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Постановка проблеми. Правове регулювання відносин щодо набуття, використання та захист прав на промислову 
власність за роки незалежності України пройшло ряд етапів, значення яких не було досліджено у науковій літературі. 
Ці етапи були зумовлені конкретними історичними умовами, які безпосередньо впливали на реформування націона-
льного законодавства у сфері промислової власності. Мета дослідження – характеристика становлення національ-
ного законодавства щодо промислової власності, здійснення періодизації етапів, обґрунтування висновків щодо істо-
ричного значення етапів розвитку правового регулювання цих відносин. Методи дослідження. Використано 
системний метод (при з'ясуванні місця промислової власності в системі об'єктів права інтелектуальної власності за-
галом), порівняльний метод (при порівнянні розвитку національного законодавства і законодавства країн ЄС та 
США). Історичний метод  застосовувався для дослідження становлення та розвиток законодавства у сфері промис-
лової власності у хронологічній послідовності, починаючи від 1991 р. і закінчуючи сьогоденням; формально-
юридичний метод – для комплексної характеристики законодавства України у сфері промислової власності. Метод 
наукового тлумачення права – для з'ясування змісту відповідних правових норм використовувався. Результат дос-
лідження полягає в обґрунтуванні, декілька етапів розвитку, що пройшло національне законодавство України у сфе-
рі промислової власності, і які були зумовлені конкретними історичними періодами, в яких перебувала Україна. Здій-
снено періодизацію нормативного регулювання промислової власності через системний хронологічний аналіз 
національних правових актів у цій сфері. Обґрунтовано, що протягом 2004–2014 років держава не спромоглася на-
лежно вдосконалити законодавчу базу щодо промислової власності, яка є основою інноваційної діяльності та техно-
логічних нововведень. Висновки. Встановлено, що після здобуття Україною незалежності законодавцю знадобило-
ся більше 2 років для прийняття перших менш-більш прийнятних законів у цій сфері. Прийняття Цивільного кодексу 
України ознаменувало початок нового історичного етапу розвитку законодавства про промислову власність, який, як 
виявилося, не виправдав покладених на нього надій, оскільки правове регулювання у цій сфері до 2014 р. практично 
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не оновлювалося. З цього року реформування вітчизняного законодавства про промислову власність було спрямо-
вано у русло його гармонізації з правом ЄС. 

Ключові слова: патент; винахід; корисна модель; знак для товарів і послуг; законодавство 
*** 

Problem statement. The legal regulation of the relations concerning the acquisition, use and protection of industrial 
property rights during the years of Ukraine's independence has gone through a number of stages, the significance of which 
has not been studied in the scientific literature. These stages were due to specific historical conditions that directly 
influenced the reform of national legislation in the industrial property sphere. The purpose of the study is to characterize the 
formation of national legislation on industrial property, the periodization of stages, and substantiation of conclusions about 
the historical significance of the stages of development of legal regulation of these relations. Methods. The system method 
was used (when determining the place of industrial property in the system of intellectual property rights in general), the 
comparative method (when comparing the development of national legislation and the legislation of the EU and the US). The 
historical method was used to study the formation and development of legislation in the industrial property sphere in 
chronological order, starting in 1991 and ending today; formal-legal method – for a comprehensive description of Ukrainian 
legislation in the industrial property sphere. The method of scientific interpretation of law was used to clarify the content of 
relevant legal norms. The result of the study is to substantiate several stages of development that have passed the 
national legislation of Ukraine in the industrial property sphere, and which were due to specific historical periods in which 
Ukraine was. The periodization of normative regulation of industrial property has been carried out through a systematic 
chronological analysis of national legal acts in this sphere. It is substantiated that during 2004–2014 the state failed to 
properly improve the legal framework for industrial property, which is the basis of innovation and technological innovation. 
Conclusions. It is established that after Ukraine gained independence, the legislator took more than 2 years to adopt the 
first more or less acceptable laws in this sphere. The adoption of the Civil Code of Ukraine marked the beginning of a new 
historical stage in the development of legislation on industrial property, which, as it turned out, did not live up to 
expectations, as legal regulation in this sphere until 2014 was practically not updated. Since this year, the reform of 
domestic legislation on industrial property has been aimed at harmonizing it with EU law. 

Key words: patent; invention; utility model; sign for goods and services; legislation 
 

Постановка проблеми 

Правове регулювання відносин щодо набут-
тя, використання та захисту прав на промисло-
ву власність за роки незалежності України 
пройшло ряд етапів, значення яких не було до-
сліджено у науковій літературі. Ці етапи були 
зумовлені конкретними історичними умовами, 
які безпосередньо впливали на реформування 
національного законодавства у сфері промис-
лової власності. Промислова власність стано-
вить значну частину інтелектуальної власності 
загалом (патенти, засоби індивідуалізації тощо). 

