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         Додаток 

Пропозиції 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716» (стосовно підвищення зборів 

за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності)  

 

 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України підготовлено та 

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови “Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”, що стосується підвищення ставок 

зборів за подання заявок, отримання, підтримку у чинності охоронних 

документів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Для бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів 

(неприбуткові установи) пропонується збільшити розмір зборів для 

винаходів у 4 разів та для корисних моделей у 12 разів. Щодо підприємств та 

організацій збільшення зборів передбачається у 2 рази та для корисних 

моделей – у 3 рази. 

У зв’язку з підготовкою проекту постанови Міністром освіти і науки 

України було направлено лист до Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 03.01.2018 № 1/12-

62, в якому зазначалося, що “об’єкти інтелектуальної власності створюються 

головним чином у наукових установах, організаціях та закладах вищої освіти, 

які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, а також в 

установах національних академій наук. Таким чином, проекти актів, що 

стосуються зміни розміру зборів, повинні бути в обов’язковому порядку 

погоджені з Міністерством освіти і науки, Національною академією наук, а 

також відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» надіслані Науковому комітету Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій для проведення їх експертизи та 

підготовки відповідних рекомендацій”. 

У листі вказувалося, що у Пояснювальній записці та Аналізі 

регуляторного впливу до проекту постанови не міститься обґрунтування 

собівартості дій ДП «Український інститут інтелектуальної власності». 

Підвищення зборів значною мірою стримуватиме інноваційну активність та 

ускладнить захист об’єктів інтелектуальної власності, створених за бюджетні 

кошти. Міністерство освіти і науки не підтримує прийняття проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 

р. № 1716». 
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Президентом Національної академії наук України академіком НАН 

України Б.Є. Патоном було направлено лист Прем’єр-міністру України В.Б. 

Гройсману від 19.03.2018 № 58/434-1, в якому  вказувалося, що “введення 

нових ставок зборів для бюджетних установ призведе до втрати винаходів, 

права на які належать державі та які підтримуються у силі бюджетними 

установами, а також призупинення подання заявок на винаходи.  Це призведе 

до уповільнення технологічного розвитку держави та безпосередньо 

негативно вплине на забезпечення її технологічної та економічної 

безпеки”.  

Зазначалася необхідність відповідно до ст. 21 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» та Регламенту Кабінету 

Міністрів України проведення експертизи проекту постанови Науковим 

комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій у зв’язку з суттєвим впливом постанови на наукову та 

науково-технічну діяльність. 

 

Мінекономрозвитком України проект постанови не було направлено до 

Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій. В той же час безпосередньо у Пояснювальній записці та Аналізі 

регуляторного впливу зазначається вплив прийняття постанови на  науково-

технічний розвиток держави. Також вказане зазначається у листах 

Міністерства освіти і науки України  від 03.01.2018 № 1/12-62 та 

Національної академії наук України від 19.03.2018 № 58/434-1. 

Враховуючи зміст проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”, її вплив на науково-технічний 

розвиток України; компетенцію Наукового комітету, визначену статтею 21 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо 

проведення експертизи нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності 

інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-

технічної діяльності та надання відповідних рекомендацій, Науковий 

комітет вважає за необхідне проведення експертизи зазначеного проекту 

постанови. 

 

1. Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій розглянуто підготовлені Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України: 

–  Пояснювальну записку до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”; 
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– Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”; 

– проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 

грудня 2004 р. № 1716”; 

– Порівняльну таблицю до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716” 

 

2. Пояснювальна записка та Аналіз регуляторного впливу не містять 

належного обґрунтування підвищення ставок зборів.  

а) Зазначається, що підставами підвищення ставок зборів є зростання 

середньої заробітної плати за останні десять років та необхідність вирішення 

питань розвитку державної системи інтелектуальної власності. 

В той же час у Пояснювальній записці та Аналізі регуляторного впливу  

не наводяться: 

– інформація щодо фактичних щорічних витрат, що здійснюються 

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (ДП УІІВ), та 

щорічних сум надходжень від сплати зборів на рахунки інституту та їх 

різниці;  

– дані щодо собівартості послуг ДП УІІВ з проведення експертизи 

заявок та інших послуг, що здійснюються за рахунок зборів; 

– фінансові розрахунки щодо щорічного обсягу зборів, що 

передбачається отримувати ДП УІІВ після підвищення зборів; 

– фінансові розрахунки щодо витрат, що передбачається 

здійснювати ДП УІІВ за рахунок зборів після їх підвищення.  

