власності, серед яких слід виділити 

наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції і бізнес -методи.  

Саме тому, на погляд автора, п’ятим етапом у розвитку інтелектуальної 

власності має стати удосконалення сфери правової охорони інтелектуальної 

власності. Це добре узгоджується сьогодні з існуючою епохою 

постмодерну. Удосконалення правової охорони окремих результатів 

інтелектуальної діяльності на прикладі наукового відкриття, 

раціоналізаторської пропозиції і бізнес-методу через виділення з матеріалів 

заявок, які на них подаються, охороноздатної частини, з подальшим 

оформленням охоронних документів на них у державній Установі, 

дозволить належним чином вирішити проблеми пов’язані, перш за все, з 

правовим врегулюванням прогалин у цій сфері [293, с. 62]. 

Такий шлях дозволить в повній мірі скористатися набутим досвідом, 

вирішити проблеми, пов’язані з правовою охороною і подальшим захистом 

прав творців об’єктів інтелектуальної власності.  

 

 

5.2. Механізм удосконалення  законодавства окремих результатів 

інтелектуальної діяльності в рамках інтеграційних процесів  

 

 

Інноваційний розвиток нашої держави, її економічний і фінансовий 

добробут здебільшого залежать від того, наскільки успішним у державі є 

розвиток науки і техніки. При цьому, всебічний розвиток цих двох сфер 

підтримує удосконалена і ефективна правова база, спрямована на їх 

всебічну підтримку. Умови ринку послуг сьогодні вимагають законодавчого 

закріплення виключних прав за тими, хто створює або фінансує створення 

науково-технічних досягнень, конкурентоздатних продуктів, нових 

технологій. Здебільшого, це забезпечується патентною формою охорони 

численних результатів творчої діяльності. Система патентування сприяє 
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технологічному розвитку шляхом стимулювання створення нових 

технологій і забезпечення умов для їх промислового застосування [294, с. 

4]. Отримання автором охоронного документа у вигляді патенту на 

відповідний об’єкт інтелектуальної власності означає не тільки фактичне 

закріплення за ним виключних прав на його комерційне використання. Це 

дає також йому можливість компенсувати власні витрати на проведені 

дослідження, мати певний захист від неправомірного використання його 

здобутку третіми особами, збагачувати вітчизняну науку власними 

доробками, створюючи нові можливості для її конкурентоздатності на 

міжнародній арені.  

Оскільки проведений вище аналіз щодо трьох об’єктів – наукового 

відкриття, раціоналізаторської пропозиції і бізнес-методу свідчить про те, 

що правова охорона зазначених об’єктів потребує удосконалення, вважаємо 

за доцільне представити її шляхом, наведеним нижче. Це, на наш погляд, 

дасть можливість врегулювати відносини, які виникають у сфері 

інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських 

пропозицій і бізнес-методів. 

Необхідно відзначити, що механізм патентування об’єктів промислової 

власності, зокрема, винаходів, корисних моделей і промислових зразків, 

добре корелюється з підходом удосконалення правової охорони наукового 

відкриття, раціоналізаторської пропозиції і бізнес -методу. Як свідчить 

набутий за роки незалежності досвід стосовно отримання охоронних 

документів (патентів) на винаходи і корисні моделі, він вельми успішно і 

вдало відображає реалізацію втілення технічних (технологічних) 

результатів від стадії подання заявки на винахід (корисну модель) до стадії 

видачі охоронного документу (патенту) на нього. Саме цей класичний 

механізм патентування є сьогодні найбільш придатним для України в 

умовах розвитку інноваційних відносин, який на достатньо високому рівні 

робить можливим охорону, збереження і подальший захист об’єктів 

промислової власності –винаходів, корисних моделей, промислових зразків. 
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Про доцільність такого підходу свідчить багаторічний досвід патентування 

як у нашій державі, так і досвід, набутий іншими країнами у цій сфері, 

наприклад таких як Сполучені Штати Америки і Іспанія, де інститут 

патентування вже вдало використовується не один десяток років для 

патентування численних об’єктів інтелектуальної власності.  

Ст. 420 Цивільного кодексу України встановлений перелік об’єктів 

інтелектуальної власності, однак не зазначено, що цей перелік є вичерпним. 

Це означає, що він може поповнюватися новими об’єктами інтелектуальної 

власності, оскільки інтелектуальна власність – наймобільніша підгалузь 

цивільного права, і не є виключенням що, наприклад, у недалекій 

перспективі бізнес-методи, ідеї, стартапи також зможуть посісти гідне місце 

у ієрархії об’єктів інтелектуальної власності.  

Треба підкреслити, що перший об’єкт, який розглядається, був 

обраний не випадково. Наукове відкриття, це такий об’єкт інтелектуальної 

власності, який має складну природу і досі викликає спори з приводу 

способу і виду його правової охорони [295, с. 48, 296, с. 85]. Однак, 

незважаючи на здавалося б очевидний фундаментальний характер 

наукового відкриття, воно має і практичну частину, яка містить 

охороноздатні технічні (технологічні) рішення, які виражаються у 

винаходах.  

Як зазначалося вище, фундаментальні наукові відкриття, тобто такі, 

які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання – це результати 

інтелектуальної діяльності, у якому знаходить своє відображення науковий 

аналіз, а також індивідуальні риси вченого-автора відкриття. Творча 

діяльність вченого, як зазначалося вище, полягає у створенні за допомогою 

аналізу і синтезу нових понять, які більше або менше відображують 

реальність. Тобто діяльність вченого спрямована на створення такого 

наукового положення, яке б охоплювало раніше невідомі світовій науці 

закономірності, властивості і явища матеріального світу. Фундаментальні 

ідеї й закономірності лежать в основі прогресивних технологій, і великі 



312 

 

корпорації дуже зацікавлені в їх одержанні. І задача полягає не тільки в їх 

публікації у відкритій пресі, але й фіксації їх на державному рівні. При 

цьому слід зазначити, що відкриття в більшості випадків не є предметом 

випадкового осяяння. Від першої публікації до оформлення відкриття 

проходять іноді десятки років, а саме відкриття є результатом наукових 

досліджень. Як вже відзначалося вище, найчастіше для доказу відкриття 

використовуються результати, отримані в суміжних науках, у яких у силу 

сформованого досвіду, традиції, термінології одні й ті ж закономірності 

(або тільки окрема частина їх) можуть трактуватися по -різному. Нерідко в 

цих випадках з’являється синдром «тиранії істини», упередженості, омани й 

відвертої підміни понять, наприклад, коли йдеться про зовсім різні моделі 

руху газу й рідини в таких суміжних науках, як механіка газу й 

гідромеханіка в контексті пояснення явища турбулентності [1, с. 19].  

Досить часто між окремими галузями наук не існує взаєморозуміння 

при оцінці тих самих закономірностей. Особливо це характерно при 

поясненні закономірностей, виявлених на стику наук; адже  саме тут 

останнім часом і відбуваються відкриття. При цьому ознака докорінних 

змін у рівні наукового пізнання у такому виді відкриттів визнається такою, 

що представляє собою істотний внесок у наукове пізнання світу. 

Підставами, які підтверджують внесення відкриттям докорінних змін у 

рівень пізнання можуть бути такі положення:  

– відкриття принциповим чином змінює раніше відомі теоретичні 

уявлення; 

– відкриття пояснює такі наукові факти і експериментальні дані, які не 

знаходили наукового пояснення з позицій існуючих раніше теоретичних 

уявлень [89, с. 21, 90, с. 15].  З іншого погляду докорінні зміни у науковому 

пізнанні можуть підтверджуватись тим, що відкриття є основою для нових 

напрямів у розвитку науки і техніки, а також той факт, що відкриття 

принципово змінює попередні теоретичні положення, які мають бути 

переглянуті у світлі нових знань 193.  
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- відкриття є основою для нових напрямів у розвитку науки і техніки 

[297, с. 114, 298, с. 128].  

