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Охорона промислової власностi являє собою зовсiм особливу сферу професiйної дiяльностi, 

для якої характерна зв'язок природно-наукової освiти з ґрунтовними юридичними знаннями в 

галузi правової охорони промислової власностi. Iнтелектуальна власнiсть в силу своєї специфiки 

потребує особливого захисту, здiйснити яку без наявностi спецiальних знань i досвiду достатньо 

важко. На допомогу вам може прийти особливий фахiвець - патентний повiрений, який володiє 

достатньою квалiфiкацiєю i практикою для здiйснення дiяльностi в галузi захисту i реалiзацiї 

iнтелектуальної власностi, метою дiяльностi якої є професiйна допомога у набуттi та захисту 

авторського права, iнтелектуальної власностi, ноу-хау тощо. 

У 1992 – 1993 роках в Українi був прийнятий пакет законодавчих актiв про охорону 

iнтелектуальної власностi, в якому було запроваджено поняття представникiв у справах 

iнтелектуальної власностi (патентних повiрених). Звичайно у колишньому СРСР працювали 

патентознавцi, але саме поняття «патентний повiрений» увiйшло в українське законодавство та в 

законодавства країн колишнього СРСР за зарубiжною аналогiєю. 

Оскiльки поняття «патентний повiрений» є вiдносно новим для України, тому його 

дослiдження, характеристика та саме визначення є важливим для детально вивчення. 

Отже, у роботi описана коротка iсторiя розвитку iнституту патентних повiрених, представлена 

характеристика патентного повiреного, визначенi вимоги до їх кандидатури, проаналiзований 

порядок атестацiї представникiв у сферi iнтелектуальної власностi, наведена статистика про 

кiлькiсть зареєстрованих патентних повiрених в Українi, розкритi функцiї та форми дiяльностi 

даного iнституту, розглянуто основнi права та обов’язки патентних повiрених, визначена 

вiдповiдальнiсть патентних повiрених за порушення прав у сферi iнтелектуальної власностi, 

виявленi недолiки в законодавствi про патентних повiрених та запропоновано шляхи їх 

вирiшення. 

Ключові слова : патентний повiрений, представники, iнтелектуальна власнiсть, Державний 

реєстр, охорона прав, квалiфiкацiйнi iспити, атестацiя. 

 

Honcharenko D. E. The Role of Patent Attorneys in the Development of Intellectual Property 

in Ukraine. Protection of industrial property represents a very special area of professional activity, 

which is characterized by the connection of natural science education with sound legal knowledge in the 

field of legal protection of industrial property. Intellectual property by virtue of its specificity requires 

special protection, which is difficult to implement without the presence of special knowledge and 

experience. A specialist, a patent attorney, who possesses sufficient qualifications and practice to carry 
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out activities in the field  of protection and realization of intellectual property, whose purpose is 

professional assistance in acquiring and protecting copyright, intellectual property, know-how, etc.  

In 1992 - 1993, a package of legislative acts on the protection of intellectual property was adopted in 

Ukraine, which introduced the notion of representatives in matters of intellectual property ( patent 

attorneys ). Of course, in the former USSR, patent scientists worked, but the notion of "patent attorney" 

was included in Ukrainian legislation and in the laws of the former USSR in a foreign analogy.  

Since the concept of «patent attorney» is relatively new to Ukraine, its research, characteristics and 

the same definition are important for detailed study.  

Thus, the paper describes a brief history of the development of this institute, describes the patent 

attorney, defines the requirements for their candidacy, analyzes the procedure for attestation of 

representatives in the field of intellectual property, provides statistics on the number of registered patent 

attorneys in Ukraine, discloses the functions and forms of activity of this institute, is considered the basic 

rights and duties of patent attorneys, the responsibility of patent attorneys for violation of intellectual 

property rights, ted shortcomings in the legislation on patent attorneys and proposed solutions. 

Keywords : patent attorney, representatives, intellectual property, State register, protection of rights, 

qualification exams, certification. 