Значна кількість питань, що наводиться у Пояснювальній записці та 

Аналізі регуляторного впливу щодо застарілих нормативно-правових актів, 

недоліків системи охорони інтелектуальної власності, має вирішуватися 

через вдосконалення законодавства та покращення організаційної діяльності, 

а не через підвищення зборів. 

б) Не є обґрунтованими положення Пояснювальної записки щодо 

необхідності підвищення ставок зборів у зв’язку з втратою стимулів для 

залучення до державної системи правової охорони інтелектуальної власності 

кваліфікованих кадрів.  

Вважаємо за необхідне щодо зазначеного питання – наведення аналізу 

ставок заробітної плати та річного доходу відповідних категорій керівних та 

інших працівників ДП «Український інститут інтелектуальної власності» у 

порівнянні зі ставками заробітної плати та річним доходом працівників 
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бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів, підприємств 

промисловості. 

в) Доцільність суттєвого підвищення ставок зборів, зокрема, для 

корисних моделей, у Пояснювальній записці обґрунтовується необхідністю 

утримання від патентування об’єктів, «які не мають ні науково-технічної, ні 

економічної цінності для суспільства», та низькими ставками зборів для 

корисних моделей, що сприяє отриманню на них охоронних документів. 

Відзначимо, що недоліки законодавства щодо корисних моделей та 

значна кількість заявок на корисні моделі пов’язані з поширенням охорони 

через корисну модель також на процес (спосіб), відсутністю ефективного 

механізму визнання охоронних документів на корисну модель нечинними, 

прискореною видачею охоронних документів. Вказані зміни були ініційовані 

саме Державним департаментом інтелектуальної власності України через 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня 

2003 року № 850-IV. 

Суттєва критика законодавства щодо корисних моделей в Україні та його 

наслідків неодноразово надавалася на державному рівні зокрема, у рішенні 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 

р., та іноземними правовласниками. Проте протягом близько 10 років зміни 

до законодавства внесені не були. 

У 2018 р. Кабінетом Міністрів України було внесено до Верховної Ради 

України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних 

моделей» (реєстр. № 7538 від 01.02.2018 р.). Проект передбачає суттєві зміни 

щодо подання заявок та видачі охоронних документів на корисні моделі, що, 

відповідно до Пояснювальної  записки до проекту, має запобігти діяльності 

недобросовісних власників, зменшити кількість реєстрацій корисних 

моделей, підвищити можливості їх захисту. 

Зазначимо також, що з урахуванням наближення законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, у державах-членах ЄС відсутня практика через збільшення зборів 

запобігати отриманню охоронних документів на корисні моделі.  

Таким чином, у Пояснювальній записці та Аналізі регуляторного 

впливу відсутній належний комплексний розгляд недоліків застосування 

інституту корисної моделі в Україні. Вказані недоліки вже вирішуються 

через подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 

проекту Закону реєстр. № 7538 від 01.02.2018 р. Практика застосування 

фінансових регуляторів для зменшення кількості заявок з отримання 

охоронних документів на корисні моделі відсутня у державах-членах ЄС.  
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3. Пояснювальна записка та Аналіз регуляторного впливу не містять 

аналізу впливу нових ставок зборів на діяльність зі створення об’єктів  

права інтелектуальної власності у наукових установах та вищих 

навчальних закладах бюджетної сфери України. В Аналізі регуляторного  

впливу (п. VI) наведені розрахунки лише для суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва. 

Не наводяться дані щодо: 

- поточних витрат наукових установ та вищих навчальних закладів 

бюджетної сфери України на подання заявок на отримання охоронних 

документів на винаходи і корисні моделі та підтримання їх у силі; 

- додаткових витрат, що мають  сплачуватися бюджетними установами 

та вищими навчальними закладами (неприбутковими організаціями) за 

рахунок державного бюджету у зв’язку з підвищенням зборів; 

- відсотка заявок та отриманих охоронних документів на винаходи і 

корисні моделі бюджетних установ України у загальній кількості заявок на 

винаходи і корисні моделі, поданих національними заявниками, та отриманих 

охоронних документів.  