Визначається, що наукове відкриття має містити теоретичні і 

експериментальні дані, які обґрунтовують сутність заявленого наукового 

положення. При цьому, окремої уваги заслуговує саме частина практичного 

використання результатів наукового відкриття, охороноздатна частина, у 

якій містяться матеріали, які підлягають патентуванню і роблять таке 

наукове відкриття охороноздатним. Саме такі відкриття дозволяють у 

найкоротші строки реалізувати нові технологічні (технічні) рішення, які 

втілюються у винаходи. Такі відкриття складають технічний і 

технологічний потенціал, саме вони і представляють практичну цінність і 

значущість для їх авторів [299, с. 76]. Практика реєстрації наукових 

відкриттів Асоціацією авторів наукових відкриттів України свідчить про 

існування таких відкриттів. Так, на базі наукового відкриття «Явище 

аномального ослаблення рентгенівського випромінювання 

ультрадисперсними середовищами», (Диплом № 4) авторів В. І. Ткаченко, 

В. А. Юпенкова, Ю. А. Крикуна, А.  А. Рябовола, В. А. Артем’єва, 

В. П. Альохіна, отримано патент України на винахід № 32469 

«Рентгенозахисна гума»; винахід стосується матеріалів для захисту від 

рентгенівського випромінення і може бути використаний для виготовлення  

засобів захисту персоналу і пацієнтів медичних рентгенівських кабінетів, а 

також захисних приладів у медичній рентгенотехніці [300]. 

На базі наукового відкриття «Явище збудження інтенсивного вторинного 

рентгенівського випромінювання у шарі люмінофору», (Диплом № 140) 

авторів В. І. Ткаченко, Н. І. Пилипенко, Ю. А. Крикуна, В. А. Іванова, 

Є. А. Джура, В. В. Удода, В. А. Ткаченко, В. А. Артем’єва, отримано патент 

України на винахід «Радіаційнозахисний еластомерний матеріал і спосіб 

його виготовлення» (патент на винахід «Радіаційнозахисний еластомерний 

матеріал і спосіб його виготовлення» № 73411, 15.07.2005, бюл. № 7); 

створений радіаційнозахисний еластомерний матеріал із заданими фізико -
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механічними характеристиками за рахунок оптимізації кількісного складу 

компонентів у композиції і гранулометричного складу наповнювача, що 

дозволяє зменшити товщину матеріалу при збереженні його високих 

експлуатаційних характеристик і забезпечує збільшення еластичності 

матеріалу і розширення галузі його застосування [301, с. 60, 302, с 20]. 

Отже, удосконалення процедури правової охорони наукового відкриття слід 

представити наступним чином.  

Наукові відкриття є наслідком проведених фундаментальних досліджень, 

результати яких розглядаються і затверджуються на Вчених радах наукових 

установ. Найбільш значущі результати розглядаються Вченими радами 

щодо відповідності їх науковим положенням, які заявляються як наукові 

відкриття. Якщо такі матеріали відповідають зазначеним вимогам, Вчена 

рада цієї наукової установи виносить рішення про визнання матеріалів 

заявки в якості наукового відкриття. Зазначене рішення затверджується 

керівником підприємства і додається до матеріалів заявки на відкриття. 

Після затвердження матеріалів заявки на Вченій раді вона спрямовується у 

патентний відділ який, разом з автором відкриття, оформлює матеріали 

заявки на відкриття належним чином. Якщо у матеріалах заявки містяться 

охороноздатні рішення, Вченою радою також приймається рішення про 

оформлення заявки на винахід. Подальше оформлення і просування 

матеріалів заявок здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі» у державній Установі.  

У тому разі, якщо матеріали передбачуваного наукового відкриття не 

містять на даний час патентоздатних рішень, оскільки базуються тільки  на 

результатах глибоких теоретичних досліджень, Вченою радою приймається 

рішення про необхідність подальшого оформлення і реєстрації матеріалів 

заявки на відкриття у встановленому діючим законодавством порядку.  

Механизм удосконалення правової охорони раціоналізаторської пропозиції 

передбачає наступне. Заява надсилається керівнику підприємства з 

викладенням сутності нового технічного рішення у довільній формі. 



315 

 

Матеріали заявки передаються до патентно -ліцензійної служби 

підприємства, яка розглядає їх і встановлює їх відповідність критеріям 

охороноздатності. Підкреслено, що такими критеріями виступають 

«технічне рішення», «новизна», «корисність», визначається доцільність і 

можливість використання раціоналізаторської пропозиції. Якщо заявка 

відповідає заявленим критеріям охороноздатності, вона оформлюється 

належним чином для отримання охоронного документа у державній 

Установі. Якщо матеріали заявки не відповідають встановленим вимогам, 

вони розглядаються патентно-ліцензійною службою підприємства як 

раціоналізаторська пропозиція. Керівництвом підприємства приймається 

рішення про заохочення автора раціоналізаторської пропозиції.  

Оскільки на сучасному етапі такий результат творчої діяльності як 

бізнес-метод у діючому законодавстві з інтелектуальної власності 

законодавчо не закріплений, механізм удосконалення правової охорони 

бізнес-методу носить дослідницький характер. Спираючись на зарубіжний 

досвід, набутий у цій сфері, а також вітчизняні напрацювання, автором 

пропонується такий спосіб охорони цього об’єкта. Заявка  на бізнес-метод 

надсилається керівнику підприємства з викладенням сутності бізнес -методу 

у довільній формі. Матеріали заявки, оформленої на «спосіб», передаються 

до патентно-ліцензійної служби підприємства, яка розглядає їх і встановлює 

їх відповідність критеріям охороноздатності. Якщо заявка відповідає 

заявленим критеріям охороноздатності, вона оформлюється належним 

чином для отримання охоронного документа у державній Установі.  

У випадку, якщо матеріали заявки не відповідають встановленим вимогам, 

автору повертаються матеріали заявки і надсилається відповідь з відмовою 

у подальшому оформленні матеріалів заявки.  
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5.2.1. Захист суб′єктивних прав інтелектуальної власності щодо 

наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес -методів 

 

Сфера системи охорони інтелектуальної власності містить також і такий 

важливий напрям всебічного дослідження, як захист прав інтелектуальної 

власності. Ми поділяємо думку відомих правників, зокрема М.  Потоцького 

про те, що правове розуміння понять «захисту» і «охорони» співвідноситься 

як «загальне» і «спеціальне». Тобто більш широка категорія «охорони» 

серед різноманітних засобів забезпечення правового режиму об’єкта права 

інтелектуальної власності охоплює також і «захист» [303, с. 157]. 

Н. Мироненко відзначає, що захист прав і законних інтересів суб’єктів 

інтелектуальної власності реалізується через механізм захисту, який 

передбачає систему форм, способів і засобів діяльності відповідних органів 

і зацікавлених осіб [304, с. 48]. А. П. Сергеев під правом на захист розуміє 

можливість застосування заходів охоронного характеру для відновлення 

порушеного або оспорюваного права [248, с. 365]. На думку А. Нерсесяна, 

на відміну від поняття «охорона прав інтелектуальної власності», що 

означає постійний публічно-правовий процес, метою якого є закріплення 

прав і можливостей авторів та інших суб’єктів права інтелектуальної 

власності, захист є реакцією суб’єкта прав інтелектуальної власності, а 

також суспільства в особі держави та її органів на порушення таких прав 

[305].  

Як стверджує А. І. Кубах: «захист прав інтелектуальної власності – це 

правове забезпечення недоторканості цих прав, їх непорушності, а в разі 

порушення – застосування заходів примусового характеру, спрямованих на 

відновлення цих прав» [306]. 

На парламентських слуханнях, які відбулися 15 червня 2016 року окрім 

інших важливих питань, пов’язаних з необхідністю реформування 

інноваційної сфери, економічного сектору, тощо, було наголошено на 

необхідності проведення першочергових дій, які пов’язані, в тому числі, із 
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захистом прав інтелектуальної власності. Наголошено на внесенні змін у 

деякі нормативно-правові акти у сфері інноваційних відносин, зокрема 

щодо механізму захисту прав інтелектуальної власності на науковий та 

науково-технічний (прикладний) результат, що створені за рахунок коштів 

державного бюджету, з метою підвищення ефективності вкладення 

бюджетних коштів у наукові дослідження; особливу увагу приділити 

пропозиціям щодо внесення змін та доповнень до деяких законодавчих і 

нормативних актів, що регулюють питання створення та виробництва 

озброєння, військової і спеціальної техніки (у частині правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності), тощо [284]. 

