
16 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

тРАНсФОРмАціЯ іНтЕЛЕКтУАЛьНОГО КАПітАЛУ 
В мАтЕРіАЛьНі тА ДУХОВНі БЛАГА —  
ОсНОВА іННОВАціЙНОГО РОЗВитКУ  

НАціОНАЛьНОї ЕКОНОміКи

Розглянуто основні завдання, що постають перед Державною службою інтелек-
туальної власності України у зв’язку з необхідністю виведення віт чизняної економі-
ки на траєкторію сталого розвитку: формування підґрунтя для ефективного іннова-
ційного розвит ку на законодавчому й управлінському рівнях, широке впровадження 
елект ронного документообігу, удосконалення якості експертизи заявок, забезпечен-
ня адміністративного й судового захисту прав на результати творчої діяльності з 
урахуванням новацій міжнародного правового регулювання у цій сфері, розвиток 
системи професійної освіти та поширення знань з метою формування в населення 
правової культури у галузі інтелектуальної власності, набуття Державною службою 
інтелектуальної власності та Укрпатентом статусу міжнародного пошукового органу 
і міжнародного органу попередньої експертизи в системі міжнародного Договору про 
патентну кооперацію.
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нині Україна як держава здатна зацікавити світову спільноту ін-
телектуальним потенціалом своїх громадян, привернути увагу до но-
вих унікальних розробок вітчизняних винахідників, новаторів, вче-
них, творців — тих, хто невтомною працею, постійним прагненням 
до прогресу творить нові знання, сприяє удосконаленню економічної, 
культурної й соціальної сфер. на жаль, все це здійснюється не так 
активно, як того потребує сучасний стан світового економічного роз-
витку. безумовно, щоб науково-технологічний прогрес набув реальних 
обрисів, владі необхідно на державному рівні підтримувати таланови-
тих і творчих людей, тим більше, що нині в Україні створено законо-
давчі передумови для використання новаторських ідей, інтелектуаль-
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них напрацювань в усіх сферах життєдіяльності нашого суспільства. 
Впевнений, що утворені у грудні 2010 р. внаслідок адміністративної 
реформи центральні органи виконавчої влади, які відповідають за по-
літику у сфері інтелектуальної власності, і передусім Державна служба 
інтелектуальної власності України (далі — Державна служба), макси-
мально сприятимуть діяльності фахівців, здатних генерувати нові ідеї, 
створювати конкурентоспроможну продукцію, збагачувати духовність 
і культуру нації. 

безумовно, для України, яка сьогодні обирає шлях кардинальних 
реформ, спрямованих на виведення економіки з кризи на траєкторію 
сталого розвитку, пріоритетом має бути ефективне використання інте-
лектуального капіталу нації. саме впровадження інновацій є головною 
умовою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
нині в нашій країні наявні всі можливості заробляти на інтелекті, 
знаннях, творчих досягненнях так, як це робиться в усіх економічно 
розвинених державах. слід зазначити: в інтелектуальному, творчому 
середовищі українського суспільства вже давно є розуміння того, що 
саме інтелектуальному капіталу належить головна роль у формуванні 
економіки нового типу, але далі цього усвідомлення істотних зрушень 
поки що не відбувається. найголовніше тепер для Державної служби — 
створити на законодавчому й управлінському рівнях підґрунтя для 
ефективного інноваційного розвитку економіки держави. 

це цілком реально, що засвідчують статистичні дані стосовно ви-
нахідницької активності та світове визнання творчих досягнень укра-
їнців. найвпливовіші міжнародні організації у галузі інтелектуальної 
власності — Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВоіВ) і 
європейська патентна організація (єПо) — відносять Україну до дер-
жав з високим інтелектуальним потенціалом і ефективною державною 
системою правової охорони інтелектуальної власності. Важливо зазна-
чити, що, на думку єПо, наше співробітництво з цією організацією з 
площини отримання технічної допомоги від єПо вже перейшло у сферу 
взаємовигідних партнерських відносин.

