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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 

УГОДА ПРО 

АСОЦІАЦІЮ З ЄС

спрощення створення і комерційного 

використання інноваційних продуктів

та продуктів творчої діяльності 

досягнення належного та ефективного 

рівня охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності

+ верховенство права =

суспільний та економічний розвиток



КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ РЕФОРМИ

оновлене законодавство,

яке відповідає міжнародним 

стандартам

структурна реформа 

системи охорони та

захисту прав ІP 

кадрове оновлення

системи через прозорі 

конкурсні процедури

КАДРОВА

СКЛАДОВА

ІНСТИТУЦІЙНА

СКЛАДОВА

ЗАКОНОДАВЧА

СКЛАДОВА



IP-РЕФОРМА: TIMELINE

ЗАКОНОДАВЧА

СКЛАДОВА

2017 20202014

Ратифікація угоди 

про асоціацію з ЄС

2016

Зміни до Конституції України

ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”

Концепція реформування

державної системи правової 

охорони IP 

Реформа процесуального 

законодавства 

ЗУ № 703-IX – щодо створення НОІВ

ЗУ № 815-IX – щодо посилення охорони і 

захисту прав на торговельні марки і промислові 

зразки та боротьби з патентними зловживаннями

ЗУ № 816-IX – щодо реформи патентного 

законодавства

ІНСТИТУЦІЙНА

СКЛАДОВА

2016

Ліквідація Державної служби ІВ

2017

Указ про створення IP суду

2020

Укрпатент розпочав 

виконувати функції НОІВ

КАДРОВА

СКЛАДОВА

2017

Оголошення конкурсу 

до IP суду

2018

Оголошення конкурсу до 

Апеляційної палати IP суду

2020

? Конкурсні процедури

до НОІВ



ВИКЛИКИ РЕФОРМИ

• Політична залежність

• Відсутність єдиного стратегічного 

бачення на рівні стейкхолдерів

• Законодавчі прогалини щодо 

перехідного періоду

• Інституційна спроможність системи 

та кадрова складова 

ДОСЯГНЕННЯ РЕФОРМИ

• Оновлене профільне законодавство 

• Створення IP-суду та початок 

конкурсного відбору суддів

• Розвиток альтернативних способів 

вирішення спорів

• Покращення інфраструктурних 

можливостей системи



ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВОК НА ОБ’ЄКТИ 

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 2014–2019*
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*www.ukrpatent.org/uk/articles/statistics

https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics
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https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics


ЗАКОНОДАВЧА СКЛАДОВА РЕФОРМИ —

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ

1. Запровадження дворівневої структури 

державної системи правової охорони IP

(Мінекономіки + НОІВ)

2. Зміни умов правової охорони об’єктів IP, 

у т.ч. розширення переліку 

непатентозданих технологій

3. Конкретизація підстав для відмови

у наданні правової охорони

4. Оновлення підстав визнання охоронних 

документів недійсними

5. Адміністративні процедури оскарження: 

pre-grant та post-grant oppositions

6. Діловодство в електронній формі

7. Запровадження аналогу «Положення 

Болар»



ІНСТИТУЦІЙНА ТА КАДРОВА СКЛАДОВІ —

СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ IP

ДВОРІВНЕВА СТРУКТУРА

• Мінекономіки 

• Національний орган 

інтелектуальної власності

НОІВ

Структура: Повноваження:

• Апеляційна палата

• Атестаційна комісія

• Апеляційна комісія

• Приймання заявок на реєстрацію 

об’єктів IP та проведення їх експертизи 

• Видача патентів, свідоцтв

• Здійснення підготовки, атестації та 

реєстрації патентних повірених

• Забезпечення діяльності колегіальних 

органів

• Виконання функцій міжнародного 

пошукового органу та органу 

міжнародної попередньої експертизи 

відповідно до угоди з ВОІВ



ІНСТИТУЦІЙНА ТА КАДРОВА СКЛАДОВІ —

ЗАХИСТ ПРАВ IP

IP-суд

• Передбачений в рамках судової 

реформи 2014–2019 рр.

• Вищий спеціалізований суд як суд 

першої та апеляційної інстанції з 

розгляду окремих категорій справ

• Утворений Указом Президента 

України від 29.09.2017

• Конкурс на посади суддів 

розпочато у 2017 році

Юрисдикція суду

• справи у спорах щодо прав на промислову власність 

(винахід, промисловий зразок, торговельну марку 

тощо)

• справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав ІP, 

визнання недійсними охоронних документів

• справи про визнання ТМ добре відомою

• справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав

• справи у спорах щодо договорів про розпорядження 

майновими правами IP

• справи щодо захисту від недобросовісної конкуренції



ПРОФІЛЬ СУДДІ

КОНКУРС ДО IP СУДУ — ПРОФІЛЬ КАНДИДАТІВ 

1 ІНСТАНЦІЯ — всього 234, 

допущено — 219 (21 вакантна посада)

Судді (206)

Патентні провірені (6)

Адвокати (5)

Сукупний стаж (2)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА — всього 97, 

допущено — 58 (9 вакантних посад)

Судді (53)

Адвокати (4)

Патентні провірені (1)

• Стаж роботи адвокатом — щонайменше 5 років

• Сукупний стаж — щонайменше 5 років

• Суддівський стаж — не менше 3-х років

• Стаж роботи патентним повіреним

— щонайменше 5 років



IP РЕФОРМА ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ*: 

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

• Людський капітал і наука — державне 

фінансування навчання, співвідношення 

учні — викладачі, вступ до ВНЗ

• Знання та технології — кількість патентів на 

корисні моделі, експорт інформаційно-

комунікаційних технологій

• Креативна діяльність — кількість 

торговельних марок, промислових 

зразків та розробка мобільних додатків

СЛАБКІ СТОРОНИ 

• Інституції — політичне та економічне 

середовище, верховенство права

• Інфраструктура — валове 

капіталоутворення та енергоефективність

• Розвиток ринку — інвестиції та 

мікрофінансування

• Креативна діяльність — національний 

кінематограф 

*https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf

https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics
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IP РЕФОРМА ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ*: 

ДИНАМІКА ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/
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