Європейський вектор розвитку інтелектуальної власності в Україні свідчить 

про необхідність імплементації норм діючого законодавства у сфері 

інтелектуальної власності із законодавством Європейського союзу, зокрема 

норм щодо захисту прав інтелектуальної власності. Враховуючи той факт, 

що 16 вересня 2014 р. Верховною Радою України та Європейським 

Парламентом було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, 

особливо важливим є подальше вивчення і накопичення європейського 

досвіду у цій сфері. Найбільш змістовними нормативними документами у 

сфері захисту інтелектуальної власності у ЄС слід визнати Директиву 

2004/48/ЄС Європейського парламенту та Ради, Пропозицію до Директиви 

Європейського парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені 

гарантувати забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності СОМ 

(2003) 46 final, положення Угоди ТРІПС щодо міжнародних стандартів 

захисту прав інтелектуальної власності, тощо [307, с. 417]. 

П. 10 Директиви відзначено, що метою Директиви 2004/48/ЄС є 

наближення систем законодавства, аби був гарантований високий, 

рівноцінний та однорідний рівень охорони інтелектуальної власності на 

Внутрішньому ринку. При цьому також п. 4 Директиви відзначено, що на 

міжнародному рівні на всі держави-члени поширюються зобов′язання, 

передбачені Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
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власності («Угода ТРІПС») [308]. У свою чергу, в Угоді ТРІПС містяться 

положення, які стосуються засобів забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності, які є загальними, застосовними на міжнародному 

рівні стандартами та які впроваджуються у законодавство всіх держав-

членів [307, с. 417]. Ми поділяємо думку О. Гумеги, що Тимчасові заходи 

Угоди ТРІПС були ефективно доповнені відповідними статтями Директиви 

- сьомою «Заходи забезпечення доказів» і дев’ятою «Тимчасові та 

застережні заходи» [309, с. 122].  

Пропозицією до Директиви Європейського парламенту та Ради про заходи 

та процедури, призначені гарантувати забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності СОМ (2003) 46 final ст. 1 визначено, що 

положення, які вона містить, стосується заходів, необхідних, аби 

гарантувати забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності [ 307, 

с. 1027]. 

Це зокрема, ст. 11 «Застережні заходи», у якій встановлено механізм 

гарантій і відшкодування, можливість постанови рішення про передачу або 

конфіскацію банківських, фінансових та інших документів, тощо, з метою 

ідентифікації і переслідування осіб, зацікавлених у порушенні. Ст. 15 

«Запобіжні заходи» передбачено можливість для компетентних органів 

ухвалити судове рішення для запобігання новим порушенням [307, с. 1030]. 

Ми погоджуємось з думкою О. Гумеги про те, що порівняльний аналіз 

положень відповідних статей Директиви і Цивільного -процесуального 

кодексу України дає змогу говорити, здебільшого, про їх узгодженість. 

Окремі розбіжності суто термінологічного порядку потребують у 

подальшому узгодження, наприклад, «запобіжні заходи», у діючому 

Цивільно-процесуальному кодексі України [309, с. 123]. 

Ст. 432 Цивільного кодексу України встановлені загальні положення 

щодо захисту права інтелектуальної власності і їх, зокрема, шість: 

застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  зупинення 
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пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 

здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з 

цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот 

з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 

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; 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; опублікування в засобах масової інформації відомостей про 

порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо 

такого порушення [163]. Будь-яка особа може звернутися до суду за 

захистом свого свого права, застосовуючи способи ст. 16 Цивільного 

кодексу України. При цьому суд, для реалізації того чи іншого способу 

захисту може постановити одне з рішень, передбачених ст. 432 Цивільного 

кодексу України. 

Водночас, для застосування міри захисту, включаючи міру 

відповідальності, необхідно встановити факт порушення відповідного права 

особи. На думку Р. О. Стефанчука, поняття «захисту» і «відповідальності» 

не є тотожніми, оскільки вони мають різні підстави виникнення, різні 

функції і способи впливу [310, с. 25]. На думку А. П. Сергеева, згідно із 

загальним правилом, засоби відповідальності можуть застосовуватись лише 

до винних осіб − правопорушників і передбачати позбавлення 

правопорушника певних прав і покладення на нього (них) певних 

обов’язків. У той час як засоби захисту можуть бути реалізовані відносно 

будь-яких осіб, які своєю поведінкою порушують відповідні права авторів 

[248, с. 550]. У свою чергу, визначення правопорушень деталізуться у 
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спеціальному законодавстві по різним об’єктам – авторського, патентного 

права, засобів індивідуалізації товарів і послуг та інших.  

Законодавець визначає різні види відповідальності у сфері 

інтелектуальної власності – адміністративну, кримінальну, цивільно-

правову, тощо. З огляду на те, що дисертаційне дослідження знаходиться у 

площині цивільного законодавства, вважаємо за доцільне висвітлити 

аспекти цивільно-правової відповідальності, яка настає за порушення 

законодавства щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і 

бізнес-методів. 

Міжнародним нормативно-правовим документом, яким на міжнародному 

рівні регулюються суспільні відносини щодо виникнення, експертизи, 

реєстрації і визнання наукових відкриттів є Модельний закон «Про охорону 

прав на наукові відкриття», ухвалений 7 квітня 2010 року на 

Міжпарламентській асамблеї країн СНД. Відповідно до ст. 33 цього Закону, 

яка має назву «Порушення прав на наукове відкриття» такими визнаються 

присвоєння авторства; примушування до співавторства; розголошення в 

порушення встановленного порядку, в тому числі без згоди автора, змісту 

наукового відкриття до дати опубліковання його пріоритету; включення в 

число співавторів осіб, які не брали творчої участі у створенні наукового 

відкриття. Статтею 34 «Способи захисту прав» відзначено, що суди 

відповідно до їх компетенції вирішують спори про авторство на наукове 

відкриття; і спори про порушення прав на наукове відкриття. Необхідно 

відзначити, що Закон має рекомендований характер для прийняття 

відповідних законів у національних законодавствах країн -учасниць [311]. 

Аналіз цього питання в Україні свідчить про те, що сьогодні 

законодавча база щодо правової охорони наукових відкриттів відсутня, і 

для визначення аспектів цивільно-правової відповідальності авторів 

відкриттів очевидно доцільно звернутися до єдиного нормативно -правового 

акту, яким будуть регулюватися суспільні відносини у цій сфері – проекту 

Закону України «Про охорону прав на наукові відкриття». Зокрема, його ст. 
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28 визначено, що суди розглядають спори про авторство на наукове 

відкриття; визнання реєстрації права інтелектуальної  власності на наукове 

відкриття недійсною; визнання наукового відкриття придатним для набуття 

права інтелектуальної власності; виплати винагороди автору наукового 

відкриття.  

Як вбачається з порівняння зазначених статей, вони мають здебільшого 

схожий характер і у подальшому можуть на законодавчому рівні 

доповнюватись і змінюватись відповідно до потреб суспільства, з 

подальшим напрацюванням законодавчої і правозастосовчої практики у 

сфері охорони відкриттів.  

Ст. 7 Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і 

розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію  від 27.08.1995 р. 

відзначено, що спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську 

пропозицію розглядаються у судовому порядку.  Одночасно з цим, ст. 27 

визначалося, що спори про першість раціоналізаторської пропозиції 

розглядалися відповідно до Цивільного кодексу України. Остання редакція 

Цивільного кодексу України вже не містить відповідних статей щодо 

визначення категорій спорів, які стосуються раціоналізаторської 

пропозиції. 

