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Мета статті: розглянути теоретичні підходи щодо удос#
коналення інфраструктури системи державного управлін#
ня сферою інтелектуальної власності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність питань удосконалення структури держав#

ного управління сферою інтелектуальної власності (ІВ) зу#
мовлена потребою створення в Україні новітніх технологій
та збільшення частки конкурентоспроможної високотехно#
логічної продукції в умовах інтеграції нашої країни в міжна#
родні співтовариства.

На важливості наукового пошуку шляхів вирішення цих
питань наголошують дослідники цієї проблематики: Н. Аль#
Алі, Н.О. Артамонова, О.В. Ваганян, М.В. Вачевський, О.І. Вол#
ков, С.Г. Гордієнко, А.П. Гречан, Т.І. Гусаковська, І.І. Дах#
но, М.П. Денисенко, А.Г. Жарінова, В.О. Жаров, С.Є. Заха#
ров, В.Г. Зінов, П. Лернер, Л.І. Лукічева, Д. Морекрофт, В.В. Мокри#
шев, С.П. Мосов, В.І. Мухін, Н.Р. Нижник, В.Д. Пархомен#
ко, В.І. Полохало, О. Полторак, Ю. Суіні, П.М. Цибульов,
В.П. Чеботарьов, І.М. Шестак, О. А. Ясюкевич та ін.

Разом з тим, окремі питання визначеної проблематики
в умовах інтеграції України в міжнародні співтовариства ще
недостатньо досліджені. Створена за роки незалежності
система державного управління сферою ІВ спрямована в
основному на вирішення питань охорони прав на об'єкти ІВ,
унаслідок чого питання реалізації організуючих і коорди#
нуючих впливів на всі складові сфери ІВ в інтересах іннова#
ційного розвитку галузей народного господарства залиша#
ються без належної уваги, і вимагає удосконалення її струк#
тури з метою формування вертикалі державного управлін#
ня у сфері ІВ із негативним зворотним зв'язком.

У результаті ситуація, що склалася в сфері ІВ, характе#
ризується низкою недоліків, існування яких заважає інно#
ваційному розвитку нашої країни.

Як показує аналіз, на теперішній час підготовкою
фахівців з фундаментальною освітою, які спроможні зай#
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матися творчою, інтелектуальною діяльністю, держава
особливо не опікується. Це підтверджується, у першу чер#
гу, зміною пріоритетів у системі вищої освіти. Так, після
розпаду СРСР на теренах нашої країни було багато і вче#
них, і фахівців з фундаментальною інженерною освітою,
завдяки чому існували та розвивалися творчість, винахід#
ництво й раціоналізація. Тривала економічна криза, що при#
звела до зменшення виробничого потенціалу нашої країни,
призвела також і до зниження потреби в кваліфікованих
інженерних та наукових кадрах. Попит у цей проміжок часу
зростав на менеджерів, економістів, маркетологів, юристів
тощо. Наслідком цього стало зменшення попиту на професії
з інженерною освітою і відповідно скорочення замовлень з
боку держави на інженерні спеціальності [1].

Сучасний характерний аспект освіти — це нарощуван#
ня підготовки фахівців з питань ІВ. Підготовку за цим на#
прямом здійснює 16 вищих навчальних закладів країни [2].
На нашу думку, відбувся зсув у системі підготовки: наро#
щується підготовка фахівців з питань ІВ і зменшена підго#
товка фахівців інженерного напряму. Таким чином, сфера
захисту ІВ отримує фахівців з відповідною освітою, а сама
сфера ІВ у цілому втрачає потенційних творців, винахідників
і раціоналізаторів.

Створення об'єктів ІВ для подальшої розробки іннова#
ційних видів продукції поки ще не перетворилося на про#
грамні цілі держави. Якщо за часи Радянського Союзу роз#
виток творчості, винахідництва і раціоналізації вважалися
обов'язковою складовою діяльності кожного міністерства
чи відомства [3; 4], то перехід української економіки на рин#
кові рейки привів до втрати цього державного важеля впли#
ву. Інвесторів, як правило, знайти на цьому етапі творцю,
винахіднику чи раціоналізатору досить складно.

Більш того, державі не зовсім цікаво, що патентує ви#
нахідник і чи може принести його, наприклад, винахід ко#
ристь для України. У період СРСР при видачі авторського
свідоцтва авторам винаходу держава сама турбувалася про
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реалізацію цього винаходу. Сьогодні про впровадження ви#
находу піклується, як правило, особисто його творець, яко#
му рідко вдається реалізувати свій винахід навіть в інтере#
сах держави. Дієвий механізм державного управління про#
цесом впровадження винаходів і рацпропозицій в Україні
поки ще невідпрацьований.