Тому цілком природними є потреба актуалі-
зації досліджень з підвищення ефективності за-
конодавства України щодо охорони промисло-
вої власності з огляду на аналогічне 
законодавство у світі. Щодо цього, наприклад, 
Г.В. Довгань в дослідженні формування держа-
вно-правової системи охорони промислової 
власності в період відродження української 
державності (1917–1920 рр.), на західноукраїн-
ських землях у складі Польщі (20–30-ті роки ХХ 
ст.), в УРСР та в Україні (але лише до 2004 р.) 
запропонувала основні критерії для періодизації 
історії права інтелектуальної власності, в тому 
числі, права промислової власності, встановила 
історико-правові закономірності розвитку права 

інтелектуальної власності на українських зем-
лях [1]. В.А. Іващенко запропонував періодиза-
цію розвитку законодавства про промислову 
власність (напрацювання спеціального законо-
давства на початку 1990-тих років,  період удо-
сконалення чинного законодавства та перехід 
до дворівневої моделі правового регулювання 
протягом 1999–2014 рр., старт реформи націо-
нальної системи охорони інтелектуальної влас-
ності з 2014 року) [2]. Г.О. Андрощук і Г.І. Рабо-
тягова дослідили становлення міжнародного 
патентного права, роль та значення міжнарод-
них договорів як інструменту гармонізації націо-
нального законодавства у сфері промислової 
власності [3]. М.М. Яшарова, аналізуючи стано-
влення промислової власності в історії законо-
давства України та закордонних країн, наголо-
сила, що права промислової власності як 
юридичного інституту, покликаного опосередку-
вати економічні відносини промислової власно-
сті, у чинному законодавстві не існує, оскільки 
воно представлено сукупністю відокремлених 
інститутів, які утворюють інститут патентного 
законодавства, інститут законодавства про за-
соби індивідуалізації, інститут законодавства 
про недобросовісну конкуренцію [4].  

В свою чергу, Кеннет В. Дам (Dam, 1994) від-
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значила ключову роль патентів в економіці будь-
якої країни, обґрунтувавши, що саме законодав-
ство про промислову власність може сприяти 
вирішенню багатьох економічних проблем, оскі-
льки спрямоване на підтримку розвитку інновацій 
[5]. Джон Ф. Даффі (Duffy, 2002) відзначив важ-
ливість уніфікованого розвитку законодавства у 
цій сфері [6]; Даррен Сміт (Smyth, 2014) відзна-
чив складність законодавства про промислову 
власність, і наголосив на необхідності реформу-
вання і процесуального законодавства, оскільки 
патентні спори часто розглядаються судами, які 
не мають належних технічних знань для вирі-
шення патентних спорів [7]. 

Виходячи з потреби запозичення цінного за-
рубіжного досвіду правового регулювання дос-
ліджуваних відносин, метою статті є надання 
характеристики становлення національного за-
конодавства щодо промислової власності, здій-
снення періодизації етапів, обґрунтування ви-
сновків щодо історичного значення етапів 
розвитку правового регулювання цих відносин. 
Її новизна полягає у визначенні етапів розвитку 
національного законодавства України у сфері 
промислової власності, здійсненні періодизації 
нормативного регулювання промислової влас-
ності через системний хронологічний аналіз на-
ціональних правових актів, обґрунтуванні шля-
хів реформування вітчизняного законодавства 
про промислову власність. Завданням статті є 
характеристика: промислової власності як ін-
ституту права інтелектуальної власності, стану 
формування національного законодавства у 
сфері промислової власності, особливостей 
впливу Цивільного кодексу України на розвиток 
законодавства про промислову власність, необ-
хідності гармонізації національного законодав-
ства про промислову власність з правом ЄС та 
впливу діджиталізації на розвиток законодавст-
ва про промислову власність. 

Етапи становлення і розвиток національного 
законодавства України у сфері промислової 
власності 

Станом на сьогодні традиційно виділяють 
два значення промислової власності: у широко-
му та у вузькому розумінні. У широкому розу-
мінні – це  винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, топографії інтегральних мікросхем, ко-
мерційна таємниця, знаки для товарів і послуг, 
комерційні найменування, географічні зазна-
чення [8, с.219]. Таке тлумачення промислової 
власності зумовлено підходом, який відображе-
но у Паризькій конвенції про охорону промисло-

вої власності від 20.03.1883 року [9]. У вузькому 
розумінні промислова власність включає в себе 
лише об'єкти патентного права (винаходи, кори-
сні моделі, промислові зразки).  

У цій статті під промисловою власністю ав-
тори будуть розуміти всі об'єкти інтелектуальної 
власності, які передбачені Паризькою конвенці-
єю про охорону промислової власності від 
20.03.1883 року.  

Наголошуємо, що промислова власність фа-
ктично охоплює всі об'єкти права інтелектуаль-
ної власності, крім об'єктів авторського права і 
суміжних прав. Так, Брайан Крейг (Craig, 2013) 
та Рочелла Купер Дрейфус (Dreyfuss, 2018) із 
Пила Юстин (Pila, 2018) відзначають, що інте-
лектуальна власність включає в себе: авторське 
право, патенти, торговельні марки, комерційну 
таємницю [10, с.262; 11, с.12]. Тобто, три чверті 
всіх об'єктів – це промислова власність. 