Бізнес-метод як результат творчої діяльності людини є відносно новим 

для українського законодавства об’єктом. На відміну від зарубіжних країн, 

зокрема таких як Сполучені Штати Америки, Японія, де існує практ ика 

визнання бізнес-методів, українське законодавство поки що тільки робить 

кроки вперед щодо відповідного визнання цього об’єкта [312, с. 130]. Разом 

з тим, напрацювання необхідного досвіду у сфері визнання і охорони 

бізнес-методів, в тому числі і в напрямку удосконалення інституту 

відповідальності за порушення прав авторів бізнес-методів, стане 

запорукою вдалого вирішення питань, пов’язаних з захистом їх прав і 

законних інтересів.  
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5.3. Удосконалення методичного забезпечення щодо правової 

охорони окремих результатів інтелектуальної діяльності  

 

Як зазначалося вище, наукові відкриття, які містять охороноздатну 

частину – це відкриття, практична частина яких містить нові охороноздатні 

рішення, які підлягають патентуванню і втілюються у численні винаходи. 

Раціоналізаторські пропозиції сьогодні залишаються, так би мовити, «в 

тіні», і не дають такого економічного ефекту від їх використання, який 

існував за часів СРСР. Разом з тим, як свідчить проведений аналіз, за 

теперішнього її визначення раціоналізаторська  пропозиція – це такий 

об’єкт, який за певних обставин може виступати і як винахід (за умови її 

доопрацювання), і навіть як комп’ютерна програма, у разі, «…якщо зміни є 

корисними юридичній особі в її виробничо-організаційному процесі, 

пропозицію про відтворення бази даних в електронному вигляді варто 

вважати раціоналізаторською». До того ж на нашу думку, за певних умов 

раціоналізаторська пропозиція може трансформуватися у бізнес -метод і 

навпаки, оскільки, виходячи з дефініції, раціоналізаторською пропозиціє ю 

визнається технологічне (технічне) або організаційне рішення. До 

організаційних рішень, у свою чергу,  можна віднести рішення, які 

спрямовані на удосконалення певних операцій, на упорядкування і 

покращення обліку, звітності, певної документації, покращення робочого 

місця, удосконалення способу використання технічної документації, тощо. 

При цьому, як зазначалося вище, організаційні рішення тісно пов’язані з 

управлінськими, по суті, є їх різновидами. А це добре корелюється з бізнес-

методами, прикладом яких є  способи математичного аналізу 

електрокардіографічних сигналів, обробки сейсмічних сигналів, до 

навігаційних систем; до комп’ютерних систем обробки і контроля 

банківських рахунків.  

І бізнес-методи – ще один об’єкт, обраний в якості прикладу для 

охорони в Україні. Це новий для українського законодавства у сфері 
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інтелектуальної власності об’єкт на відміну від сталеної зарубіжної 

практики його охорони, зокрема Сполучених Штатах Америки, Японії, 

Канаді, Бразилії, т.ін. 

Одним з провідних чинників, який сьогодні утруднює удосконалення 

правової охорони інтелектуальної власності, є відсутність сьогодні єдиного 

підходу до охорони відповідних об’єктів інтелектуальної власності, який 

обгрунтовується і підкріплюється відповідними правовими пропозиціями і 

рекомендаціями. 

На наш погляд, в якості рекомендації доцільно запропонувати і 

розробити нормативне положення у вигляді Методичних рекомендацій, 

яким будуть регулюватися основні питання, які стосуються правової 

охорони зазначених об’єктів. Методичні рекомендації, на думку дисертанта, 

можуть мати таку структуру. 

Цими Рекомендаціями буде визначатися порядок надання правової 

охорони науковим відкриттям, раціоналізаторським пропозиціям і бізнес -

методам та спрямовано на охорону особистих немайнових і майнових прав 

їх авторів. 

Розділом І визначаються нормативно-правові акти, якими будуть 

регулюватися ці Методичні рекомендації. У ІІ розділі Рекомендацій 

розглядається наукове відкриття як об’єкт інтелектуальної власності, у 

якому виділяється його охороноздатна частина. Визначаються  умови 

охороздатності накового відкриття, його правові ознаки, якими є 

достовірність, новизна і фундаментальність і об’єкти – закономірність, 

властивість і явище. Визначається пріоритет наукового відкриття, а також 

коло осіб, які можуть вважатися його авторами. Підкреслено, що не можуть 

вважатися співавторами особи, які надавали лише організаційну або іншу 

допомогу в оформленні наукового відкриття. Визначаються особисті 

немайнові права автора наукового відкриття.  

ІІІ розділ Методичних рекомендацій присвячений правовій охорони 

раціоналізаторських пропозицій. Рекомендаціями визначені умови 
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охороноздатності раціоналізаторської пропозиції, якими є створення або 

зміна конструкції виробів, технології виробництва, застосовуваної техніки 

або складу матеріалу, новизна і корисність. Визначається коло пропозицій, 

які не вважаються раціоналізаторськими. Визначається коло осіб, які 

можуть бути авторами раціоналізаторських пропозицій і підкреслюється, 

які особи не можуть вважатися їх авторами. Визначається встановлення 

дати (першості) подання заявки на раціоналізаторську пропозицію, на 

відміну від пріоритету.  

ІV розділ Рекомендацій стосується правової охорони бізнес -методів. 

Визначається поняття бізнес-методу, його ознаки, якими є технічний або 

комерційний результат, новизна і корисність. Визначається поняття 

пріоритету бізнес-методу – який встановлюється за датою надходження 

матеріалів заявки на підприємство. Відзначено коло осіб, які можуть 

вважатися авторами (співавторами) на бізнес -метод, а такж осіб, які не є 

його авторами (співавторами).  

V розділ Рекомендацій присвячений складанню заявок на наукові 

відкриття, раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи. Підкреслюється, 

що матеріали заявки на наукове відкриття має містити : заяву про видачу 

диплому на наукове відкриття; опис наукового відкриття; формулу 

наукового відкриття, яка повністю заснована на описі; реферат; матеріали, 

що ілюструють наукове відкриття, якщо вони необхідні; документи, що 

підтверджують пріоритет наукового відкриття. У ній зазначаються дані всіх 

авторів (співавторів) наукового відкриття.  

Заява на раціоналізаторську пропозицію має стосуватися лише одної 

пропозиції, в ній також відзначають авторів (співавторів), їх дані. У поданій 

заяві викладаються недоліки існуючої конструкції виробу, технології 

виробництва і техніки, що застосовується, чи складу матеріалу, які 

усуваються пропозицією, ціль пропозиції, зміст пропонованого рішення, 

включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі 



325 

 

автора (співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний 

ефект.  

Заявка на кожний бізнес-метод складається окремо. Якщо при розгляді 

Заяви буде встановлено, що в ній міститься  дві і більше бізнес-методи, то 

авторові слід запропонувати оформити кожний бізнес-метод окремою 

Заявою. 

В Заявці викладаються недоліки управління матеріальними або 

нематеріальними об’єктами, ціль бізнес-методу, зміст пропонованого 

рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без 

участі автора (співавторів), а також відомості про отриманий ефект. До 

Заяви в необхідних випадках додаються графічні матеріали та додаткові 

відомості про бізнес-метод. 

У VІ розділі Рекомендацій пропонується механізм виявлення, розгляду 

і оформлення охороноздатних частин матеріалів заявок на наукові 

відкриття, раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи. Визначається, що 

наукове відкриття, окрім теоретичних і експериментальних даних має і 

практичну частину, яка містить охороноздатні рішення, які втілюються у 

винаходи. Їх подальше оформлення в якості винаходів пропонується 

здійснювати згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі».  

Щодо раціоналізаторської пропозиції, пропонується заяву, яка відповідає 

заявленим критеріям охороноздатності, надсилати до державної Установи 

для отримання охоронного документа. Методично підхід до охорони бізнес-

методу в цілому подібний процедурі охорони раціоналізаторських 

пропозицій. При розгляді матеріалів заявки доцільно виділяти 

охороноздатну частину бізнес-методу, яка заявляється як спосіб.  
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Висновки до розділу 5:  

 

 

1. Визначено, що інтеграцію в ERA та Інноваційний Союз необхідно 

розглядати як спосіб заохочення уряду зберегти та розвинути науку в 

Україні, змінити тренд падіння наукового потенціалу на зростання, 

стимулювання розвитку навичок вчених працювати в сучасних  умовах 

масового співробітництва та цифровізації, який настає в  Європі та Світі. 

Для цього інтеграція в ERA має стати пріоритетною ціллю, ресурси на 

реалізацію якої мають обговорюватися на саміті Україна ЄС на всіх рівнях. 

