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Анотація. Визначено термін «інтелектуальна власність», інтелектуальні (наукові) продукти, види інтелектуальних 
продуктів з точки зору охорони та захисту інтелектуальних прав, нормативні та правові акти України у сфері інтелекту-
альної власності, елементи сфери охорони й захисту об’єктів інтелектуальної власності. Досліджено технологію отри-
мання охоронного документу як інструменту захисту інтелектуальних прав на наукові дослідження.
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Вступ та постановка проблеми. У сучасних умовах про-
цес глобалізації охопив світові економічні, наукові, техноло-
гічні, соціальні та багато інших процесів і привертає в Україні 
увагу до проблем захисту інтелектуальних прав на наукові 
дослідження. Як зазначає в своїй праці І. Беззуб: «Від того, 
наскільки вагомим є інтелектуальний потенціал суспільства 
й рівень його культурного розвитку, залежить, у кінцевому 
рахунку, й успіх вирішення поставлених перед ним економіч-
них проблем. У свою чергу, наука, культура і техніка можуть 
динамічно розвиватися лише за наявності відповідних умов 
(включаючи необхідні правові передумови), адекватних наяв-
ному стану суспільно-економічних відносин» [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У рам-
ках цієї теми такими науковцями, як С. Злепко, В. Каба-
цій, В. Коссак, В. Кравець, В. Луць, О. Підопригора, 
В. Олюха, О. Святоцький, І. Тимчик, С. Тимчик, Ю. Фор-
дзюн, О. Харитонова, І. Якубівський, активно обговорю-
ються теоретичні питання інтелектуальної власності в 
Україні. Однак, незважаючи на юридичне та теоретичне 
дослідження питання інтелектуальної власності, україн-
ські вчені майже не використовують юридичне право на 
охорону та захист своїх інтелектуальних прав.

Мета статті – дослідити технологію отримання охо-
ронного документу як інструмент захисту інтелектуаль-
них прав на наукові дослідження.

Результати дослідження. І. Беззуб у своїй праці 
«Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної 

власності: оцінки експертів» відзначає, що результатом 
інтелектуальної власності є «унікальний продукт – інте-
лектуальний. Саме такий продукт є необхідним для 
ефективного функціонування матеріального виробни-
цтва. У промислово розвинутих країнах 80–95% при-
росту ВВП припадає на частку нових знань, втілених у 
техніці й технологіях. Обсяг світової торгівлі ліцензіями 
на об’єкти інтелектуальної власності щороку зростає на 
12%. Щорічно обсяги експорту наукоємної продукції при-
носять США у середньому близько 700 млрд дол., Німеч-
чині – 500 млрд дол., Японії – 400 млрд дол.» [2].

За статистикою в Україні «сьогодні понад 1 100 науко-
вих установ та організацій, в яких працюють десятки тисяч 
кандидатів і докторів наук. Станом на кінець 2014 р. є чин-
ними понад 26 000 патентів на винаходи. Усе це свідчить 
про значний інноваційний потенціал України, що відпо-
відно до світових тенденцій, повинен стати рушійною 
силою для інноваційного розвитку економіки. Водночас 
частина інноваційної продукції у загальному обсязі реалі-
зованої промислової продукції за 2007–2014 рр. скороти-
лася з 6,7 до 2,5%, тобто більше ніж удвічі. Як бачимо, в 
Україні відбуваються процеси, протилежні декларованим 
у сучасному світі бажанням переходу до інноваційної еко-
номіки та суспільства знань» [7].

Термін «інтелектуальна власність» широко викорис-
товується в сучасному законодавстві, науковій літературі 
й у практиці багатьох країн. У 1967 р. у Стокгольмі була 
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підписана Конвенція, на основі якої засновано Всесвітню 
організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), відповідно 
до якої об’єктами правової охорони є результати творчої 
діяльності у виробничій, науковій і художній областях», – 
зазначає С. Злепко [5]. Інтелектуальна власність (англ. 
Intellectual property) у широкому розумінні означає закрі-
плені законом права за певними особами на результати 
інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літе-
ратурній і художній та інших областях [8; 9; 12; 16–21].