 
В сучасних умовах переходу України на новий 

iнновацiйний шлях розвитку проблема 

вдосконалення механiзму правової охорони 

результатiв iнтелектуальної дiяльностi i засобiв 

iндивiдуалiзацiї, захисту iнтелектуальних прав є 

важливою i актуальною - вiд її рiшення, багато в 

чому, залежить збереження i нарощування 

iнтелектуального потенцiалу, культурної 

спадщини, пiдвищення мiжнародного авторитету 

нашої країни. Важливим елементом даного 

механiзму є iнститут патентних повiрених, метою 

дiяльностi яких є представництво iнтересiв 

заявникiв, правовласникiв та iнших зацiкавлених 

громадян та юридичних осiб (споживачiв 

патентних послуг), пов'язаних з правовою 

охороною результатiв iнтелектуальної дiяльностi i 

засобiв iндивiдуалiзацiї. 

З прийняттям України незалежностi у сферi 

iнтелектуальної власностi з охорони прав на 

об’єкти промислової власностi була порожнеча. 

Оскiльки всi законодавчi акти про винаходи та iншi 

результати науково-технiчної творчостi були 

пiдписанi у часи колишнього СРСР [1]. 

Згiдно зi статтею 41 Конституцiї України 

«Кожен має право володiти, користуватися та 

розпоряджатися своєю власнiстю, результатами 

своєї iнтелектуальної, творчої дiяльностi» [2]. 

Оскiльки оформлення та вирiшення патентно-

правових питань вимагає спецiальних знань, не 

тiльки у галузi патентного права але й у галузi 

науки та технiки, тому законодавство кожної 

держави надає можливiсть не тiльки особисто 

брати в них участь, але й дозволяє звертатися за 

допомогою, досвiдом та послугами iнших осiб. 

Користування та звернення до таких спецiалiстiв, 

для iноземних осiб є обов’язковим. Таку роль в 

Українi виконують атестованi та зареєстрованi 

фахiвцi – представники у сферi iнтелектуальної 

власностi (патентнi повiренi).  

В Українi початком зародження та становлення 

нацiональної патентної системи науковцi вважають 

1993 рiк, коли Кабiнет Мiнiстрiв України затвердив 

постанову вiд 27 сiчня 1993 р. № 29 про заснування 

Державного патентного вiдомства України 

(Держпатент України), як центрального органу 

виконавчої влади. 

За недовгий час було започатковано 

органiзацiйну структуру Держпатетну, засновано 

нормативно-правову базу для забезпечення 

правової охорони промислової власностi на 

територiї України, утворено процедуру реєстрацiї 

прав на використання об'єктiв промислової 

власностi [1]. 

Пiзнiше, а саме 10. 08. 1994 року Кабiнет 

Мiнiстрiв України утвердив Положення про 

представникiв у справах iнтелектуальної власностi 

(патентних повiрених). У Положеннi вказується, 

що патентний повiрений надає фiзичним та 

юридичним  особам допомогу i послуги, пов'язанi з 

охороною прав на об'єкти iнтелектуальної 

власностi,  представляє iнтереси зазначених осiб у 

Держпатентi та установах,  що належать до сфери 

його управлiння, а також судових органах, 

кредитних установах, у вiдносинах з iншими 

фiзичними та юридичними особами [3]. 

Отож, патентнi повiренi - це фахiвцi, якi 

займаються тим, що за дорученням клiєнта 

визначають об'єкт охорони i роблять все для 

отримання охоронних документiв на створений 

об'єкт. 

Чинне законодавство України, а саме 

Положення про представникiв у справах 

iнтелектуальної власностi висуває до патентного 

повiреного суворi вимоги. Першою i головною 
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умовою є та, що патентний повiрений повинен бути 

громадянином України i постiйно проживати на її 

територiї. Другою, не менш важливою умовою, є та 

що дана особа повинна мати вищу освiту, а також 

повну вищу освiту у сферi охорони iнтелектуальної 

власностi. Наступна вимога є також важливою для 

висококвалiфiкованої дiяльностi патентного 

повiреного, оскiльки його практичний досвiд у 

сферi охорони iнтелектуальної власностi повинен 

складати не менше п’яти рокiв. Саме вiд даної 

вимоги, на мою думку, i залежить якiсть 

запропонованої роботи патентним повiреним своїм 

клiєнтам. Одним з основних показникiв 

квалiфiкацiї патентного повiреного, як i будь-якого 

iншого юриста, є його досвiд роботи. Патентний 

повiрений з великим досвiдом роботи має глибоке 

знання пiдходiв експертизи, прецедентiв реєстрацiї 

тих чи iнших видiв товарних знакiв, а також судової 

практики. Таким чином, звертаючись до 

досвiдченого патентного повiреного, Ви будете 

мати велику ймовiрнiсть якiсно виконаної роботи. 