Влітку 2010 р. генеральний директор ВоіВ доктор Френсіс Гаррі 
перебував в Україні з офіційним візитом, у результаті чого було під-
писано Програму співробітництва між кабінетом Міністрів України і 
ВоіВ на 2010—2012 роки, у якій заплановано конкретні дії на най-
ближчі роки щодо реалізації базової Угоди про співробітництво між 
кабінетом Міністрів України і ВоіВ, затвердженої Постановою кМУ 
від 26 вересня 2002 р. № 1421. цю подію слід вважати свідченням 
визнання міжнародним співтовариством успіхів нашої країни у сфері 
розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної влас-
ності й доказом наявності перспектив подальшого співробітництва 
України з ВоіВ.

Досягнення України за останні дев’ять років підтверджено наго-
родженням 47 вітчизняних винахідників золотими медалями ВоіВ у 
різних номінаціях і присудженням сімом українським підприємствам з 
інноваційною діяльністю почесної відзнаки ВоіВ у вигляді пам’ятного 
знака особливого зразка. це також є свідченням високого міжнарод-
ного визнання здобутків країни у галузі інтелектуальної власності. 
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 Щорічний всеукраїнський конкурс “Винахід року” показує, що здій-
снені нашими співвітчизниками винаходи, зокрема в галузі медицини, 
аграрної промисловості, електроніки й комунікацій, можуть бути осно-
вою найсучасніших технологій і приносити державі суттєві прибутки. 
Проте, на жаль, значну кількість об’єктів права інтелектуальної влас-
ності в Україні не включено в цивільний обіг. нові товари, послуги, 
об’єкти авторського права та суміжних прав, на які поширюються пра-
ва інтелектуальної власності, не представлені навіть на національному 
ринку, а це ж величезний резерв і для економіки держави в цілому, і 
для прибутку окремих підприємств. інноваційний процес є багатосту-
пеневим комплексом робіт, у якому задіяні автори ідеї, винахідники, 
новатори, виробники, менеджери, що займаються виготовленням та 
просуванням продукції на внутрішній і зовнішній ринки. 

Важливо розробити механізми ефективного перетворення інте-
лектуальних ресурсів нації, інтелектуального капіталу українського 
суспільства у виробництво матеріальних і духовних благ. Потрібно 
на державному рівні чітко визначити, які саме українські винаходи, 
новітні технології, досягнення у сфері культури й мистецтва забезпе-
чать необхідний рівень конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, і докладати максимум зусиль для розвитку саме 
цих напрямків. на мою думку, ця проблема актуальна для багатьох 
країн, що розвиваються. без відповідного бізнес-плану і без достатньо-
го грошового капіталу винахіднику важко запустити свій винахід у 
виробництво. У нас немає механізму для впровадження новітніх ідей. 
Український винахідник не зможе дати чітку відповідь на запитання, 
скільки треба вкласти грошей для запуску його винаходу у виробни-
цтво і через скільки років ці гроші повернуться. У європі винахідник 
теж не дасть такої відповіді, але там за останні 50 років розвинулась 
особлива інфраструктура — спеціалізовані компанії, які допомагають 
автору втілити його винахід у життя. В Україні таку інфраструктуру 
тільки починають створювати.

Держава також має постійно враховувати новації міжнародного 
правового регулювання у сфері інтелектуальної власності та сучасні 
пріоритети внутрішньої й зовнішньої політики і тим самим створюва-
ти умови, за яких бізнесу було б вигідно інвестувати капітал у новітні 
технології, та стимулювати пошук і впровадження новаторських ідей. 
наприклад, доцільно звільнити виробників новітньої техніки та тех-
нологій від податків на декілька років, аби заохотити представників 
бізнесових кіл працювати у цій галузі. 

Важливим фактом є те, що упродовж останніх років в Україні вста-
новилася стабільна тенденція до щорічного збільшення кількості за-
явок на видачу охоронних документів майже на всі об’єкти права про-
мислової власності. За статистичними даними, до Державної служби 
щороку надходить у середньому близько 35 тис. заявок (причому понад 
15% з них — від іноземних заявників), а видається до 25 тис. охорон-
них документів. ця тенденція попри економічну кризу поновилася в 
цьому році. Ми навіть спостерігаємо зростання активності серед іно-
земних заявників, особливо зі сШа, німеччини, Франції, Швейцарії. 
це свідчить про те, що ринок України цікавий для іноземних заявни-
ків з економічно розвинених країн. безумовним досягненням вважаємо 
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скорочення строків розгляду заявок завдяки запровадженню відповід-
них організаційно-технічних заходів. Якщо в 2000 р. заявка на вина-
хід розглядалася в середньому 33 місяці, то у 2010 р. цей показник 
зменшився до 15 місяців. така сама тенденція спостерігається й щодо 
торговельних марок. 