У процесі наукової та викладацької діяльності науковці-
викладачі часто створюються нові інтелектуальні (наукові) 
продукти, які можуть і повинні бути захищені як об’єкти 
інтелектуальної власності з отриманням відповідних 
охоронних документів (свідоцтво про реєстрацію автор-
ського права на службовий твір, патент України на винахід 
(корисну модель), патент України на промисловий зразок).

П. Цибульов зазначає: «Інтелектуальна діяльність – 
це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована 
розумова робота людини, результатом якої є щось якісно 
нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, 
унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал 
індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяль-
ності – інтелектуальна власність» [21]. Він відзначає, що 
«для людини характерні два види творчості – художня і 
технічна. Результатом художньої творчості є літературні 
і художні твори. Результатом технічної творчості – вина-
ходи, торговельні марки, комерційні таємниці тощо» [21]. 
Однак слід добавити, що слід виокремити ще й наукову 
творчість. Результатом наукової творчості стають моно-
графії, статті тощо.

Що стосується загального поняття інтелектуальної 
власності, то українські та міжнародно-правові норми 
виділяють види інтелектуальних продуктів з точки зору 
охорони та захисту інтелектуальних прав, які представ-
лені на рис. 1.

С. Злепко дослідивши державну систему правової 
охорони інтелектуальної власності прийшов до таких 
висновків:

1) за роки незалежності в Україні розбудо-
вано державну систему правової охорони інте-
лектуальної власності;

2) за здійснення політики у сфері інтелек-
туальної власності в Україні відповідає Мініс-
терство освіти і науки України;

3) виконання конкретних функцій у цій 
сфері Міністерство освіти і науки України деле-
гувало Державному департаменту інтелектуаль-
ної власності, який підпорядкований Міністер-
ству освіти і науки України і є урядовим органом 
державного управління, що уповноважений 
представляти, реєструвати і підтримувати на 
території України права на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і 
послуг, зазначення походження товарів, топо-
графії інтегральних мікросхем, а також здій-
снювати реєстрацію об’єктів авторського права: 
творів літератури й мистецтва, комп’ютерних 
програм, баз даних тощо;

4) державний департамент інтелекту-
альної власності проводить єдину державну 
політику у сфері охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності (здійснює роботи 
із удосконалення законодавчої і нормативної 
бази, міжнародного співробітництва у сфері 
інтелектуальної власності, забезпечує умови 
для введення інтелектуальної власності до 
господарського обороту, підготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної влас-
ності, взаємодії з громадськими організаціями тощо [5].

Нормативні і правові акти України у сфері інтелектуаль-
ної власності можна сформувати у наступні групи, наведені 
нижче, відповідно до наведених рекомендацій офіційного веб-
порталу державної служби інтелектуальної власності [4].

Перша група: загальне законодавство України у сфері 
інтелектуальної власності (Конституція України, кодекси 
України, закони України, укази Президента України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 
відомчі нормативно-правові акти). 

Друга група: спеціальне законодавство України у 
сфері промислової власності та у сфері авторського права 
і суміжних прав. 

Третя група: оприлюднення проектів нормативно-пра-
вових актів. 

Четверта група: міжнародні договори та угоди у сфері 
інтелектуальної власності (міжнародні договори, адміні-
стративні функції яких виконує ВОІВ, міжнародні угоди 
держав-учасниць СНД, міжурядові угоди, міжнародні 
договори міжвідомчого характеру). 

П’ята група: стандарти у сфері інтелектуальної влас-
ності (стандарти всесвітньої організації інтелектуальної 
власності, державні стандарти України (ДСТУ).

Сфера охорони та захисту об’єктів інтелектуальної влас-
ності (ОІВ) складається з елементів, зображених на рис. 2.

Будь-яка власність має потребу в охороні. Інтелекту-
альна власність не є виключенням. Основним способом 
охорони в цьому випадку є видача автору ОІВ охоронного 
документа: патенту чи свідоцтва. П. Цибульов наполягає, 
що «охорона, яка надається інтелектуальній власності 
законами України, сприяє збільшенню кількості винахо-
дів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, 
розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до 
технічного прогресу, поліпшення якості промислової про-
дукції, підвищення культурного рівня громадян» [21]. 