Промислова власність, на думку Дратлер 
Дж.-мол. (Dratler, 2020) та Мак-Джон С.М. 
(McJohn, 2020), є важливою для держави, оскі-
льки покращує добробут кожної нації, сприяє 
збільшенню нових наукових та технологічних 
рішень [12, с.5].  

Національне законодавство України у сфері 
промислової власності пройшло кілька етапів 
розвитку, що були зумовлені конкретними істо-
ричними періодами, в яких перебувала Україна. 
Національні етапи розвитку промислової влас-
ності розпочинаються після здобуття Україною 
незалежності у 1991 р. 

Становлення і розвиток національного зако-
нодавства України у сфері промислової власно-
сті можна розподілити на наступні етапи: 

І. 1991–2004 рр. – започаткування (станов-
лення) вітчизняного законодавства щодо про-
мислової власності. 

ІІ. 2004–2014 рр. – розвиток національного 
законодавства у цій сфері. 

ІІІ 2014 р. і до тепер – гармонізація націона-
льного законодавства у сфері промислової вла-
сності з правом ЄС та вдосконалення законо-
давства з урахуванням розвитку цифрового 
середовища. 

Формування національного законодавства у 
сфері промислової власності 

Перший етап характеризується тим, що по-
чало формуватися власне національне законо-
давство щодо правової охорони промислової 
власності. Роль і значення інтелектуальної вла-
сності були суттєво недооцінені в радянський 
період. Правове регулювання цих відносин було 
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недосконале, у першу чергу, через те, що рин-
кові відносини в УРСР були відсутні, всі права 
промислової власності належали державним 
підприємствам (фактично державі). Це було зу-
мовлено тим, що промислова власність (патен-
ти зазвичай) використовувалася державою і не 
була в цивільному обороті. Всі винахідники ма-
ли статус працівників, а винаходи (корисні мо-
делі) мали правовий режим службових (з нале-
жністю всіх майнових прав підприємствам). 
Після здобуття Україною незалежності загаль-
новідомим є факт переходу України в умови ри-
нкових відносин, що зумовило роздержавлення 
багатьох державних підприємств і "вихід" патен-
тів на ринок. Ще гірша ситуація була зі знаками 
для товарів і послуг (торговельними марками) 
та комерційними найменуваннями. Ці засоби 
індивідуалізації за часів СРСР були фактично 
відсутні, оскільки не було що індивідуалізувати. 
Всі підприємства були у державній власності, 
тому вони не боролися за споживача. Відтак ці 
юридичні особи навіть не намагалися викорис-
тати будь-які засоби індивідуалізації.  

Варто відзначити, що законодавець доволі 
довго "розкачувався" і напрацьовував власні 
закони у цій сфері. Перші закони України у дос-
ліджуваній сфері були прийняті лише у грудні 
1993 р., що зумовило наявність першого неза-
лежного національного правового регулювання 
відносин промислової власності. Зокрема, 
15.12.1993 р. було прийнято Закони України 
"Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі", "Про охорону прав на промислові зразки", 
"Про охорону прав на знаки для товарів і пос-
луг". Таким чином, об'єкти патентного права та 
торговельні марки отримали правове регулю-
вання, і їх правовий режим набув визначеності. 
До прийняття цих законів діяло Тимчасове по-
ложення про правову охорону об'єктів промис-
лової власності та раціоналізаторських пропо-
зицій в Україні від 18.09.1992 року, затверджене 
Указом Президента України [13]. Положення, як 
вказано у назві, було тимчасовим, і мало би дія-
ти до прийняття відповідних законів. З історич-
ної точки зору це Положення відіграло роль 
тимчасового регулятора відносин промислової 
власності. Безумовно, воно не було доскона-
лим, але свою функцію виконало – заповнило 
на рік (вересень 1992 р. – грудень 1993 р.) про-
галину у правовому регулюванні досліджуваних 
відносин. Звертаємо увагу, що це Положення 
станом на сьогодні є діючим щодо правового 
регулювання правового режиму раціоналізатор-
ських пропозицій. Відтак його тимчасовий хара-

ктер як регулятора перетворився на постійний 
(діє близько 30 років) щодо раціоналізаторської 
пропозиції.  

Звичайно, некоректно стверджувати, що до 
грудня 1993 р. не було жодного законодавчого 
регулювання досліджуваних відносин. Безумов-
но, діяли норми Цивільного кодексу УРСР як 
основного акта цивільного законодавства. Але 
кількість цих норм була незначною, і тому вони 
лише в загальних рисах окреслювали основні 
засади регулювання досліджуваних відносин. 
Звертаємо увагу, що у Цивільному кодексі 
УРСР йшлося про окремі аспекти створення і 
використання винаходів, корисних моделей. 
Але цих норм було недостатньо для належного 
визначення правового режиму винаходу, корис-
ної моделі, промислового зразка. Ці норми мог-
ли слугувати лише базовими засадами право-
вого регулювання.  