Улітку 2010 р. на сервер державного підприємства “Український 
інститут промислової власності” (далі — Укрпатент) надійшла перша 
електронна заявка на винахід з використанням електронного цифрово-
го підпису, і тепер заявки активно подаються в електронному вигляді, 
що відкриває нові широкі можливості для вдосконалення системи на-
буття прав на об’єкти промислової власності в Україні. З 1 березня 
до 30 грудня 2011 р. Укрпатент проводитиме дослідні випробування 
процесів складання, подання та експертизи електронних заявок на 
об’єкти права інтелектуальної власності. сподіваємося, інформація 
про перспективні об’єкти винахідницької діяльності сприятиме прак-
тичному здійсненню та просуванню на вітчизняний і світовий ринки 
винаходів, що можуть успішно використовуватися в майбутньому. не 
можна не висловити задоволення помітним прогресом, пов’язаним із 
застосуванням найсучаснішої техніки та нових інформаційних тех-
нологій у процедурі набуття прав на об’єкти промислової власності. 
Державна система правової охорони інтелектуальної власності нині 
активно працює в напрямку широкого впровадження електронного 
документообігу, використовуючи найновіші технології для інформа-
ційного забезпечення й удосконалення якості експертизи заявок. Пов-
ний перехід від паперового до електронного діловодства є пріоритет-
ним завданням інформаційного забезпечення діяльності Державної 
служби і Укрпатенту. 

ці досягнення дають підстави для реалізації досить амбітної мети — 
набуття Державною службою та Укрпатентом статусу міжнародного 
пошукового органу і міжнародного органу попередньої експертизи в 
системі міжнародного Договору про патентну кооперацію (Рст). 

Усім відомо, що Україна здобула право разом із Польщею проводи-
ти у 2012 р. чемпіонат європи з футболу. тому для нас вкрай важли-
во виконувати норми Закону України “Про організацію та проведення 
фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу в Україні” 
щодо забезпечення прав інтелектуальної власності УєФа, зокрема під 
час здійснення експертизи заявок. З цією метою відповідно до норм 
ч. 3 ст. 6 згаданого Закону Державною службою утворено Постійно 
 діючу групу експертів з питань інтелектуальної власності УєФа. У 
ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу 
виникла потреба внесення змін у норми згаданого Закону задля визна-
чення конкретних повноважень правоохоронних і контролюючих орга-
нів щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності УєФа 
та її комерційних партнерів і його припинення, а також недопущення 
паразитичного маркетингу. Реалії сьогодення вимагають упроваджен-
ня ефективних механізмів дії правових норм, чіткого формулювання 
понятійного апарату Закону, розмежування повноважень державних 
органів влади тощо. безперечно, ми повинні ще більше уваги приді-
ляти захисту прав інтелектуальної власності УєФа. З цією метою у 
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містах, що прийматимуть чемпіонат, постійно проводяться відповідні 
семінари.

Зауважу, що законодавство України, і насамперед та його важлива 
складова, котра спрямована на захист прав інтелектуальної власності, 
сьогодні відповідають міжнародним нормам і стандартам, які викорис-
товуються в країнах — членах світової організації торгівлі, а біль-
шість його норм адаптовано до змісту відповідних Директив Ради єс. 
однак необхідно активізувати роботу щодо подальшого вдосконалення 
положень, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, що 
містяться в загальному й спеціальному законодавстві України. Першо-
черговим завданням є адаптація національного законодавства до зако-
нодавства єс. Потрібно також узгодити правові норми й термінологію, 
що застосовуються в кодексах України та спеціальних законах у сфе-
рі інтелектуальної власності. Вимагають удосконалення правові норми, 
пов’язані з введенням об’єктів права інтелектуальної власності в цивіль-
ний обіг, оцінюванням вартості прав інтелектуальної власності та ін. 