У зв'язку з цим втраченою позицією залишається актив#
не використання об'єктів ІВ в інтересах інноваційного шля#
ху розвитку держави. Відповідно до частини третьої ст. 7
Закону України "Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій" [5] з метою забезпечення ви#
конання міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Національною та галузевими академіями
наук завдань, визначених відповідними законодавчими ак#
тами, Постановою КМ України від 1.08.2007 р. № 995 зат#
верджено Положення про структурний підрозділ з питань
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелек#
туальної власності, який має утворюватися у цих органах.
Основними завданнями структурного підрозділу є забезпе#
чення виконання функцій, пов'язаних із розробленням тех#
нологій та їхніх складових, набуттям, ліцензуванням і за#
хистом прав ІВ на них, трансфером і використанням нових
технологій.

Незважаючи на ці нормативно#правові акти, діяльність
утворених структурних підрозділів, на жаль, не забезпечи#
ла реального "поштовху" інноваційному руху Украйни, що
підтверджується сучасним станом, у першу чергу, в еконо#
мічній сфері.

Зовсім іншою є ситуація в провідних країнах світу.
Підтримка державою винахідницької інноваційної діяль#
ності вважається вагомим важелем економічного стимулю#
вання процесу створення та введення об'єктів ІВ у госпо#
дарський обіг. Так, основними формами стимулювання ма#
лих і середніх підприємств, а також окремих інноваторів є:
пряме фінансування, яке досягає 50% від витрат на ство#
рення нової продукції і технологій (Франція, США); надан#
ня позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); до#
тації (практично всі країни); створення фондів впроваджен#
ня інновацій з урахуванням можливого ризику (Велика Бри#
танія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди); безповоротні
позики на впровадження нововведень, які досягають 50%
від витрат (Німеччина); відстрочка сплати мита чи звільнен#
ня від неї, якщо винахід стосується економії енергії (Авст#
рія) тощо [6]. Ці заходи вважаються суттєвим досягненням
урядів зазначених країн щодо управління інноваціями.

Утилізація як об'єктів ІВ, так і матеріальних їх носіїв,
не набула державного пріоритету, хоча і вимагає держав#
ного управління цими процесами в інтересах зниження ри#
зиків для безпеки (екологічна, пожежна, техногенна) жит#
тєдіяльності нашого суспільства. Без вирішення тривалий
час залишається питання забезпечення безпеки об'єктів ІВ
під час їхнього використання.

Потребує оперативного вирішення питання інтелекту#
альної власності стосовно майнових прав та управління
ними з боку держави. Цивільний кодекс (ЦК) України, ре#
гулюючи майнові права ІВ на об'єкт, створений у зв'язку з
виконанням трудового договору, та об'єкт, створений за
замовленням, визначає два типи суб'єктів права — фізичну
або юридичну особу, яким можуть належати майнові права
на об'єкт права ІВ [7]. Відповідно до частини першої ст. 80
ЦК України юридичною особою є організація, створена і за#
реєстрована у встановленому законом порядку. Що сто#
сується використання об'єкта права ІВ під час здійснення
господарської діяльності, то ст. 8 Господарського кодексу
України встановлено [8], що держава, органи державної
влади не є суб'єктами господарювання. Органи державної
влади є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією
лише з організаційно#господарських питань у межах їхніх
владних повноважень. Господарська компетенція органів
державної влади та органів місцевого самоврядування реа#
лізується від імені відповідної державної установи.

Так, згідно Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" від 21.09.2006 р. суб'єктами управлін#
ня об'єктами державної власності є: КМ України; Фонд дер#
жавного майна України; міністерства та інші органи вико#
навчої влади; органи, які здійснюють управління держав#
ним майном відповідно до повноважень, визначених окре#
мими законами; державні господарські об'єднання, дер#
жавні холдингові компанії, інші державні господарські
організації; юридичні та фізичні особи, які виконують
функції з управління корпоративними правами держави;
Національна академія наук України, галузеві академії наук
[9]. Разом з тим, частиною другою ст. 3 цього Закону вста#
новлено, що дія його не поширюється на здійснення прав
ІВ.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства дер#
жава не є суб'єктом права ІВ. Отже, органи державної вла#
ди, які, як правило, виступають замовниками в договорах
на виконання наукових, науково#дослідних або дослідно#
конструкторських та технологічних робіт, втратили у про#

Рис.1. Існуючі складові інфраструктури системи державного управління сферою ІВ
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цесі тривалого переходу від соціалістичної до ринкової мо#
делі розвитку України майнові права на об'єкти права ІВ.