Дослідивши теоретичний матеріал щодо охорони та 
захисту інтелектуальних прав, автори даної статті пропону-
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Рис. 1. Види інтелектуальних продуктів з точки зору охорони  
та захисту інтелектуальних прав

Рис. 2. Елементи сфери охорони та захисту ОІВ
Джерело: побудовано авторами на основі [1]
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ють дослідити технологію отримання охоронного документу 
як інструменту захисту інтелектуальних прав на наукові 
дослідження (на підставі вищевикладеного та Постанови 
«Про державну реєстрацію авторського права і договорів, 
які стосуються права автора на твір») (див. рис. 3).

 

Науково-дослідний сектор ВНЗ
(спеціаліст з інтелектуальної власності)

Пакет документів на отримання охоронного документу на ОІВ
науковцем

Прийняття рішення науковцем про бажання отримати свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на службовий твір

Подання заявки на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної
власності (ДСІВ) 

ДСІВ приймає заявку, подану на реєстрацію, і розглядає її 
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твір 
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авторського права на твір 

ДСІВ вносить відомості про реєстрацію авторського права на 
твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права 

автора на твір, до відповідного Державного реєстру 

ДСІВ надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про
реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію

договору, який стосується права автора на твір 

ДСІВ надсилає за зазначеною в заяві адресою обгрунтоване
рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір,

обгрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який
стосується права автора на твір 

ДСІВ видає свідоцтво 

ДСІВ готує та публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним 
відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір 

Отримання науковцем охоронного документу на ОІВ (свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на службовий твір) 

Рис. 3. Технологія отримання охоронного документу  
на ОІВ (на прикладі свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на службовий твір) 
Джерело: побудовано авторами на основі [13]

Оформлення заявки на отримання охоронного доку-
менту на ОІВ наведено на рис. 4. 
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ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 

Документи від заявника:
заява про видачу патенту України на 

винахід (корисну модель);
опис винаходу (корисної моделі);
формула винаходу (корисної моделі);
креслення (якщо на них є посилання 

в описі);
реферат.

 
Нормативно-правове забезпечення

Правила складання і подання 
заявки на винахід та заявки на 

корисну модель [14] 

ПАТЕНТ УКРАЇНИ 
НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 

Нормативно-правове забезпечення
Правила складання і подання заявки на 

промисловий зразок [15] 

Документи від заявника:
заява про видачу патенту України на 

промисловий зразок;
комплект зображень виробу (власне виробу чи у 

вигляді його макета, або малюнка), що дають 
повне уявлення про зовнішній вигляд;

опис промислового зразка;
креслення, схему, карту (у разі необхідності).

 

До кожної заявки додаються наступні документи від заявника:
документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або

копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;
документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що 

підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва (зазначений документ
подається до Державної служби після одержання заявником рішення)
 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ
ОХОРОННОГО ДОКУМЕНТУ НА ОІВ

Рис. 4. Оформлення заявки на отримання  
охоронного документу на ОІВ

Висновки. Таким чином, наукові дослідження є 
результатом творчості науковців та їх інтелектуальною 
власністю, а, отже, вони повинні отримувати законні 
права на створений ними об’єкт інтелектуальної влас-
ності. З метою розповсюдження інформації щодо захисту 
інтелектуальних прав на наукові дослідження авторами 
досліджено технологію отримання охоронного документу 
на об’єкт інтелектуальної власності. Отримавши охорон-
ний документ науковець, як висловлюється П. Цибульов 
«почуває себе впевнено, оскільки його права охороня-
ються законом».
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Аннотация. В работе изучено термин «интеллектуальная собственность», интеллектуальные (научные) продукты, 
виды интеллектуальных продуктов с точки зрения охраны и защиты интеллектуальных прав, нормативные и правовые 
акты Украины в сфере интеллектуальной собственности, элементы сферы охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Исследовано технологию получения охранного документа как инструмента защиты интеллектуальных 
прав на научные исследования.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, технология, технология получения охранного документа, ин-
струмент защиты, интеллектуальные права, научные исследования.

Summary. The paper studied the term «intellectual property», intellectual (scientific) products, types of intellectual prod-
ucts in terms of safety and protection of intellectual property rights, regulatory and legal acts of Ukraine in the field of intellec-
tual property, elements of the health and protection of intellectual property. Researched technology for security documents as a 
tool to protect intellectual property rights for research.

Key words: intellectual property, technology, technology for document security, hardware protection, intellectual property 
rights, scientific research.