Значну увагу Державна служба продовжує приділяти питанням 
забезпечення ефективного адміністративного й судового захисту прав 
на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Захист цих прав в 
Україні здійснюють такі органи державної виконавчої влади, як Мі-
ністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державна служба інтелек-
туальної власності, Міністерство внутрішніх справ, Державна митна 
служба, антимонопольний комітет, служба безпеки, Державна подат-
кова служба, а також суди всіх рівнів. нині частина цих органів за-
знала реорганізації внаслідок згаданої вище адміністративної реформи, 
проте їхні основні функції залишились. 

Захист прав інтелектуальної власності також здійснюється в рам-
ках цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, 
митного законодавства. Власник прав має можливість звернутися для 
їх захисту до державних органів виконавчої влади, до судів чи до від-
повідних контролюючих або правоохоронних органів на власний вибір, 
але в межах компетенції цих органів. У загальних і господарських су-
дах успішно функціонують спеціалізовані палати та/або колегії з най-
кваліфікованіших суддів для розгляду спорів з питань інтелектуальної 
власності. Відповідно до норм кодексу адміністративного судочинства 
України діють адміністративні суди, що є спеціалізованими судами, де 
може бути оскаржено будь-які рішення, дії або бездіяльність суб’єктів 
владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій 
або бездіяльності конституцією чи законами України встановлено ін-
ший порядок судового розгляду. Уведені в Україні механізми захисту 
прав інтелектуальної власності дають можливість юридичним і фізич-
ним особам ефективно захищати свої права. Як свідчить аналіз судової 
практики розгляду спорів, пов’язаних з об’єктами права інтелектуаль-
ної власності, сьогодні юридичні й фізичні особи активніше захищають 
свої права в судах усіх рівнів, ніж кілька років тому, і кількість таких 
справ постійно збільшується. саме це дає нам підстави вивчати можли-
вості створення в Україні Патентного суду (суду з питань інтелектуаль-
ної власності). також не залишаються поза увагою питання, пов’язані з 
упровадженням механізмів позасудового вирішення спорів (медіації).
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аналіз міжнародного співробітництва дає підстави сказати, що 
представники України як держави — члена ВоіВ постійно беруть ак-
тивну участь у визначенні політики та стратегічних цілей цієї орга-
нізації, а також в удосконаленні міжнародного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності. є намір розширювати співпрацю зі Всесвіт-
ньою академією ВоіВ, реальних обрисів набула перспектива створен-
ня міжнародного навчально-наукового центру. Першим кроком можна 
вважати успішну діяльність упродовж останніх трьох років Міжнарод-
ної літньої школи з питань інтелектуальної власності при одеській на-
ціональній юридичній академії. Заснування літніх шкіл ініційовано 
Державною службою разом з ВоіВ, і вони щороку збирають молодих 
фахівців з різних країн світу, які цікавляться питаннями інтелекту-
альної власності. 

У рамках міжнародної співпраці значно активізувалася діяльність 
Українсько-американської групи співробітництва з питань забезпечен-
ня виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності. Відбу-
лося вже 16 засідань цієї групи. Представники сШа відзначили сут-
тєве поліпшення ситуації щодо захисту прав інтелектуальної власності 
в нашій державі. американська сторона активно підтримує прагнення 
України бути виключеною зі “списку 301” (Special 301). У брюсселі 
також регулярно проводяться засідання комітету з питань співробітни-
цтва між Україною та єс. 

особливої уваги потребує підготовка кваліфікованих фахівців з пи-
тань інтелектуальної власності. на сучасному етапі, як і раніше, це за-
лишається одним із важливих завдань Державної служби. Підготовку 
фахівців зі спеціальності “інтелектуальна власність” в Україні нині 
здійснюють 16 вищих навчальних закладів, зокрема інститут інтелек-
туальної власності одеської національної юридичної академії в м. ки-
єві. Розроблено галузеві стандарти та програми вищої освіти за цією 
спеціальністю, які планується й надалі вдосконалювати. на сьогодні 
залишаються актуальними питання підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-
нов і організацій у сфері інтелектуальної власності. обов’язково вдо-
сконалюватиметься й система безперервної освіти шляхом широкого 
застосування дистанційних технологій навчання та сучасних форм ор-
ганізації навчального процесу. на мою думку, поліпшення структури 
й змісту вищої освіти відбуватиметься завдяки включенню в освітні 
програми питань інноваційної діяльності (стратегічного менеджменту, 
маркетингу, технологічного аудиту, фінансів, комерціалізації резуль-
татів інтелектуальної діяльності тощо).