Згідно Положення (постанова КМ України від 1.08.2007
р. № 995) про структурний підрозділ з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної влас#
ності міністерства (ЦОВВ) він не є юридичною особою. У
зв'язку з цим набути майнових прав на об'єкти права ІВ, що
створюються в рамках замовлень держави, відповідно до
чинного законодавства цей підрозділ не може [7]. Таким
чином, уже утворені структурні підрозділи центральних
органів виконавчої влади та ті, що будуть утворюватися
відповідно до постанови КМ України, мало на що здатні: у
них немає потрібних юридичних важелів.

Існуючі складові інфраструктури державного управлі#
ння сферою ІВ з урахуванням існуючої ситуації в сфері ІВ
України наведені на рис.1. Такий вигляд дозволяє з'ясувати
особливості сучасної організації управління сферою ІВ.

Виходом із ситуації, що склалась, є, з урахуванням ре#
зультатів досліджень автора, удосконалення державного
управління шляхом реалізації принципів "життєвого циклу
об'єкта ІВ" та "річних кілець дерева".

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для забезпечення ефективного функціонування дер#

жавного управління сферою ІВ необхідно вирішити низку
питань. По#перше, до змісту Положень про міністерство
(ЦОВВ) з урахуванням вимог Типового положення про
міністерство України і Типового положення про централь#
ний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовуєть#
ся і координується КМ України через відповідного члена КМ
України, що введені Указом Президента України від
24.12.2010 р. № 1199/2010, а також з урахуванням Поста#
нови КМ України від 1.08.2007 р. № 995 додати завдання
щодо їх діяльності в сфері ІВ.

По#друге, замість структурних підрозділів з питань
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелек#
туальної власності міністерств, інших ЦОВВ, Національної
та галузевих академій наук мають утворюватися підпоряд#
ковані їм юридичні особи з відповідними повноваженнями,
через які потрібно здійснювати замовлення на розробку,
створення чи виготовлення продукції за державні кошти та

які можуть набувати в наступному майнових прав на об'єкти
ІВ, створені за державні кошти в рамках замовлень. Така
юридична особа в межах міністерства чи іншого ЦОВВ має
виступати як менеджер з питань ІВ, що створюється в рам#
ках виконання замовлень за державні кошти. Водночас на
цю юридичну особу слід покласти і контрольні функції щодо
якості створення об'єктів ІВ виконавцями (рис. 2).

По#третє, для виконання завдань у сфері ІВ на великих
державних підприємствах, в установах та організаціях не#
обхідно створювати спеціальні структурні підрозділи з пи#
тань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інте#
лектуальної власності, а на невеликих підприємствах — вво#
дити посаду відповідальних з питань трансферу технологій,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (див.#
рис.2), які мають опікуватися, насамперед, питаннями орга#
нізації та забезпечення діяльності творців, винахідників та
раціоналізаторів.

Суб'єкти господарювання мають забезпечити необхідні
умови для розвитку творчості, винахідництва і раціоналі#
зації, вивчаючи і використовуючи світовий досвід передо#
вих в економічному відношенні країн.

По#четверте, вітчизняна система освіти має визначити
для вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації
через освітньо#кваліфікаційні характеристики потрібний
рівень освіти для підготовки творців, винахідників і раціо#
налізаторів, здатних створювати інноваційні продукти в
різних галузях народного господарства з урахуванням до#
сягнень сучасного науково#технічного прогресу.

У складі органів державної влади та місцевого самовря#
дування мають бути чітко визначені посади, на які повинні
призначатися фахівці з освітою в сфері ІВ на рівні "спец#
іаліст" і "магістр", що створить умови для активізації твор#
чої думки різних верств українського суспільства і пропа#
ганди щодо розвитку масової творчості, винахідництва і
раціоналізації на комерційних умовах.

По#п'яте, цілеспрямована фінансова і матеріальна
підтримка з боку держави створення та введення об'єктів
ІВ у господарський обіг має стати вагомим важелем еконо#
мічного стимулювання процесу інноваційного розвитку еко#
номіки держави. У системі виробництва товарів і послуг
треба створити сприятливі умови для підвищення ефектив#

Рис. 2. Схема удосконаленої структури системи державного управління сферою ІВ
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ності використання інтелектуального капіталу з метою за#
безпечення конкурентоспроможності українських товарів
і послуг на внутрішньому і світовому ринках.

По#шосте, з метою забезпечення інтелектуальної без#
пеки (ІБ) мають утворюватися відповідні структурні підроз#
діли, які будуть відповідати за створення умов безпеки інте#
лектуальної власності, якою володіє підприємство (установа
чи організація) (рис. 2). За наявністю загальних структур#
них підрозділів з безпеки до їхнього складу мають бути вве#
дені фахівці з питань ІБ.