Підкреслено, що для збереження наукового потенціалу України необхідно 

використати всі можливості Угоди про Асоціацію з ЄС та Угоди про участь 

в рамкової програми з науково-технічного співробітництва і, перш за все, 

входження національного наукового та інноваційного простору в 

Європейський дослідницький простір (European Research Area, ERA). 

2. Проаналізовано, що інноваційна політика нашої держави 

спрямована на підтримку, охорону і захист об’єктів інтелектуальної 

власності, а розгалужена нормативна база щодо інноваційної діяльності 

покликана всіляко сприяти і підтримувати нові технології, інноваційні 

продукти. 

3. Визначено, що у Законі України «Про інноваційну діяльність», ст. 

14 закону, серед вимог, які висуваються до інноваційного продукту є 

вимога реалізації (впровадження) об'єкта інтелектуальної власності 

(винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної 

мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має 

державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від 

власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізації 

(впровадження) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної 

власності має бути визначальним для даного продукту.  



327 

 

4. Проаналізовано, що важливість і значущість наукового відкриття як 

об’єкта інтелектуальної власності підтверджується тим фактом що, серед 

інших, саме він робить інноваційний продукт таким, надаючи йому певних 

властивостей, які існують тільки у наукового відкриття. З цих позицій 

вельми актуальним залишається удосконалення правової охорони цього 

об’єкта інтелектуальної власності, визнання його на державному рівні. 

Слугуючи одною з вимог створення  інноваційного продукту, по суті, 

беручи участь у його формуванні, наукове відкриття є не тільки об’єктом 

інтелектуальної власності, воно саме поступово перетворюється на об’єкт 

інноваційних відносин, з приводу яких виникають певні дії.  

5. Визначено, що розвиток інтелектуальної власності в Україні, і 

законодавства у цій сфері, зокрема, пов'язаний, умовно, з чотирма 

основними етапами, вінцем яких стала нормативно -правові акти, якими 

була визначена незалежність України, ухвалення важливих і базових для 

чинного законодавства нормативно-правових актів, документів 

міжнародного формату і зобов’язань, які Україна взяла на себе щодо рівня 

захисту інтелектуальної власності, подібного до Європейського союзу. На 

сучасному етапі, у рамках здійснення інтеграційних процесів і набуття 

чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,  пропонується 

удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, яке включає в 

себе необхідність удосконалення правового режиму результатів 

інтелектуальної діяльності за допомогою цивільно -правового 

інструментарію на підставі теоретичних розробок, що пропонуються 

цивілістичною наукою.  

6. Проаналізовано, що Україна за рейтингуванням інноваційного 

розвитку країн Європи, за індікатором «Людські ресурси» серед 

європейських країн знаходиться у статусі «активного інноватора», за 

індикатором «Інтелектуальні активи»- має статус «помірний інноватор», з 

інших груп-статус «інноватор, що формується». Отже, Україна має статус 

"інноватор, що формується". Загалом же значення зведеного індексу 
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інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по країнах ЄС. Загалом 

це свідчить про те, що проблемні питання, які і досі залишаються 

неврегульованими на законодавчому рівні, безумовно потребують 

вирішення через створення досконалої, дієвої і прозорої системи 

інтелектуальної власності, в межах діяльності якої стало би можливим 

здійснення досконалої правової охорони численних об’єктів 

інтелектуальної власності, серед яких слід виділити наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи.  

7. Відзначено, що напрацювання необхідного досвіду у сфері визнання 

і охорони наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес -

методів, в тому числі і в напрямку удосконалення інституту 

відповідальності за порушення прав авторів зазначених об’єктів, стане 

запорукою вдалого вирішення питань, пов’язаних з захистом їх прав і 

законних інтересів.  

8. Запропоновано створення і розробку Методичних рекомендацій, 

якими будуть регулюватися суспільні відносини, по’вязані з виявленням 

охороноздатної частини таких об’єктів, як наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи. Метою цих Рекомендацій є 

охорона прав і законних інтересів осіб, які створюють відповідні об’єкти 

інтелектуальної власності. Проект нормативного документу складається із 

семи розділів і регулює питання, пов’язані зі складанням, подачею і 

оформленням прав на зазначені об’єкти інтелектуальної власності. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні запропоновано розв’язання на основі 

підходів, вироблених цивілістичною наукою, проблем удосконалення 

правової охорони результатів інтелектуальної діяльності з метою їх 

комерціалізації та залучення до інноваційного процесу, з урахуванням 

інтеграції України в Європейський дослідницький простір, а також 

розроблено теоретичні висновки і пропозиції, спрямовані на удосконалення 

національного законодавства у досліджуваній сфері. В результаті 

проведеного дисертаційного дослідження сформульовані основні науково-

теоретичні і науково-практичні висновки, зокрема: 

1. Динамічний шлях розвитку інтелектуальної власності потребує 

удосконалення правової охорони існуючих об’єктів інтелектуальної 

власності і правового регулювання нових для українського законодавства 

результатів інтелектуальної діяльності. Такий шлях вимагає правового 

осмислення і обґрунтування відповідних дій, пов’язаних з удосконаленням 

правової охорони інтелектуальної власності. Обраний шлях вимагає також і 

таких дій, які б належним чином дозволили сформувати і створити 

необхідну правову базу для подальшого розвитку і удосконалення вже 

існуючих суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності.  

2. Розвиток цивілістичної науки на сучасному етапі слід пов’язувати з 

поступовим відходом від суто нормативістських підходів, на користь розв’язання 

проблем міжгалузевого та міждисциплінарного характеру. І сфера інтелектуальної 

власності у цьому сенсі має сприйматися як вдалий об’єкт для застосування 

сучасного цивільно-правового інструментарію, оскільки підходи у частині 

правового регулювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності 

потребують переосмислення досвіду й знань, що зумовлено інноваційним шляхом 

розвитку України та розвитком суспільних відносин в цілому.  

3. Визначено, що стан правової охорони інтелектуальної власності має 

відповідати таким базовим правовим цінностям (межам) як законність, 

справедливість і правопорядок, які характеризують еволюцію інтелектуальної 
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власності на кожному етапі її розвитку. Особливо актуальним це питання стало у 

межах інтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, та пов'язано з епохою 

постмодерну, яка є одночасно і передумовою, і сприятливим середовищем для 

удосконалення правової охорони окремих результатів інтелектуальної діяльності, 

поява яких зумовлена динамічним розвитком інформаційних технологій. 

4. Інноваційний розвиток України у сфері науково-дослідної 

діяльності пов'язаний з інтеграцією її в Європейський дослідницький 

простір (ERA), чому сприяє активна співпраця з Європейським Союзом. 1 

вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС, що обумовило, серед інших, інтеграцію України до європейського 

економічного простору, посилення її інноваційної спрямованості, стрімкого 

інноваційного розвитку, підвищення рівня її конкурентоздатності.  

5. Розвиток інтелектуальної власності в Україні за часи її 

незалежності і законодавства у цій сфері умовно можна поділити на чотири 

основних етапи. На кожному з цих етапів коригувалася законодавча база у 

сфері інтелектуальної власності щодо її удосконалення і приведення у 

відповідність до міжнародних стандартів.  

6. На сучасному етапі, обумовленому євроінтеграційним вектором 

розвитку та входженням України в Європейський дослідницький простір, 

пропонується удосконалення правового  режиму окремих результатів 

інтелектуальної діяльності, які отримуються у науковій та технологічній 

сферах та прямо впливають на інноваційний розвиток держави. Доцільність 

впровадження такого удосконалення правової охорони показано на прикладі 

таких об’єктів як наукові відкриття, бізнес-методи і раціоналізаторські 

пропозиції. 

7. Зарубіжний досвід у вигляді даних інноваційного табло, що 

представляє систему показників науково-технічної та інноваційної 

діяльності і на основі якого розраховується зведений індекс інновацій для 

кожної європейської країни, свідчить про те, що Україна має статус 

"інноватор, що формується". Загалом же значення зведеного індексу 
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інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по країнах 

Європейського Союзу. При цьому економічні переваги у найбільш 

високорозвинених країнах світу формуються саме за рахунок ефективної і 

дієвої правової охорони інтелектуальної власності. Проведений аналіз щодо 

країн походження Нобелівських лауреатів свідчить про зростання їх 

кількості саме в таких країнах, як це має місце у Китаї і Японії, де 

результати фундаментальних досліджень мають високий рівень правової 

охорони. Робиться висновок, що нагальним питанням у сфері 

інтелектуальної власності залишається удосконалення правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності та комерціалізація результатів 

інтелектуальної діяльності як невід’ємна складова інноваційного розвитку.  