У 1994–1995 рр. було прийнято ряд підза-
конних актів, які деталізували закони 1993 р. 
Серед них: Правила складання та подання зая-
вки на видачу патенту України на винахід і ко-
рисну модель, Інструкція щодо підготовки опису 
до патенту на винахід (корисну модель) до пуб-
лікації, Правила складання та подання заявки 
на видачу патенту України на промисловий зра-
зок та ін. Ці акти приймалися Держпатентом. Їх 
історичне значення важко переоцінити, адже 
вони визначали процедуру патентуван-
ня/оформлення прав на знак для товарів і пос-
луг, встановлювали вимоги до заявки, правила 
подання та процедуру розгляду заявок. У законі 
неможливо, а у нашому випадку і недоцільно, 
заглиблюватися у процедурні аспекти патенту-
вання. Відтак цей порядок слід передбачити у 
підзаконних актах.  

Судова практика як у 1990-тих роках, так і 
зараз не була і не є джерелом права. Тому рі-
шення судів не могли вплинути на регулювання 
відносин щодо правової охорони об'єктів про-
мислової власності. Рішення судів могли визна-
чати проблеми правозастосування та проблеми 
правового регулювання досліджуваних відно-
син. Однією з таких проблем було запрова-
дження правового інституту попереднього кори-
стувача на торговельну марку лише у 2004 р. 
(відповідна норма містилася у Цивільному коде-
ксі України, далі – ЦК України). Змістом цього 
інституту є те, що попередній користувач – це 
особа, яка використовувала певне комерційне 
позначення, однак не подавала заявку на ре-
єстрацію його як торговельної марки незалежно 
від причин. У разі, якщо третя особа отримала 
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Свідоцтво на торговельну марку, то попередній 
користувач і надалі матиме право на викорис-
тання цього комерційного позначення, а право-
власник цього знака не може заборонити таке 
використання. До 2004 р. були неодноразові так 
звані "рейдерські захоплення" відомих брендів, 
які використовувалися підприємствами впро-
довж десятків років без їх реєстрації як торгове-
льних марок. Суть захоплення полягала в тому, 
що заявник подавав заявку на реєстрацію знака 
для товарів і послуг (який використовувався 
тривалий час певним підприємством без реєст-
рації) та в подальшому отримував права на та-
кий знак. Після цього ним пред'являвся позов до 
суду про припинення використання знака підп-
риємством, яке фактично його використовува-
ло, і про стягнення збитків, які заподіяні викори-
станням такого знака (збитками у такому разі 
трактувалися всі отримані відповідачем доходи 
від реалізації продукції, маркованої даних брен-
дом). У результаті виробники повинні були 
сплачувати роялті у великому розмірі за вико-
ристання власного комерційного позначення. З 
2004 р. така недобросовісна практика припини-
лася. Неприйняття норми, яка би ввела право 
попереднього користувача раніше, було певною 
мірою політичним рішенням та блокувалося пе-
вними політичними силами, дотичними до вка-
заних вище "рейдерських захоплень" чужих 
брендів. 

Також у 2000 році було певною мірою онов-
лено законодавство про промислову власність. 
Так, Закон України "Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі" було викладено в новій 
редакції [14]. Ці законодавчі зміни на тривалий 
час стали основою правового регулювання від-
носин щодо набуття, здійснення та захисту прав 
на винаходи (корисні моделі). Ця редакція зако-
ну (з наступними змінами і доповненнями) діє і 
до сьогодні. Об'єктивно, законодавець нарешті 
здійснив ефективне реформування частини за-
конодавства щодо промислової власності. Ці 
зміни можна вважати історичними, оскільки:  

1) було розмежовано діяльність і правовий 
статус Укрпатенту і Установи (Центрального 
органу державної виконавчої влади). До ухва-
лення вказаних змін Держпатент був єдиною 
організацією, яка здійснювала розгляд заявок 
на видачу патентів і видавала патенти на вина-
ходи (корисні моделі). Натомість новий законо-
давчий підхід розмежував ці функції між двома 
суб'єктами. З 2000 р. Держпатент (сьогодні – 
Укрпатент) здійснював (і здійснює досі) прийн-
яття та розгляд заявок щодо видачі патентів на 