В умовах членства нашої держави у Світовій організації
торгівлі та руху щодо приєднання до євроінтеграційного
процесу важливість ефективного захисту інтелектуальної
власності будь#якого українського суб'єкта господарюван#
ня будь#якої форми власності вже не викликає сумнівів.
Зважаючи на це, виникає питання щодо забезпечення на#
лежного рівня інтелектуальної безпеки України в науково#
технологічній сфері, що може бути зумовлено недосконал#
істю "механізмів захисту прав інтелектуальної власності",
як це визначає Закон України "Про основи національної
безпеки України" [10]. На нашу думку, закон вузько трак#
тує загрози національним інтересам у сфері ІВ.

Не можна не погодитися, що своєчасна реєстрація та
захист прав ІВ — гарант і вкрай необхідний сьогодні крок,
особливо для державного сектора економіки. Але ж цим
інтереси держави не повинні обмежуватися. Треба розгля#
дати також й інші загрози стосовно інтелектуальної влас#
ності. Так, наприклад, можливими шляхами втрати об'єктів
ІВ у сучасних умовах можуть стати такі: крадіжка докумен#
тації або інформації про існуючі об'єкти ІВ; крадіжка ви#
робів із впровадженими технічними рішеннями на підставі
використання об'єктів ІВ або відходів від виробництва про#
дукції з використанням об'єктів ІВ; утрата кваліфікованого
персоналу, який володіє інформацією про об'єкти ІВ; витік
інформації про існуючі об'єкти ІВ та нові інтелектуальні
розробки тощо [11—14].

Втрата об'єктів ІВ чи витік інформації про ноу#хау не#
минуче призведе до виникнення проблем, пов'язаних з кон#
куренцією продукції суб'єктів господарювання на ринку
товарів, особливо в умовах інтеграції України у міжнародні
співтовариства. Українські компанії можуть потрапити до
патентної війни, коли складові, наприклад, будь#яких ви#
робів чи торговельні марки будуть запатентовані іншими
компаніями, які представляють інтереси іноземних країн. У
таких умовах неможливо буде продати товар за межі Ук#
раїни без дозволу цих компаній, тому що вони будуть воло#
діти майновими правами на частину об'єктів ІВ, які реалізо#
вані у виробах, що продаються.

Натепер загрозу інтелектуальній безпеці України, як
показують результати аналізу, являють: недооцінка держа#
вою праці вчених і фахівців з вищою технічною освітою; за#
ниження соціальної значущості вчених і фахівців з вищою
технічною освітою у суспільстві; непрестижність професій,
пов'язаних з наукою і працею на державу; небажання мо#
лодих людей займатися наукою; зниження якості диплом#
них і випускних робіт, що захищаються, а також дисертацій
на здобуття наукового ступеня; небажання або немож#
ливість учених і фахівців із вищою технічною освітою пра#
цювати за профілем підготовки; "витік умів" за межі Украї#
ни; використання учених і фахівців з вищою технічною ос#
вітою не за напрямком отриманої спеціальності; поступове
старіння і брак наукових кадрів за низкою напрямів [11, 15—
18].

У зв'язку з цим нагальним є введення інтелектуальної
безпеки, як різновиду, до складу національної безпеки, що
зумовлено низкою причин: ІБ забезпечує наукове супровод#
ження і реалізацію всіх інших видів національної безпеки;
ситуація, що сьогодні склалася в Україні, дає підстави на#
голосити на проблемі ІБ, як на найважливішій державній,
економічній, політичній і соціальній проблемі; за своїми на#
слідками інтелектуальна криза може виявитися більш не#
безпечною, ніж, наприклад, політична або економічна чи
інформаційна, а її подолання може розтягнутися на деся#
тиріччя, а може навіть і більше; багатоаспектність,
складність, масштабність і глибина проблеми розвитку і збе#
реження українського інтелекту виводить забезпечення ІБ
нашої країни, разом з екологічними та техногенними про#
блемами, на рівень найактуальніших проблем сучасності,
особливо в умовах жорсткої конкуренції на світовому рин#
ку [11; 19].

По#сьоме, для вирішення питань утилізації як об'єктів
ІВ, так і матеріальних носіїв об'єкта ІВ, необхідно створити

відповідну систему (рис. 2). Функціонування системи ути#
лізації має бути спрямовано, у першу чергу, на створення
надійних умов забезпечення екологічної та техногенної без#
пеки українського суспільства.

Таким чином, впровадження запропонованого підходу
щодо удосконалення структури системи державного управ#
ління ІВ дозволить створити сприятливі умови для конку#
рентоспроможності сфери ІВ України в умовах її інтеграції
в міжнародні співтовариства, а також для інноваційного
розвитку нашої країни.
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