8. Як відомо, найбільш розповсюдженою формою правового 

регулювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності є механізм їх 

державного визнання через видачу охоронних документів (патентів). На 

сучасному етапі, зумовленому розвитком інноваційних відносин, постійно 

вишукуються нові способи і методи удосконалення механізму 

патентування, в тому числі й щодо результатів інтелектуальної діяльності, 

поява яких сьогодні зумовлена динамічним розвитком інформаційних 

технологій. Саме через ці фактори доцільно удосконалювати механізм 

правового регулювання результатів інтелектуальної діяльності.  

9. Статистичні дані свідчать, що найбільша кількість заявок на 

винаходи (корисні моделі) відзначена у 2001 році. У подальші, майже 15 

років, відзначений помірний спад кількості поданих заявок на зазначені 

об’єкти у сфері інтелектуальної власності. Це зумовлює нагальну 

необхідність у пошуку ефективних і дієвих підходів до удосконалення 

чинного законодавства у досліджуваній сфері, створення сприятливого 

правового режиму для суб’єктів наукових розробок та їх подальшому 

оформленні. 

10. Аналіз ст. 14 Закону України «Про інноваційну діяльність» 

свідчить, що до об’єктів інноваційної діяльності відносяться не тільки 
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інноваційні програми і проекти, але також нові знання і інтелектуальні 

продукти, що мають ключове значення для інтелектуальної власності. 

Необхідність удосконалення правової охорони наукового відкриття як 

результату інтелектуальної діяльності з позиції інновацій зумовлена 

особливістю і здатністю наукового відкриття створювати інноваційний 

продукт. Робиться висновок про те, що слугуючи одною з вимог створення 

інноваційного продукту, по суті, беручи участь у його формуванні, наукове 

відкриття є результатом інтелектуальної діяльності, який поступово 

перетворюється на об’єкт інноваційних відносин.  

11. Матеріали заявки на наукове відкриття містять теоретичні, 

експериментальні і практичні дані (прикладну частину),  які обґрунтовують 

сутність заявленого наукового положення. Визначено, що окремої уваги 

заслуговує прикладна частина наукового відкриття, оскільки саме у ній 

містяться матеріали, які підлягають патентуванню і роблять таке наукове 

відкриття охороноздатним. Саме такі відкриття дозволяють у найкоротші 

строки реалізувати нові технологічні рішення, які втілюються у винаходи, 

на які можна отримати охоронний документ у вигляді патенту , з його 

подальшою комерціалізацією.  

12. Зарубіжний досвід правового регулювання бізнес-методів свідчить 

про успішну практику їх реєстрації. Враховуючи досвід зарубіжних країн, 

зокрема Сполучених Штатів Америки, Японії, запропоновано визначення 

бізнес-методу, під яким розуміється спосіб організації управління 

матеріальними і нематеріальними об’єктами, який має технічний і 

комерційний результат, є корисним, новим і спрямований на задоволення 

потреб суспільства. 

13. Стосовно правової охорони бізнес-методу доцільно виявляти з 

матеріалів заявки його охороноздатну частину, яка заявляється як  «спосіб». 

Якщо заявка відповідає заявленим критеріям охороноздатності, вона 

оформлюється належним чином для отримання охоронного документу у 

державній Установі. 
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14. Виходячи з авторського визначення бізнес -методу, пропонується 

таке визначення його суб’єктного складу. За суб’єктним складом його 

носіїв доцільно виділити: фізичних осіб, творчою працею яких він 

встановлений; юридичних осіб, діяльність яких тісно пов’язана з пошуком 

нових бізнес-рішень; правонаступників.  

15. Механізм охорони раціоналізаторської пропозиції передбачає 

передачу матеріалів заявки до патентно-ліцензійної служби підприємства, 

яка розглядає їх і встановлює їх відповідність ознакам охороноздатності. 

Якщо заявка відповідає заявленим ознакам охороноздатності, вона 

оформлюється належним чином для отримання охоронного документа у 

державній Установі. Якщо матеріали заявки не відповідають встановленим 

вимогам, вона розглядається патентно-ліцензійною службою на рівні 

юридичної особи як раціоналізаторська пропозиція. Керівництвом 

підприємства приймається рішення про заохочення автора 

раціоналізаторської пропозиції.  

16. Регламентація чинним законодавством кола суб’єктів права 

інтелектуальної власності стосовно винаходів і корисних моделей 

зумовлена визначеною законодавчою базою щодо цих суб’єктів. Щодо 

наукового відкриття, поряд з відомими суб’єктами права, якими є автор, 

співавтори наукового відкриття, спадкоємці автора, окремо встановлений 

такий суб’єкт права як юридична особа у вигляді науково -дослідної 

установи, де створено таке наукове відкриття. У разі виявлення у 

прикладній частині наукового відкриття незахищених охороноздатних 

рішень, вченою радою такої науково-дослідної установи має виноситися 

рішення про подальше оформлення їх відповідно до Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», з можливістю отримання 

патенту на них.  

17. Суб’єктивними правами інтелектуальної власності на наукове 

відкриття, в якому виявлено охороноздатну частину, окрім відомих, таких 

як право авторства, право на визнання автором наукового в ідкриття, тощо, є 
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права, пов’язані з виявленням прикладної частини матеріалів заявки на 

наукове відкриття, яка містить охороноздатні рішення, які втілюються у 

винаходи. Автор наукового відкриття має право на оформлення матеріалів 

заявки на охороноздатні рішення, які виникають із прикладної частини 

наукового відкриття; на внесення змін і уточнень до матеріалів заявки; 

право на пріоритет матеріалів заявки. Оформлення матеріалів заявки на 

винаходи, виявлені з прикладної частини наукового відкриття, має 

відбуватися відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», у зв’язку з чим у автора відкриття виникають особисті 

немайнові і майнові права, пов’язані з отриманням патенту на винахід 

(корисну модель).  

18. Раціоналізаторська пропозиція є таким об’єктом інтелектуальних 

інвестицій, яка сьогодні, в умовах інтеграційних процесів, підлягає 

правовому регулюванню. У визначення раціоналізаторської пропозиції 

законодавчо включено також і організаційне рішення у будь-якій сфері її 

діяльності. Така правова позиція розширює сферу правового регулювання 

раціоналізаторської пропозиції і надає додаткові можливості щодо обрання 

способу охорони раціоналізаторської пропозиції на сучасному етапі.  

19. В результаті проведеного дослідження запропоновано розробити 

Методичні рекомендації з порядку складання, подачі і розгляду заявок на 

наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції і бізнес -методи, та 

запропоновано їх орієнтовний зміст . Методичні рекомендації визначають 

порядок виявлення, оформлення і подачі матеріалів заявок на зазначені 

об’єкти. Метою їх розробки є охорона прав і законних інтересів осіб, які 

створюють відповідні результати інтелектуальної діяльності, з визначенням 

прав авторів кожного з зазначених об’єктів. 
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ДОДАТОК А 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

про складання, подачу і розгляд заявок на наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1. Складання, подача і розгляд заявок на  наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції і бізнес-методи проводиться у відповідності 

до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі», «Про наукову і науково-технічну 

експертизу», «Правил складання і подання заявки на винахід і заявки на 

корисну модель», Методичних рекомендацій «Про порядок складання, 

подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію» від 27.08.1995 

№ 131, та інших нормативно-правових актів. 

 

ІІ. НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ  

 

2. Науковим відкриттям визнається встановлення невідомих раніше 

об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального 

світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. 

3. Наукове відкриття визнається невідомим раніше, якщо до дати 

пріоритету сутність наукового відкриття не була опублікована в Україні або 

за кордоном, або не була доведена іншим офіційним шляхом до відома 

невизначеного кола осіб.  

