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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ

ПАТЕНТУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Проведено аналіз встановлення деяких закономірностей процесу патентування результатів наукових розробок, 
зокрема особливостей патентування об’єктів промислової власності в галузі матеріалознавства. Зроблено порів-
няльний аналіз досягнень установ НАН України з патентування наукових розробок в галузі матеріалознавства. Пока-
зана ситуація навколо патентування в Україні та світі.

К л ю ч о в і  с л о в а: матеріалознавство, патентування винаходів та корисних моделей, інжиніринг, інноваційна дія-
ль ність.

Необхідність переходу економіки на іннова-
ційний шлях розвитку визначає важливість 
встановлення загальних закономірностей та 
специфіки винахідництва в галузі створення 
нових матеріалів, а також способів їх одержан-
ня та пристроїв для їх здійснення. Національна 
академія наук України має багаторічний до-
свід та традиції винахідництва. 

Показники в зазначеній галузі, яка є об’єк-
том дослідження, розглянуті за період від 2000 
до 2012 року. Вибір цього терміну зумовлений 
тим, що в 2000 р. була остаточно сформована  
законодавча база в області захисту об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності: прийняті осно-
вні закони, проводилася державна кваліфіка-
ційна експертиза винаходів та видавалися па-
тенти на винаходи з терміном дії 20 років. 
Основні закони, на основі яких здійснюється 
патентування — це Цивільний кодекс України 
[1], Закон України «Про охорону прав на ви-
находи та корисні моделі» [2] та ін. За допо-

могою цих законів досягається мета охоронної 
системи — захист прав (майнових та немайно-
вих) авторів та патентовласників.

Термін розгляду заявок на винаходи та вида-
чі патентів в Україні на сьогодні складає приб-
лизно два роки. Цей термін є трохи більшим, ніж, 
наприклад, у Російській Федерації, але мен шим, 
ніж у деяких країнах світу, наприклад, у США. 

1. Були розглянуті показники з винахідни-
цької роботи 90 інститутів Національної ака-
демії наук України. За вказані вище 12 років 
було одержано близько 8300 патентів України 
на винаходи та корисні моделі, подано приб-
лизно 8500 заявок на патенти. Ці показники 
кож ного року різні, але напряму пов’язані із за-
вершенням наукових тем та договорів, що ви-
конують інститути [3].

На рисунку показана динаміка патентуван-
ня винаходів та корисних моделей в Націо на-
льній академії наук України, подана на основі 
щорічних звітів про діяльність НАН України.

Якщо проаналізувати подання заявок та одер-
жання патентів, то можна зробити висновок — з 
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кожним роком відбувається їх збільшення. За 
період 2000—2012 рр. показники зросли більш 
ніж у 2 рази.

Багато з цих розробок було впроваджено за 
договорами, що були укладені установами. 
Запатентовані розробки були передані та 
впроваджені шляхом продажу ліцензій ви-
ключного та невиключного права, договорів 
ноу-хау, контрактів та договорів типу «інжині-
ринг» [4].  Наприклад, у 2012 р.  таких догово-
рів було укладено 86. Враховуючи пакет па-
тентів, що підтримуються установами, можна 
зробити висновок, що показники їх комерціа-
лізації знаходяться на рівні світових показни-
ків, а саме кількість патентів, які досягають 
стадії комерціалізації, становить 5—7 % [5].

Способом оцінки та моніторингу роботи на-
укових установ НАН України по створенню і 
використанню винаходів та корисних моделей 
є проведення щорічного конкурсу установ НАН 
України за досягнення кращих показників у 
винахідницькій роботі, по створенню, охороні 
та використанню об’єктів інтелектуальної  влас-
ності. За результатами названого конкурсу де-
сяти кращим винахідникам щороку надається 
звання «Винахідник року НАН України» [6]. 
Конкурс проводиться за 17-ма диференційо-
ваними показниками, за кожний з яких нада-
ються бали. За результатами конкурсу визна-
чаються кращі наукові установи в кожному 
відділені зокрема та по НАН України в цілому. 
Проведення конкурсу свідчить про зростання 
патентно-ліцензійної активності всіх установ 
НАН України. Також великим здобутком є 
присудження Почесного звання «Заслужений 
винахідник України»  12-и кращим винахідни-
кам НАН України (за розглянутий період).

Найкращі показники з винахідницької ро-
боти мають інститути Відділення фізико-тех-
нічних проблем матеріалознавства НАН Ук-
раїни (всього 9 інститутів). Це складає 10 % 
від інститутів, в яких активно займаються ви-
нахідництвом, але вони дають від 25 до 36 % 
від загальної кількості заявок та одержаних 
патентів.

Найбільше новітніх науково-технічних роз-
робок в названих установах запатентовано в 
таких напрямках:

 матеріали для зварювання;
 надтверді матеріали;
 сталі та сплави;
 композиційні матеріали;
 матеріали з покриттям;
 переробка гірничих порід;
 будівельні матеріали;
 матеріали для літакобудування та космічної 
галузі;

 матеріали корозійностійкі, триботехнічного, 
электротехнічного, хімічного та медично го 
призначення,

 наноматеріали тощо.
Матеріали, що патентуються інститутами 

НАН України, стосуються здебільшого кон-
струкційних матеріалів, які використовують-
ся в  різних галузях: машинобудуванні, прила-
добудуванні, літакобудуванні, хімічній про мис-
ловості, енергетиці, медицині, фармацевтичній 
промисловості, сільському господарстві, хар-
човій промисловості тощо, тобто у всіх галузях 
господарства країни. Розроблені та запатенто-
вані способи одержання матеріалів, нанесення 
покриттів, зварювання, видобування, утиліза-
ції тощо, а також запатентована велика кіль-
кість пристроїв для здійснення цих способів.