Не є обгрунтованими, у зв’язку з наведеним, на наш погляд, 

положення Пояснювальної записки (п. 4) та Аналізу регуляторного 

впливу (п. VIII) щодо відсутності  необхідності залучення у зв’язку з 

реалізацією постанови додаткових витрат з Державного бюджету. 

 

4. Проект постанови не спрямовано на стимулювання винахідницької 

діяльності та діяльності з комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності у бюджетних наукових установах та вищих 

навчальних закладах України. Проектом передбачається збільшення ставок 

зборів за подання заявок, отримання, підтримання у чинності охоронних 

документів для неприбуткових установ. 

Слід відзначити, що одним з пріоритетів науково-технічного розвитку в 

державах-членах ЄС та інших розвинутих країнах є запровадження 

державних важелів підтримки комерціалізації результатів досліджень у 

бюджетних наукових установах та університетах. 

В Україні протягом багатьох років відсутні фінансові, кредитні та 

податкові механізми, що забезпечують комерціалізацію результатів 

досліджень, у тому числі об’єктів права інтелектуальної власності, установ 

науки та освіти. 

Збільшення ставок зборів для неприбуткових установ в 4 рази для 

винаходів та 12 разів для корисних моделей та відсутність одночасного 

збільшення бюджетного фінансування витрат на сплату зборів призведе до 
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втрати винаходів, права на які належать державі та підтримуються у силі 

бюджетними установами, до монополізації ринку іноземними 

правовласниками. Зазначимо, що у 2016 р. кількість патентів на винаходи, 

отриманих іноземними заявниками в Україні (1536), перевищувала кількість 

патентів, отриманих національними заявниками (1277) (таблиця 2.3 Річний 

звіт Державної служби інтелектуальної власності, 2016 р.).  

Вважаємо, що вказаний підхід є таким, що суперечить основним 

принципам державної політики у науково-технічній сфері, визначеним 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», щодо 

забезпечення державою: 

– впровадження досягнень науки і техніки; 

– створення умов для ефективного використання інтелектуальної 

власності; 

– стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва. 

 

5. Пояснювальна записка та Аналіз регуляторного впливу не містять 

аналізу: 

ефективності діяльності ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності», що свідчив би про необхідність підвищення ставок зборів, 

зокрема, співвідношення кількості заявок, що розглядається вказаним 

інститутом, та кількості працюючих порівняно з патентними відомствами 

держав-членів ЄС; 

– відсотку, що становлять збори за подання заявок, отримання охоронних 

документів, підтримання їх у силі на винаходи (інші ОІВ) у національних 

патентних відомствах держав-членів ЄС та в Україні, від середньої заробітної 

плати в державах-членах ЄС та Україні. 

 

6. Аналіз законодавства України стосовно надходження та витрат зборів 

за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

свідчить про відсутність: належної прозорості надходжень та витрачання 

зборів, розрахунку ставок зборів та офіційної інформації стосовно 

собівартості послуг, що надаються ДП УІІВ за рахунок зборів. 

У Річних звітах Державної служби інтелектуальної власності не 

оприлюднюється інформація щодо щорічних надходжень на рахунки ДП 

«Український інститут інтелектуальної власності» від сплати зборів. 

Питання забезпечення прозорості надходження та витрачання коштів за 

дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

розглядалися Рахунковою палатою України, якою, зокрема, з метою 

забезпечення належної прозорості було запропоновано включити до доходу 

державного бюджету збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
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промислової власності (Звіт про результати аудиту ефективності діяльності 

Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності», 

затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 11.12.2007 № 30-2). 

Відзначимо, що прийняття постанови Кабінету Міністрів України 

щодо підвищення ставок зборів без належного аналізу надходжень зборів до 

ДП “Український інститут інтелектуальної власності” та їх витрат, з 

відсутністю розрахунків сум, що передбачається отримати, та розрахунків 

витрат, які передбачається здійснити за рахунок зборів, може містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. У зв’язку з цим має бути 

здійснено громадську антикорупційну експертизу проекту постанови, 

Пояснювальної записки та Аналізу регуляторного впливу.   