4. Наукове відкриття вважається придатним для набуття права 

інтелектуальної власності, якщо воно є новим.  
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5. Правова охорона надається науковому відкриттю, що не суперечить 

суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.  

6. Об'єктами наукових відкриттів можуть бути невідомі  раніше 

закономірності, властивості і явища матеріального світу.  

Закономірність матеріального світу – це об'єктивно існуючий зв'язок 

між явищами або властивостями матеріального світу, встановлення якого 

вносить докорінні зміни у рівень його пізнання.  

Властивість матеріального світу – це об'єктивно існуюча якісна 

визначеність об'єкта матеріального світу, встановлення якої вносить 

докорінні зміни у рівень його пізнання.  

Явище матеріального світу – це об'єктивно існуюча форма прояву 

сутності об'єкту матеріального світу, встановлення якого вносить докорінні 

зміни у рівень його пізнання.  

7. Поняття наукових відкриттів не розповсюджується на географічні, 

археологічні, палеонтологічні відкриття, відкриття родовищ корисних 

копалин. 

8. Пріоритет наукового відкриття встановлюється за датою, коли 

наукове відкриття було вперше сформульовано або за датою оприлюднення 

наукового відкриття.  

9. Якщо неможливо підтвердити вказані дати, пріоритет наукового 

відкриття встановлюється за датою надходження до Установи заявки на 

наукове відкриття.  

10. Пріоритет наукового відкриття може бути встановлено окремо за 

датами опублікування сутності наукового відкриття і приведення доказів 

його достовірності у разі, якщо ці дати не співпадають.  

11. Автором (співавторами) наукового відкриття є особа (особи), 

творчою працею якої встановлено наукове відкриття.  

12. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, що 

створено у співавторстві, належить співавторам спільно.  
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13. Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У 

разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності на наукове 

відкриття здійснюється всіма співавторами спільно.  

14. Не визнаються співавторами особи, які не зробили вагомого 

особистого творчого внеску у встановлення наукового відкриття, що 

надавали автору наукового відкриття тільки технічну і організаційну 

допомогу, або сприяли оформленню матеріалів заявки на відкриття.  

15. Автору наукового відкриття належить право на визнання його 

автором наукового відкриття; право на пріоритет наукового відкриття;  

право перешкоджати будь-якому посяганню на право на наукове відкриття, 

здатне завдати шкоди честі чи репутації автора наукового відкриття;  право 

на присвоєння науковому відкриттю імені автора (співавторів); право 

вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використання наукового 

відкриття, якщо це практично можливо.  

 

ІІІ. РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

16. Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і 

корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або 

зміну конструкції виробів, технології виробництва, застосовуваної техніки 

або складу матеріалу.  

17. Удосконалення конструкції виробу може характеризуватися, 

наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів, блоків 

тощо в їх взаємозв'язку, взаєморозміщенні, співвідношенні, геометричних 

формах. 

18. Удосконалення технології виробництва може характеризуватися  

змінами у методах проведення технологічних операцій, їх  послідовності, 

параметрах режимів (температура, тиск тощо),  а  також змінами в машинах, 

що застосовуються в приладах, пристроях,  які  приймають участь у процесі. 

При цьому до технології виробництва зокрема, можуть відноситися засоби 
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вимірювання, контролю, випробувань, монтажу, видобутку або переробки 

сировини. 

19. Удосконалення складу матеріалу може характеризуватися,  

наприклад, змінами в інгредієнтах, що входять до його складу, та  їх 

кількісному співвідношенні.  

20. Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства,  якому 

вона подана, якщо згідно з наявними на даному підприємстві джерелами 

інформації ця або тотожна поданій пропозиція не була  відома в мірі, 

достатній для її практичного використання.  Не  визнається обставиною, що 

впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції, її використання за 

ініціативою автора протягом не більше 3 місяців до подання Заяви.  

21. Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства,  

якому вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити  економічну 

ефективність (прибуток) або одержати інший позитивний  ефект цим 

підприємством.  

22. Не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка : 

– знижує надійність та інші показники якості продукції;  

– погіршує умови праці, якість робіт;  

– викликає або збільшує рівень забруднення навколишнього  

природного середовища;  

– ставить лише завдання або тільки визначає ефект, що може  бути 

одержаний від застосування пропозиції, без вказівки  конкретного рішення; 

– забезпечує досягнення позитивного ефекту шляхом заходів  

організаційного, а не технічного характеру (поліпшення стану  робочих 

місць, упорядкування системи матеріально-технічного забезпечення 

виробництва, обліку і звітності, зміна графіків  роботи і ремонту 

устаткування чи транспортних засобів, скорочення  часу доставки вантажів 

тощо); 
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– відноситься до засобів організації і управління  господарством 

(планування, фінансування), виконання, викладання,  дослідження, 

проектування, розрахунку, а також до систем  інформації; 

– відноситься до умовних позначень, розкладів, правил гри,  

дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм, 

графіків, номограм, якщо вони не призводять до зміни конструкції  

приладів, що їх містять, або технології виробництва;  

– передбачає зміну розміщення устаткування в приміщеннях,  

будинках, спорудах, якщо воно не призводить до удосконалення  

технологічного процесу; 

– спрямована на заміну будівельних конструкцій, матеріалів,  деталей, 

виробів на відомі, застосування яких передбачено  обов'язковими для 

підприємства будівельними нормами, правилами та  іншими нормативними 

документами по будівництву, а також якщо ця  заміна призводить до 

порушення технічних правил по економному витрачанню будівельних 

матеріалів; 

– спрямована на зміну міст розробки кар'єрів, забору води для  потреб  

будівництва, вивезення ґрунту, на зміну протяжності  інженерних  

комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак раціоналізаторської 

пропозиції, а також на скорочення протяжності  інженерних комунікацій у 

зв'язку зі змінами технічних умов на їх  приєднання, викликане 

приближенням до об'єкта будівництва джерел і трас електропостачання, 

зв'язку, газозабезпечення, теплозабезпечення, водопроводу з причин, які  не  

залежать  від будівельної організації;  

23. Першість на раціоналізаторську пропозицію визначається  датою її 

надходження на підприємство. Першість визнається за автором, який 

першим подав у встановленому порядку пропозицію, навіть у разі, якщо 

пропозицію спочатку було необґрунтовано відхилено і це рішення не було  

оскаржено автором.  
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24. Право авторства на раціоналізаторську пропозицію  визнається за 

фізичними особами, творчою працею яких створено раціоналізаторську 

пропозицію. Право авторства на раціоналізаторську пропозицію, створену 

творчою працею двох і більше осіб, належить їм  спільно як співавторам. 

Порядок користування правами на  раціоналізаторську пропозицію, створену 

у співавторстві, визначається угодою між ними.  Не визнаються 

співавторами особи, які надали авторові раціоналізаторської пропозиції 

тільки технічну допомогу (виготовлення креслення і зразків, оформлення 

документації, виконання розрахунків, проведення дослідної перевірки  

тощо), або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію  та  

її використання.  

 

ІV. БІЗНЕС-МЕТОД 

 

25. Бізнес-метод – спосіб організації управління матеріальними і 

нематеріальними об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є 

корисним, новим і спрямований на задоволення потреб суспільства.  

26. Спосіб – це процес виконання дій над матеріальним об′єктом за 

допомогою матеріальних об′єктів; спосіб характеризується наступними 

ознаками: 

– наявність дії або сукупності дій;  

– порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних 

сполученнях тощо);  

– умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної 

сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, 

інструментів, обладнання тощо); 

27. Матеріальний об’єкт – це продукт, який створюється у результаті 

діяльності людини. Це, зокрема, пристрій, механізм, система (комплекс) 

взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, тощо.  
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Процес- це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та 

інших матеріальних об’єктів за допомогою, принаймні, одного продукту і 

спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким 

процесом, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання 

його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірюванн я 

параметрів, діагностування, лікування, керування процесом.  

28. Нематеріальний об’єкт – результат творчої діяльності людини, 

який набув об’єктивної форми і може виражатися у відповідних об’єктах 

інтелектуальної власності, в т.ч. інформація.  