2. Розгляд захисту інтелектуальної власнос-
ті в цілому в Україні за означений вище термін 
свідчить, що відбулося зниження кількості за-
явок на винаходи з 12 605 в 2003 р. до 6165 в 
2007 р., тобто в 2 рази. За цей час відбулася пе-

Динаміка патентування винаходів та корисних моделей
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реорієнтація подання заявок на корисні моде-
лі. Це пов’язано з тим, що після відміни 
6-річного «короткого патенту» на багато удо-
сконалень, що використовуються при прове-
денні, наприклад, наукових експериментів і 
мають перспективи застосування в промисло-
вості або інші шляхи комерційної реалізації, 
стало можливим одержувати патенти на ко-
рисні моделі. В наступні роки ці показники 
були досить стабільними. За 2012 р. подача 
заявок на винаходи в Україні зменшилася і 
склала 5253, причому від національних заяв-
ни ків — лише 2491 [7].

На цей же час відбувається постійне підви-
щення всіх показників по НАН України — на-
приклад, це не менше 10 % від загальної кіль-
кості заявок на патенти на винаходи та корисні 
моделі в Україні. У 2012 р. доля заявок від ака-
демічних інститутів, а саме 315, склала майже 
13 % від заявок національних заявників в 
Україні.

3. Про світові тенденції можна судити по 
документу «Звіт про показники діяльності у 
сфері інтелектуальної власності», який був 
виданий Всесвітньою організацією інтелекту-
альної власності ВОІВ у 2013 р. [8]. Звіт свід-
чить про збільшення кількості заявок на об’є к- 
ти інтелектуальної власності, незважаючи на 
кризові явища. У 2012 р. було одержано 1 млн. 
патентів, була подана максимальна кі лькість 
патентних заявок за всю історію подан ня зая-
вок, а саме — 2,14 млн. Але в світовій практиці 
існують і негативні тенденції, а саме: патенту-
вання, що охоплює усі сфери промисловості, 
утруднює конкуренцію, а тому гальмує про-
грес. Наприклад, світовий ринок фармацев-
тичної промисловості в основному належить 
12-и великим компаніям. Існує і проблема ку-
півлі та перепродажу патентів так званими па-
тентними тролями, інноваційні розробки мо-
жуть  блокуватися.

Нарешті, можна зробити висновок, що в 
академічних інститутах НАН України з кож-
ним роком відбувається збільшення подання 
заявок на видачу патентів на винаходи та ко-

рисні моделі, а також  одержання патентів. За 
період, що розглядається (2000—2012 рр.) ці 
показники зросли в два рази. Деяке зниження 
відбулося за період 2004—2005 р. (як і в ціло-
му по Україні) як наслідок відміни деклара-
ційних патентів на винаходи зі строком дії 
шість років. Зростання кількості подання зая-
вок на об’єкти промислової власності свідчить 
про те, що установи НАН України прагнуть по-
силювати інноваційну діяльність, незважаю-
чи на несприятливі фактори, основними з яких 
є відсутність прямих фінансових та податко-
вих засобів підтримки комерціалізації об’єктів 
права інтелектуальної власності та відсутність 
механізмів підтримки патентування вітчизня-
них винаходів в іноземних державах.

І якщо основним питанням українських за-
явників в сенсі комерційного використання 
розробок є питання «Патентувати, чи не па-
тентувати?», відповідь на нього однозначна — 
патентувати. В умовах глобального ринку ін-
новації є однією з основ конкурентоспромож-
ності. У майбутньому лідером буде та країна, 
яка здійснює інновації та підтримує нові ідеї. 
Країни, які нехтують інноваціями та фінансу-
ванням впровадження наукових розробок, опи-
няться на узбіччі цивілізації. Інноваційний шлях 
розвитку може стати поштовхом для подаль-
шого розвитку України.
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Т.Г. Косско

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССА
ПАТЕНТОВАНИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК УКРАИНЫ

Проведено анализ установления некоторых законо-
мерностей процесса патентования результатов научных 

разработок, в частности особенностей патентования объ-
ектов промышленной собственности в области материа-
ловедения. Сделан сравнительный анализ достижений 
организаций НАН Украины по патентованию научных 
разработок в материаловедении. Показана ситуация от-
носительно патентования в Украине и в мире.

Ключевые слова: материаловедение, патентование 
изобретений и полезных моделей, инжиниринг, иннова-
ционная деятельность.

T.G. Kossko

STATUS AND TRENDS OF PATENTING
SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN THE NATIONAL

ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Analysis and establishment of some regularities of paten-
ting the results of scientific developments, in particular fea-
tures of patenting industrial property objects in the field of 
material science, are carried out. The comparative analysis of 
achievements of the NASU organizations in patenting scien-
tific developments in materials science is made. The situation 
on patenting process in Ukraine and in the world is shown.

Key words: material science, inventions and useful mo-
dels patenting, engineering, innovation activity.
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