Та остання умова, пiсля якої безпосередньо i 

почнеться дiяльнiсть патентного повiреного – це 

складання квалiфiкацiйних екзаменiв, успiшно 

пройти атестацiю i одержати свiдоцтво на право 

займатися дiяльнiстю патентного повiреного. 

Для того щоб пройти атестацiю, як патентного 

повiреного громадянину необхiдно звернутися до 

Держпатенту з заявою про його атестацiю та з 

копiєю документiв, визначених статтею 21 

Положення про представникiв у сферi 

iнтелектуальної власностi. Сама атестацiя 

складається з трьох етапiв:  

1) Проведення квалiфiкацiйного iспиту, в 

процесi якого перевiряється наявнiсть у кандидата 

у патентнi повiренi необхiдних знань для 

здiйснення дiяльностi патентного повiреного i 

вiдповiдних навичок їх практичного застосування;  

2) Проведення спiвбесiди з кандидатом за 

спецiалiзацiєю, яка була вказала в заявцi;  

3) Прийняття рiшення про атестацiю або про 

вiдмову в атестацiї за результатами 

квалiфiкацiйного iспиту [3]. 

Хочеться зазначити, що дiяльнiсть патентного 

повiреного потребує поєднанню навичок та знань. 

Досить логiчно мати вищу технiчну освiту для 

патентних повiрених, оскiльки вони надають 

послуги пов’язаннi з набуттям прав на винаходи, 

котрi вiдносяться до передових технологiй та 

наукових вiдкриттiв. Крiм технiчних навичок 

патентний повiрений повинен володiти 

юридичними знаннями, оскiльки права на об’єкти 

iнтелектуальної власностi вимагають значної 

уваги. Юридичнi знання не повиннi обмежуватися 

лише  положеннями тiєї країни, резидентом якої є 

даний представник, а повiрений повинен 

орiєнтуватися у законодавствi провiдних 

промислових країн, щодо охорони прав на об’єкти 

iнтелектуальної власностi, а також у мiжнародному 

законодавствi в сферi iнтелектуальної власностi. 

Пiсля складання квалiфiкацiйних iспитiв та 

успiшного проходження атестацiї даннi особи, яка 

пройшла перевiрку знань, вносяться до Держаного 

реєстру, пiсля чого призначається реєстрацiйний 

номер та видається свiдоцтво на право займатися 

дiяльнiстю патентного повiреного. 

Держпатент несе за собою вiдповiдальнiсть 

систематично публiкувати в офiцiйному бюлетенi 

«Промислова власнiсть» вiдомостi про 

зареєстрованих патентних повiрених. У 1992 роцi в 

Українi, коли було тiльки сформовано iнститут 

патентних повiрених, були атестованi 21 патентний 

повiрений, деякi з них працюють i сьогоднi, у 1994 

роцi - 54 чоловiка, у 2000 роцi ця цифра 

збiльшилася до 163 представникiв, у 2007 роцi - 307 

чоловiк [4. с. 129]. На сьогоднiшнiй день в Українi 

атестовано та зареєстровано у Державному реєстрi 

представникiв у справах iнтелектуальної 514 

патентних повiрених, бiльша частина яких 

зосереджена у столицi України. Першим 

зареєстрованим та таким, що отримав свiдоцтво 

патентного повiреного №1 в Українi є засновник 

компанiї «МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I 

ПАРТНЕРИ» - Валентин Iванович Михайлюк. У 

мiста Суми зареєстровано одну жiнку - Iвченко 

Лариса Василiвна [5]. Як на мене, дана статистика 

говорить про те, що розвиток iнституту патентного 

повiреного в Українi, а у Сумськiй областi тим 

паче, знаходиться на слабкому рiвнi. Це – значно 

менше, нiж потрiбно для задоволення потреб 

споживачiв патентних послуг. 