29. Технічний (технологічний) результат може характеризуватися 

виявленням нових властивостей або покращення характеристик відомих 

властивостей об’єкту, що можуть бути одержані при його здійсненн і. 

Результат не вважається технічним, якщо він досягається лише завдяки 

дотриманню певного порядку при здійсненні тих чи інших видів діяльності, 

заснованих на домовленості між її учасниками або усталених правил.   

30. Комерційний результат – може характеризуватися економічним, 

позитивним ефектом від застосування об’єкту на підприємстві. 

31. Бізнес-метод є корисним, якщо його використання дає змогу 

підвищити економічну ефективність (прибуток) або одержати інший 

позитивний ефект. 

32. Бізнес-метод є новим, якщо згідно з наявними на даному 

підприємстві джерелами інформації цей або тотожний поданому бізнес-

метод не був відомий в мірі, достатній  для його практичного  

використання.  

33. Правова охорона надається бізнес-методу, що не суперечить 

суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.  

34. Пріоритет на бізнес-метод визначається датою його надходження 

на підприємство. Пріоритет визнається за автором, який першим подав у  

встановленому порядку заявку на бізнес-метод. 
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35. Право авторства на бізнес-метод визнається за фізичними особами, 

творчою працею яких він створений.  Право авторства на бізнес-метод, 

створений творчою працею двох і більше осіб, належить їм  спільно як 

співавторам. Порядок користування правами на  бізнес-метод, створений у 

співавторстві, визначається угодою між ними.   

36. Не визнаються співавторами особи, які надали авторові бізнес-

методу тільки технічну допомогу (виготовлення креслення і зразків, 

оформлення документації, виконання розрахунків, тощо), або сприяли 

оформленню прав на бізнес-метод  та  його використання.  

 

V. СКЛАДАННЯ ЗАЯВОК НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ, 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ І БІЗНЕС-МЕТОД 

 

37. Заявка на наукове відкриття повинна відноситися до одного 

наукового відкриття, складається українською мовою і повинна містити: 

заяву про видачу диплому на наукове відкриття; опис наукового відкриття з 

викладенням доказів його достовірності; формулу наукового відкриття, яка 

повністю заснована на описі та яка стисло, чітко та вичерпно відображає 

сутність відкриття, що заявляється, реферат; матеріали, що ілюструють 

наукове відкриття, якщо вони необхідні; документи, що підтверджують 

пріоритет наукового відкриття, якщо сутність і докази достовірності його 

були відомі до подачі заявки на наукове відкриття.  

38. До заявки на наукове відкриття повинна бути додана розширена 

анотація опису наукового відкриття українською, російською та 

англійською мовами. 

39. Якщо заявка на наукове відкриття подається юридичною особою, 

разом з матеріалами заявки на наукове відкриття повинно додатково бути 

надано рішення Вченої (Науково-технічної) ради юридичної особи про те, 

що заявлене наукове відкриття придатне для набуття права інтелектуальної 

власності на нього.  
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40. Віднесення інформації, що міститься у заявці до державної 

таємниці здійснюється згідно із законом України “Про державну таємницю” 

та прийнятими на його основі нормативними актами. 

41. Заявка на кожну раціоналізаторську пропозицію складається  

окремо. Якщо при розгляді Заяви буде встановлено, що в ній міститься  дві і 

більше самостійних пропозиції, то авторові слід  запропонувати оформити 

кожну пропозицію окремою Заявою. При цьому першість таких 

раціоналізаторських пропозицій встановлюється за первинною датою  

надходження Заяви. Якщо автор в зазначений термін не подасть окремі 

Заяви, то Заява розглядається по відношенню до однієї з  пропозицій, що 

містяться в ній. 

42. В Заяві зазначається найменування пропозиції, всіх без  винятку 

співавторів, творчою працею яких створена пропозиція, і  наводяться 

відомості про них (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи або домашня 

адреса, якщо Заява подається особою, яка не  працює на цьому 

підприємстві).  

43. В Заяві викладаються недоліки існуючої конструкції виробу, 

технології виробництва і техніки, що  застосовується, чи складу матеріалу, 

які усуваються пропозицією,  ціль пропозиції, зміст пропонованого рішення, 

включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі 

автора (співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний  

ефект.  

44. До Заяви в необхідних випадках додаються графічні матеріали 

(креслення,  схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та 

додаткові відомості про пропозицію. Графічні чи інші матеріали, що 

додаються до неї, підписуються всіма співавторами, зазначеними у Заяві. 

На Заяві і графічному матеріалі проставляється дата заповнення і  

виготовлення.  

45. На кожний бізнес-метод Заява складається окремо. Якщо при 

розгляді Заяви буде встановлено, що в ній міститься  дві і більше бізнес-
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методи, то авторові слід запропонувати оформити кожний бізнес-метод 

окремою Заявою. В Заяві слід вказати найменування бізнес -методу, всіх без 

винятку співавторів, творчою працею яких він створений, і навести 

відомості про них (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи або домашня 

адреса). 

46. В Заяві викладаються недоліки управління матеріальними або 

нематеріальними об’єктами, ціль бізнес-методу, зміст пропонованого 

рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без 

участі автора (співавторів), а також відомості про технічний  

(технологічний), комерційний чи інший позитивний ефект. До Заяви в 

необхідних випадках додаються графічні матеріали (креслення, схеми, 

ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та додаткові відомості про 

бізнес-метод. Заява, графічні чи інші матеріали, що додаються до неї,  

підписуються всіма співавторами, зазначеними у ній.  

 

VІ. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ 

ПРОПОЗИЦІЮ І БІЗНЕС-МЕТОД 

 

47. Матеріали заявки на наукове відкриття розглядаються і 

затверджуються на Вчених радах наукових установ. Найбільш значущі 

результати розглядаються Вченими радами щодо відповідності їх науковим 

положенням, які заявляються як наукові відкриття. Якщо такі матеріали 

відповідають зазначеним вимогам, Вчена рада цієї наукової установи 

виносить рішення про визнання матеріалів заявки в якості наукового 

відкриття.  

48. Зазначене рішення затверджується керівником підприємства і 

додається до матеріалів заявки на відкриття. Після затвердження матеріалів 

заявки на Вченій раді вона спрямовується у патентний відділ який, разом з 

автором відкриття, оформлює матеріали заявки на відкриття належним 

чином. 
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49. Якщо у матеріалах заявки містяться охороноздатні рішення, 

Вченою радою також приймається рішення про оформлення заявки на 

винахід. Оформлення материалів заявок здійснюється відповідно до Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у державній 

Установі. 

50. Подальше оформлення матеріалів заявки буде відбуватися 

відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» у державній Установі.  

 51. Заява на раціоналізаторську пропозицію надсилається керівнику 

підприємства з викладенням сутності нового технічного рішення у 

довільній формі. Матеріали заявки передаються до патентно -ліцензійної 

служби підприємства, яка розглядає їх і встановлює їх відповідність 

критеріям охороноздатності.  

 52. Якщо заявка відповідає заявленим критеріям охороноздатності, 

вона оформлюється для подальшого отримання охоронного документа у 

державній Установі. Якщо матеріали заявки не відповідають встановленим 

вимогам, воно розглядається патентно-ліцензійною службою підприємства 

як раціоналізаторська пропозиція.  

 53. Керівництвом підприємства приймається рішення про заохочення 

автора раціоналізаторської пропозиції.  

 54. Заявка на бізнес-метод, надсилається керівнику підприємства з 

викладенням сутності бізнес-методу у довільній формі. Матеріали заявки, 

оформленої на «спосіб», передаються до патентно -ліцензійної служби 

підприємства, яка розглядає їх і встановлює їх відповідність критеріям 

охороноздатності. Якщо заявка відповідає заявленим критеріям 

охороноздатності, вона оформлюється належним чином для отримання 

охоронного документа у державній Установі.  

 55. Якщо матеріали заявки не відповідають встановленим вимогам, 

автору повертаються матеріали заявки і надсилається відповідь з відмовою 

у подальшому оформленні матеріалів заявки.  
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 56. У разі виявленні в матеріалах заявок зазначених об’єктів 

охороноздатних частин, їх подальше оформлення буде відбуватися 

відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі». 
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