Важливими передумовами якісної підготовки фахівців мають стати: 
— розвиток міжнародного співробітництва з питань освіти у сфері 

інтелектуальної власності шляхом створення міжнародного навчально-
наукового центру та реалізації міжнародних магістерських програм 
підготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, трансферу тех-
нологій та інноваційної діяльності;

— надання можливості отримати одночасно два дипломи різних 
ВнЗ, у тому числі зарубіжних освітніх закладів; 
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— удосконалення науково-методичного забезпечення освітньої ді-
яльності; 

— створення умов для підготовки наукових кадрів у сфері інтелек-
туальної власності; 

— навчання нових категорій населення, насамперед шкільної 
молоді.

Як і в минулі роки, важливою складовою діяльності Державної 
служби є поширення знань та інформаційне забезпечення у галузі 
інтелектуальної власності з метою формування в населення правової 
культури й базових знань у цій сфері. Ми постійно здійснюємо комп-
лектування Фонду патентної документації громадського користуван-
ня, що забезпечує доступ громадськості до національної патентної 
документації та патентної документації зарубіжних країн. комплек-
тування фонду відбувається як завдяки міжнародному обміну патент-
ною документацією, так і в межах міжнародного співробітництва з 
ВоіВ і єПо у сфері патентної документації й інформації. на сьогодні 
цей фонд є найповнішим і найсучаснішим зібранням патентної доку-
ментації в Україні й фактично виконує функції загальнодоступної па-
тентної бібліотеки. але перед Державною службою стоїть конкретне 
завдання — створити загальнодоступну цифрову патентну бібліотеку, 
і першим етапом цього є розроблення відповідної концепції й заходів 
щодо її реалізації. 

Підводячи підсумки, хочу підкреслити, що державна система право-
вої охорони інтелектуальної власності в Україні впевнено наближається 
до міжнародних стандартів, і ми маємо намір здійснити всі необхідні 
організаційно-правові заходи, спрямовані на її подальше вдосконален-
ня. а ще дуже важливо об’єднати людей національною ідеєю — Україна 
має стати високорозвиненою країною з високою духовністю та гідним 
її талановитого народу рівнем життя. Думаю, ні в кого немає сумніву, 
що ми того варті.
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Н.В. Паладий. Трансформация интеллектуального капитала в материальные и 
духовные блага — основа инновационного развития национальной экономики.

Рассмотрены основные задачи, стоящие перед Государственной службой интел-
лектуальной соб ственности Украины в связи с не обходимостью выведения оте че-
ственной экономики на траекторию ус тойчивого развития: форми рование фундамента 
для эффективного инновационного развития экономики государства на законода-
тельном и управленческом уровнях, широкое внедрение элек тронного документообо-
рота, усовер шенствование качества экспертизы заявок, обеспечение административ-
ной и судебной защиты прав на результаты твор ческой деятельности с учетом новаций 
международного правового регулирования в данной отрасли, развитие системы про-
фессионального образования и распространение знаний с целью формирования у 
населения правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности, получение 
Государственной службой интеллектуальной собственности и Укрпатентом статуса 
международного поискового органа и международного органа предварительной экс-
пертизы в системе международного Договора о патентной кооперации.
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м.V. Paladіy. Transformation of human resources towards wealth and spiritual 
values is a base for innovation deve lopment of economy.

The main tasks for Intellectual Property State Agency aimed to push Ukrainian 
economy to sustainable development are elaborated. It is: to form the basis for effective 
innovative development at legal and administrative level, to implement electronic way 
to work documentation, to improve quality of expertise for applications on in novations, 
to provide effective pro tection at administrative and court level for rights on results of 
creativity, to review novelties of international legal norms for intellectual properties, 
to develop professional education system and spreading knowledge aimed to form legal 
culture on intellectual property issues among wide public, to be recognized as international 
search agency according to international Patent Cooperation Treaty (Рст).