До основних функцiй патентних повiрених 

можна вiднести:  

1) проведення консультацiй з питань охорони 

об'єктiв iнтелектуальної власностi;  

2) проведення попереднього аналiзу об'єкту на 

вiдповiднiсть вимогам законодавства, а також 

пошук схожих об'єктiв серед вже зареєстрованих;  

3) проведення оцiнки об'єктiв iнтелектуальної 

власностi;  

4) представництво у вiдповiдних державних 

органах;  

5) допомога в складаннi i подачi заявок на 

отримання патенту або для державної реєстрацiї 

засобiв iндивiдуалiзацiї;  

6) рiзноманiтнi правовi послуги на стадiї 

пiдтримання чинностi патенту або свiдоцтва;  

7) представництво при розглядi спорiв у 

результатi порушення прав iнтелектуальної 

власностi [3]. 

Слiд вiдразу чiтко i виразно вказати, що 

повiрений, як особлива юридична особа, виступає 



  Правові горизонти / Legal horizons, 2017 

 

86 

тiльки i виключно за рахунок i вiд iменi довiрителя, 

керуючись виключно її iнтересами, i дiє тiльки 

вiдповiдно до вказiвки i довiрителя. Вiдповiдно, в 

договорi, а також у довiреностi, яка видається пiсля 

укладення договору, чiтко прописуються всi 

юридичнi дiї, якi повинен здiйснити вiд iменi свого 

довiрителя повiрений. Також дiяльнiсть патентного 

повiреного може засвiдчуватись заявкою на видачу 

охоронного документа на об’єкт промислової 

власностi, в котрiй зазначене прiзвище на 

реєстрацiйний номер патентного повiреного та 

вона засвiдчена пiдписом заявника.  

Згiдно до статтi 31 Положення, патентнi 

повiренi можуть об’єднуватися у громадськi 

органiзацiї. Саме громадськi органiзацiї 

займаються проблемами представникiв у сферi 

iнтелектуальної власностi, маючи тiсний зв'язок з 

Держпатентом України. В Українi такими 

органiзацiями є Всеукраїнська асоцiацiя 

представникiв у справах iнтелектуальної власностi 

(патентних повiрених) та Київська мiська асоцiацiя 

представникiв у справах iнтелектуальної власностi 

(патентних повiрених) [6]. 

Основнi права i обов'язки патентних повiрених 

при наданнi ними послуг клiєнтам з охорони i 

захисту прав на iнтелектуальну власнiсть 

закрiпленi в багатьох країнах в спецiальних 

документах, вироблених на основi багаторiчної 

практики. У цих документах перш за все 

обумовлено обов'язок патентного повiреного 

належним чином представляти iнтереси клiєнта i 

виконувати його доручення на високому 

професiйному рiвнi i вiдповiдно до професiйною 

етикою. 

Ведення справ за дорученням клiєнта 

патентними повiреними має на увазi збереження 

конфiденцiйностi, нерозголошення третiм особам 

iнформацiї у справах без дозволу клiєнта, а також 

попередження клiєнта про можливий «конфлiкт 

iнтересiв». 

Патентний повiрений має право вiдмовитися вiд 

ведення справи клiєнта в разi, якщо контакт з 

клiєнтом утруднений з тих чи iнших причин i через 

це неможливо нормально вести дiловодство, а 

також в разi затримки або вiдмови клiєнта сплатити 

послуги патентного повiреного. 

Важливо вiдзначити, що до патентного 

повiреного можуть бути застосованi заходи 

стягнення у разi невиконання або неналежного 

виконання ним обов'язкiв, передбачених законом 

або договором. В Українi якщо патентний 

повiрений порушує Положення про представникiв 

у сферi iнтелектуальної власностi або будь-який 

порядок на його основi, або вчинив неправомiрнi 

дiї, що є суттєво неприйнятними для патентного 

повiреного, рiшенням  Держпатенту може бути 

висунуто наступнi заходи: попередження; 

зупинення дiї свiдоцтва на перiод до 1 року або 

взагалi скасування свiдоцтва представника у 

справах iнтелектуальної власностi. 