винаходи (корисні моделі). Розгляд заявок 
включає в себе і проведення відповідних експе-
ртиз заявки (формальна, кваліфікаційна). На 
основі проведених експертиз Укрпатент надає 
позитивний або негативний висновок щодо мо-
жливості видачі патенту. Натомість видача па-
тентів – це компетенція Установи. Впродовж 
2000–2020 рр. функції так званої "Установи" ви-
конували різні органи влади – Міністерство осві-
ти і науки, Міністерство економіки, Державна 
служба інтелектуальної власності. Такий зако-
нодавчий підхід станом на сьогодні не зовсім 
відповідає європейському та американському 
досвіду функціонування державної системи 
правової охорони промислової власності. Так, в 
ЄС діє Європейське патентне відомство (EPO), 
яке здійснює як експертизу заявок, так і видає 
європейські патенти [15]. У Великобританії та-
кож діє Офіс інтелектуальної власності (IPO), 
який виконує ці ж функції [16]. Аналогічно діє і 
патентне відомство у США – the United States 
Patent and Trademark Office (USPTO) [17]. Зако-
рдонний досвід функціонування такої установи 
засвідчує доцільність поєднання функцій закла-
ду експертизи та реєструючого органу, який ви-
дає патенти; 

2) внесено ряд змін щодо патентів. Зокрема, 
було змінено визначення понять "винахід" і "ко-
рисна модель", доповнено закон можливістю 
видачі деклараційного патенту на винахід стро-
ком на 6 років, змінено строк дії патенту на ко-
рисну модель. Так, до 2000 р. корисна модель 
розглядалася як конструктивне виконання при-
строю. Вказані законодавчі зміни запропонува-
ли єдине визначення винаходу і корисної моделі 
– як результат інтелектуальної діяльності люди-
ни в будь-якій сфері технології. Позитивно слід 
розглядати також і можливість видачі деклара-
ційного патенту на винахід як різновиду патенту. 
Відносно невеликий проміжок часу (близько пів-
року), протягом якого проводиться формальна 
експертиза і в подальшому видається патент, 
сприяє швидкому патентуванню технологій. 
Окрім того, патентовласник має можливість 
протестувати комерційну привабливість патен-
тованої технології, і у разі, якщо буде встанов-
лено, що патент є "робочим" – його можна пе-
ретворити з деклараційного патенту у 
звичайний патент на винахід (для цього пода-
ється клопотання про проведення кваліфікацій-
ної експертизи).  

В інші закони щодо промислової власності 
вносилися лише ситуативні зміни, які були 
спрямовані на точкове вдосконалення правово-
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го регулювання. Винятком є Закон України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо правової охорони інтелектуальної 
власності" від 22.05.2003 р., яким було внесено 
доволі багато змін і доповнень до різних зако-
нодавчих актів у сфері промислової власності 
[18]. Так, зміни торкнулися правового режиму 
торговельних марок (чимала кількість статей 
відповідного закону була викладена в новій ре-
дакцій, зокрема, щодо умов надання правової 
охорони, експертизи заявки, використання знака 
тощо), винаходів (корисних моделей), промис-
лових зразків (законодавчі зміни здебільшого 
стосувалися вдосконалення порядку проведен-
ня експертизи заявки) та інших об'єктів промис-
лової власності. 

Також зміни були внесені у Кримінальний ко-
декс України (ст.177, ст.229) – якими було онов-
лено склади злочинів, які посягають на об'єкти 
патентного права, на засоби індивідуалізації).  

Підсумовуючи перший етап (етап становлен-
ня та розвитку національного законодавства 
щодо промислової власності), наголошуємо на 
тому, що вітчизняний законодавець, незважаю-
чи на багато проблемних сфер, які потребували 
відповідного регулювання (наприклад, медици-
на, сільське господарство, промисловість тощо), 
прийняв ряд законів для врегулювання відносин 
саме промислової власності. Ці закони заклали 
основу на більш як десять років для правового 
регулювання досліджуваних відносин. 

Вплив Цивільного кодексу України на розви-
ток законодавства про промислову власність 

Другий етап становлення і розвитку націона-
льного законодавства України у сфері промис-
лової власності розпочався у 2004 р. Саме тоді 
набули чинності Цивільний та Господарський 
кодекси України. Історично для розвитку цивіль-
ного права – це беззаперечно була знакова по-
дія, бо Україна отримала оновлений Цивільний 
кодекс України. Кодекс містить книгу четверту 
"Право інтелектуальної власності", де досить 
детально визначено базові правові норми щодо 
правової охорони всіх об'єктів промислової вла-
сності (об'єкти патентного права, засоби індиві-
дуалізації, комерційна таємниця, раціоналіза-
торська пропозиція тощо). Слід звернути увагу 
на загальні положення про інтелектуальну вла-
сність, які вперше були окремо виділені в націо-
нальному законодавстві. Серед них важливе 
значення мають норми про співвідношення пра-
ва інтелектуальної власності та права власнос-
ті, про особисті немайнові та майнові права ін-

телектуальної власності, про розподіл прав на 
службові об'єкти інтелектуальної власності, 
створені у зв'язку з виконанням трудового дого-
вору або на замовлення, про способи захисту 
прав інтелектуальної власності.  