У зв’язку з зазначеним актуальним є запровадження заходів щодо  

підвищення прозорості та контролю за надходження та витрачанням зборів.  

 

З урахуванням наведеного Науковий комітет Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій надає наступні 

рекомендації:  

1. Не приймати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”, внесений Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, у зв’язку з негативним впливом 

передбаченого у проекті підвищення ставок зборів за дії, пов’язані з 

охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, на науково-технічний 

розвиток, винахідницьку діяльність у бюджетних наукових установах та 

вищих навчальних закладах в Україні, а також відсутністю належного 

обґрунтування підвищення ставок зборів. 

      

2. Для вироблення обгрунтованих ставок зборів за дії, пов'язані з 

охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності:  

2.1. Створити комісію з представників контролюючих органів, 

міністерств, національних академій наук щодо аналізу витрат на розвиток та 

функціонування системи охорони інтелектуальної власності, що 

здійснюються за рахунок зборів та вироблення обгрунтованих ставок зборів. 

2.2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України надати до 

Кабінету Міністрів України інформацію щодо: 

– фактичних щорічних витрат, що здійснюються ДП «Український 

інститут інтелектуальної власності» (ДП УІІВ), та щорічних сум надходжень 

від сплати зборів на рахунки інституту та їх різниці;  

– дані щодо собівартості послуг ДП УІІВ з проведення експертизи заявок 

та інших послуг, що здійснюються за рахунок зборів; 



8 

 

– фінансові розрахунки щодо щорічного обсягу зборів, що передбачається 

отримувати ДП УІІВ після підвищення зборів; 

– фінансові розрахунки щодо витрат, що передбачається здійснювати ДП 

УІІВ за рахунок зборів після їх підвищення; 

− аналізу ставок заробітної плати та річного доходу відповідних категорій 

керівних та інших працівників ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» у порівнянні зі ставками заробітної плати та річним доходом 

працівників бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів, 

підприємств промисловості; 

– відповідно до § 34 Регламенту Кабінету Міністрів України – фінансово-

економічні розрахунки фінансування з Державного бюджету України на 

сплату зборів бюджетними науковими установами та вищими навчальними 

закладами України за методикою Міністерства фінансів України;  

– розрахунки  регуляторного впливу прийняття постанови на діяльність 

бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів України щодо 

подання заявок та отримання охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

2.3. Комісії здійснити аналіз: 

– ефективності діяльності ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності», зокрема, співвідношення кількості заявок, що розглядається 

вказаним інститутом, та кількості працюючих порівняно з патентними 

відомствами держав-членів ЄС; 

– відсотку, що становлять збори за подання заявок, отримання охоронних 

документів, підтримання їх у силі на винаходи (інші ОІВ) у національних 

патентних відомствах держав-членів ЄС та в Україні, від середньої заробітної 

плати в державах-членах ЄС та Україні. 

3. Враховуючи важливість забезпечення ефективної діяльності державної 

системи інтелектуальної власності, її роль у науково-технічному розвитку 

країни, визначення обґрунтованих ставок зборів, забезпечення прозорості та 

контролю за витрачанням зборів вважаємо за доцільне: 

3.1. Направлення проекту постанови, Пояснювальної записки та Аналізу 

регуляторного впливу для здійснення громадської антикорупційної 

експертизи, оскільки прийняття постанови може містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень.  

3.2. Внесення зміни до законів України “Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі”; “Про  охорону прав на промислові зразки”; “Про охорону 

прав на топографії інтегральних мікросхем”; “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг”; “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716               

“Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав 

на об'єкти інтелектуальної власності” щодо опублікування уповноваженою 
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Установою (на цей час  – Міністерством економіки і економічного розвитку 

України) звітних даних стосовно: 

– обсягу зборів, що отримано за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, за видами зборів, категоріями заявників, у тому 

числі національних та іноземних; 

– собівартості надання послуг за рахунок зборів ДП “Український 

інститут інтелектуальної власності”; 

– інших витрат, що здійснюються за рахунок зборів. 

 3.3. Внесення змін до  законів України “Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі”; “Про  охорону прав на промислові зразки”; “Про охорону 

прав на топографії інтегральних мікросхем”; “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг”; “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 

щодо зарахування зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, до Державного бюджету України з забезпеченням 

відповідного контролю за їх витрачанням. 

 