Оскiльки iнститут патентних повiрених в 

Українi є вiдносно новим, то в його дiяльностi є ряд 

недолiкiв та прогалин, якi потрiбно заповнити.   

Цiлковито погоджуюся з думкою Коваленко 

Т.В., що проблема боротьби iз правопорушеннями 

у сферi iнтелектуальної власностi залишається 

однiєю з найскладнiших для судового 

вирiшення [4, с. 136]. Потрiбно визнати, що судовi 

справи у сферi iнтелектуальної власностi є досить 

обтяжувальними та складними, оскiльки 

вимагають як технiчних, природничих знань, так i 

юридичних та у сферi iнтелектуальної власностi. 

Отож, тiльки спецiалiст, котрий має всi цi знання та 

досвiд у галузi захисту прав на об’єкти 

iнтелектуальної власностi може вдало виконати 

весь цей процес. 

Тому, дуже вдалим, як на мене, є Указ 

Президента України №-299/2017 вiд 29.09.2017 

«Про утворення Вищого суду з питань 

iнтелектуальної власностi» тому, що по-перше це 

пришвидшить розгляд справ у сферi 

iнтелектуальної власностi, по-друге це розширює 

дiяльнiсть патентних повiрених, оскiльки вони 

можуть претендувати на посади суддiв, але за 

умовою що вони матимуть п’ятирiчний 

практичний досвiд у данiй сферi [7]. 

Стосовно вимоги стажу, то передбачається, що 

для дiяльностi патентного повiреного необхiднi 

професiйнi навички i знання, проте стаж в тiй сферi 

дiяльностi, в якiй громадянин бажає здiйснювати 

функцiї патентного повiреного, не гарантує їх 

наявностi, тому я вважаю, що було б вдалим вести 

вимогу проходження навчання за програмами 

пiдвищення квалiфiкацiї. 

На мою думку, що в iнтересах клiєнтiв i в 

кiнцевому пiдсумку самих патентних повiрених 

було б доречно включити в законопроект ряд 

положень про обов'язковiсть фiнансових гарантiй 

вiдшкодування шкоди, в тому числi страхування 

професiйної вiдповiдальностi патентних повiрених. 

Таким чином, заслуговують на увагу й iншi 

напрямки виконання зобов'язань патентними 

повiреними внаслiдок заподiяння шкоди в 

результатi їх професiйної дiяльностi. Наприклад, 

надання ними гарантiй фiнансового забезпечення 

своєї дiяльностi i можливостi вiдшкодування 

заподiяної шкоди за допомогою залучення 

державних або банкiвських гарантiй, введення 

страхового депозиту тощо. 

Згiдно до Державного реєстру представникiв у 

сферi iнтелектуальної власностi на сьогоднiшнiй 

день в Українi таких зареєстровано 514 чоловiк. 
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Але iснує проблема, яка досi не врегулювана 

Держпатентом. Це насамперед те, що деякi 

представники могли виїхати за межi України i лише 

iнодi можуть з’являтися на територiї нашої 

держави, але при цьому досi носять звання 

«патентний повiрений». В той час, коли Положення 

про представникiв у сферi iнтелектуальної 

власностi говорить про те, що тiльки резиденти 

України можуть мати права представництва перед 

Держпатентом України. Тому необхiдною умовою, 

на мою думку, є ведення та перiодичний перегляд 

реєстру патентних повiрених. 

Отже, оскiльки професiя патентного повiреного 

на ринку працi з’явилася вiдносно недавно, то 

звичайно вона потребує постiйного вдосконалення, 

покращення та аналiзу зарубiжного законодавтсва. 

На мою думку, крiм представлених мною змiн, 

потрiбно також вирiшити наступнi питання, а саме: 

на законодавчому рiвнi затвердити статус 

представникiв у сферi iнтелектуальної власностi, 

розшити їх права, запровадити регулярнi 

переатестацiї, розширити низку законодавчих актiв 

про патентних повiрених тощо.
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