Передбачалося, що у подальшому спеціаль-
не законодавство у сфері промислової власнос-
ті буде приведено у відповідність з нормами ЦК 
України. Водночас це відбулося лише частково. 
Так, досі залишається конкуренція норм Закону 
України "Про охорону прав на винаходи і корис-
ні моделі" і ЦК України щодо належності майно-
вих патентних прав у разі створення службового 
винаходу (законодавець у ЦК України каже, що 
ці права належать спільно роботодавцю і пра-
цівнику, а в законі – що ці права належать лише 
роботодавцю). Також як недолік правового ре-
гулювання слід вказати, що станом на сьогодні 
не знайшла конкретизації у спеціальному зако-
нодавстві про промислову власність норма ЦК 
України (ст.432) про застосування такого спосо-
бу захисту прав як стягнення компенсації за-
мість відшкодування збитків у разі порушення 
майнових прав на промислову власність.  

У подальшому після набуття чинності ЦК 
України законодавство про промислову влас-
ність розвивалося доволі повільно. Протягом 
2004–2014 рр. змін до більшості законів внесено 
було доволі мало. З одного боку, це свідчило 
про менш-більш нормальну законодавчу базу 
для функціонування промислової власності. З 
іншого боку – відбувся певний застій у вдоско-
наленні правового регулювання, оскільки суспі-
льні відносини розвивалися значно швидше, ніж 
норми права. Об'єктивно, за десять років дер-
жава не спромоглася належно вдосконалити 
законодавчу базу, яка є основою інноваційної 
діяльності, джерелом технологічних нововве-
день. Йдеться, у першу чергу, про стимулюван-
ня винахідництва та розвитку стартапів. Так, у 
2006 р. було прийнято Закон України "Про дер-
жавне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій", який поміж іншого був спря-
мований на "забезпечення ефективного 
використання науково-технічного та інтелектуа-
льного потенціалу України, технологічності ви-
робництва продукції, охорони майнових прав на 
вітчизняні технології" [19]. Цей закон не відіграв 
того значення, яке мав би. Винахідництво в 
Україні лише жевріло, не знаходячи належної 
підтримки від держави. Зокрема, статистика від 
Укрпатенту свідчить про те, що кількість заявок 
на винаходи, починаючи з 2005 р. до 2014 р., 
поступово зменшувалася (з приблизно 6 тис. у 
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2005 р. до 4,8 тис. у 2014 р. заявок в рік). Кіль-
кість заявок на корисні моделі в ці ж роки бала-
нсувала в рамках 8–9 тис. щорічно. Водночас у 
країнах ЄС і США ці ж показники в сотні разів 
більші, ніж в Україні. 

На деталізацію норм ЦК України мали би 
прийматися ряд законів. Водночас досі немає 
закону про комерційні найменування, а кілька 
норм ЦК України породжують на практиці безліч 
спорів щодо захисту прав на комерційні на-
йменування. Оновлений закон про географічні 
зазначення було прийнято лише у 2019 р., тоб-
то поза межами ІІ етапу становлення та розвит-
ку законодавства про промислову власність. 
Про вдосконалення законодавчої бази щодо 
правової охорони комерційної таємниці взагалі 
не йдеться, хоча в країнах ЄС та США, це дуже 
затребуваний правовий інститут, який викорис-
товується на одному рівні з патентами. 

Відтак, другий етап можна сміливо охаракте-
ризувати як етап застою щодо розвитку націо-
нального законодавства щодо промислової 
власності. На початку було прийнято ЦК Украї-
ни, який мав би стати основою правового регу-
лювання та базисом для подальшого реформу-
вання та вдосконалення законів у цій сфері. 
Норм ЦК України об'єктивно не було достатньо 
для належного регулювання цих відносин. По-
зитивно можна охарактеризувати лише певні 
точкові зміни. Зокрема, у 2008 р. Закон України 
"Про охорону прав на знаки для товарів і пос-
луг" було доповнено актуальними нормами що-
до використанням торговельної марки у мережі 
Інтернет, у тому числі у доменних іменах. Це 
полегшило правовласникам можливості захисту 
прав на знак для товарів і послуг, які порушува-
лися у мережі Інтернет. У Законі України "Про 
охорону прав на промислові зразки" у 2012 р. 
оновили ряд законодавчих положень про поря-
док проведення експертизи заявки. 

Але, наголошуємо, за 10 років законодавство 
щодо промислової власності практично не роз-
вивалося. І це, з урахуванням технічного про-
гресу, який власне базується на нових іннова-
ційних технологічних рішеннях (які за своєю 
суттю є винаходами/корисними моделями), не 
сприяло залученню інвестицій в Україну, не зу-
мовило зростання інноваційного промислового 
виробництва, не сприяло розвитку стартапів 
саме в Україні. Українські винахідники та розро-
бники нерідко продають свої ідеї, які лише пре-
тендують на патентоспроможність, закордонним 
замовникам, які, розуміючи певну ризиковість їх 
впровадження, все одно купують права на тех-

нічні рішення (право на подання заявки на ви-
нахід, зазвичай). 

Окрім того, залишається і досі невирішеним 
питання про патентоздатність комп'ютерних 
програм. У науковій літературі висловлюються 
різні думки з цього приводу, але далі теоретич-
них дискусій справа не пішла [20, с.280]. За ко-
рдоном це питання більшою чи меншою мірою 
вирішено на законодавчому рівні. Так, у США 
допускається патентування комп'ютерних про-
грам і отримання відповідного патенту на вина-
хід [21; 22]. В ЄС використовується поняття "ви-
нахід, який базується на комп'ютерній програмі" 
("computer implemented invention"), і ці відносини 
також мають відповідне законодавче підґрунтя 
[23]. Окрім того, і М.А. Лемлі, П.С. Менел, Р.П. 
Мерджес, П. Самуельсон, Б.В. Карвер (Lemley, 
Menell, Merges, Samuelson, Carver, 2011) наго-
лошують, що так звані "Internet patents", 
"software patents" відіграють важливе значення 
для розвитку промисловості кожної країни [24, 
с.627]. З урахуванням стрімкого розвитку ІТ-
галузі в Україні і великої кількості відповідних 
розробок, які продукуються ІТ-спеціалістами 
(кожне технічне рішення базується на програ-
муванні), застій у відповідному правовому полі є 
вкрай недоречним. Це правовий вакуум, який є 
вигідним лише закордонним замовникам, які 
купують всі права на розроблену вітчизняними 
фахівцями промислову власність і програмне 
забезпечення.  

Впродовж ІІ етапу законодавець не звернув 
увагу на окремі тенденції у сфері промислової 
власності: 1) суттєве збільшення заявок на тор-
говельні марки; 2) широке використання суб'єк-
тами господарювання комерційних наймену-
вань. 3) поступове падіння і так невеликої 
кількості заявок на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки. Законодавство щодо цих 
правових інститутів і треба було першочергово 
вдосконалювати, а щодо винахідництва – за-
проваджувати також стимулюючі для розробни-
ків механізми. 

Гармонізація національного законодавства з 
правом ЄС 

Початок ІІІ етапу зумовлений необхідністю 
гармонізації національного законодавства з 
правом ЄС, а також з впливом діджиталізації на 
всі відносини, в тому числі і на інтелектуальну 
власність. Цей етап міг і не розпочатися (або ж 
розпочався би значно пізніше), якщо б Україна 
не підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 р. 
[25]. Окрема глава в цій Угоді присвячена саме 
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врегулюванню відносин інтелектуальної влас-
ності. Україна взяла на себе зобов'язання при-
вести національне законодавство у відповід-
ність з положеннями Угоди про асоціацію. 

Промисловій власності в Угоді про асоціацію 
між Україною і ЄС (2014) присвячено чимало 
уваги. Зокрема, це положення про винаходи у 
галузі біотехнологій, торговельні марки, комер-
ційні найменування, промислові зразки, компо-
нування (топографії) інтегральних мікросхем, 
географічні зазначення, комерційну таємницю. 
Звертаємо увагу, що положення Угоди про асо-
ціацію щодо інтелектуальної власності займа-
ють близько однієї п'ятої частини Угоди. Це сві-
дчить про важливість та пріоритетність цієї 
сфери для розвитку економіки України. Метою 
вдосконалення національного законодавства у 
сфері інтелектуальної власності загалом і щодо 
промислової власності зокрема, є посилення 
комерційної складової. Йдеться про розширен-
ня співпраці України та країн ЄС щодо комер-
ційного використання інноваційних продуктів та 
інших продуктів творчої діяльності.  

Підписання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС дало новий поштовх для розвитку 
національного законодавства у сфері авторсь-
кого права і промислової власності. Тому, огля-
даючись на попередній етап розвитку законо-
давства щодо промислової власності, який 
також починався з певної важливої у цій сфері 
події (набуття чинності ЦК України як базового 
нормативного акту цивільного законодавства), 
важливо довести розпочаті реформи до логічно-
го завершення. Йдеться про реальне комплекс-
не реформування вітчизняного законодавства 
про промислову власність.  

У 2016 р. Урядом було затверджено (схвале-
но) Концепцію реформування державної систе-
ми правової охорони інтелектуальної власності 
в Україні [26]. В ній було наголошено на необ-
хідність вирішення проблем, про які йшлося 
вище у цій статті. Зокрема, це: нездатність дер-
жави забезпечити розвиток сфери інтелектуа-
льної власності як важливого елементу націо-
нальної інноваційної системи та базису 
інноваційної економіки держави; відсутність іс-
тотного прогресу в адаптації нормативно-
правової бази до сучасних економічних умов 
(наявність "патентного тролінгу", Інтернет-
піратства, незадоволення потреб ІТ-галузі, вій-
ськово-промислового та агропромислового ком-
плексів тощо); ускладнена система державного 
управління сферою інтелектуальної власності 
(наявність як Укрпатенту як експертної установи 

у сфері промислової власності і органів влади, 
які видають охоронні документи – патенти, сві-
доцтва тощо).  

У 2019 р. було розроблено Проект Націона-
льної стратегії розвитку сфери інтелектуальної 
власності в Україні на період 2020–2025 рр. 
[27]. У ній, знову ж таки, відбувається констата-
ція всіх проблем цієї сфери, вказаних вище, в 
тому числі у Концепції реформування держав-
ної системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні (2016 р.).  

2019 рік став певною мірою переломним у 
реформуванні законодавства про промислову 
власність. Так, було прийнято закони України 
щодо створення національного органу інтелек-
туальної власності [28], щодо правової охорони 
географічних зазначень [29], щодо посилення 
охорони і захисту прав на торговельні марки і 
промислові зразки та боротьби з патентним 
тролінгом [30], щодо реформи патентного зако-
нодавства [31]. 

Реформування законодавства про промис-
лову власність нарешті зрушилося з мертвої 
точки. Законодавство у сфері промислової вла-
сності потребувало суттєвого оновлення через 
те, що суспільні відносини щодо винахідництва, 
щодо використання засобів індивідуалізації (то-
рговельні марки, комерційні найменування то-
що) стрімко розвиваються. Відсутність належно-
го законодавчого підґрунтя створювало 
передумови для численних зловживань і пору-
шень прав та інтересів правовласників, зокре-
ма, через патентний тролінг, через відсутність 
передбаченого законом механізму анулювання 
деклараційних патентів саме патентним відом-
ством, а не визнання їх недійсними в судовому 
порядку, через відсутність механізму реального 
відшкодування збитків, завданих діями, що по-
рушують права промислової власності та ін. 

Окрім того, на ІІІ етапі реформування зако-
нодавства про промислову власність слід звер-
нути увагу на розвиток цифрових технологій та 
їх вплив на промислову власність. Так, об'єкти 
патентного права, зокрема, винаходи та корисні 
моделі, нерідко містять в собі технології, пов'я-
зані з цифровим середовищем (йдеться про 
стартапи технологічного характеру). Поширення 
набувають і згадані вище "computer implemented 
inventions" (тобто винаходи, що базуються на 
комп'ютерній програмі). Порядок набуття прав 
інтелектуальної власності на такі об'єкти потре-
бує вдосконалення. Способи використання та-
ких об'єктів також можуть мати особливості, зу-
мовлені специфікою цифрового середовища та 
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Інтернету. Окрім того, торговельні марки, коме-
рційні найменування та географічні зазначення 
можуть широко використовуватися у мережі Ін-
тернет, а відповідне правове регулювання прак-
тично відсутнє. Зокрема, ці засоби індивідуалі-
зації можуть використовуватися в доменному 
імені, змісті веб-сайту, ключових словах і так 
званій "адмінці" веб-сайту, в рекламі у сервісі 
Google Adwords як ключові слова або слова з 
опису товару або послуги, у товарах, які розмі-
щуються на веб-сайті. Також потребує правової 
визначеності доменне ім'я як новий засіб індиві-
дуалізації в мережі Інтернет. Власне, вказане 
вище окреслює майбутні кроки, які мав би зроби-
ти законодавець для вдосконалення правового 
регулювання відносин промислової власності. 

Висновки 

1. На шляху напрацювання власного націо-
нального законодавства щодо промислової 
власності кожен період історії України по-своєму 
вплинув на розвиток правового регулювання 
відносин промислової власності. Встановлено, 
що після здобуття Україною незалежності зако-
нодавцю знадобилося більше 2 років для при-
йняття перших менш-більш прийнятних законів 
у цій сфері, і у подальшому лише через 10 років 
відбулося їх суттєве оновлення. Обґрунтовано, 
що прийняття Цивільного кодексу України у 
2003 р. ознаменувало початок нового етапу ро-

звитку законодавства про промислову влас-
ність, який, як виявилося, не виправдав покла-
дених на нього надій, оскільки правове регулю-
вання до 2014 р. практично не оновлювалося.  

2. В сучасній Україні відбувається суттєве 
оновлення законодавчої бази щодо промисло-
вої власності, зумовлене розвитком інформа-
ційного суспільства та необхідністю адаптації 
вітчизняного правового регулювання до станда-
ртів ЄС у цій сфері, що об'єктивно за змістов-
ним наповненням випереджають національне 
законодавство України. 

3. Подальші наукові дослідження повинні 
спрямовуватися на поглиблений аналіз станов-
лення та розвитку окремих інститутів промисло-
вої власності, зокрема, таких, як винаходи та 
корисні моделі, промислові зразки, торговельні 
марки, комерційні найменування. Окрему увагу 
слід приділити дослідженню подальшого рефо-
рмування законодавства про промислову влас-
ність у світлі розвитку інформаційних техноло-
гій.  

Конфлікт інтересів 

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів. 

Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно та не 
отримало будь-якого фінансування.  
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