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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказ Державного підприємства 

«Український інститут  

інтелектуальної власності»  
від 01.02.2023 року № 30-Н/2023  

                                                                        

                                                              

Перелік платних послуг  

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»  
  

  

Назва послуги  

Розмір оплати послуги, гривень  
Максимальний 

строк надання 

послуги  
Вартість 

послуги  
ПДВ  
(20%)  

Загальна 

вартість з  

ПДВ  

1  2  3  4  5  

1. Послуги, що стосуються винаходів і корисних моделей  

1.1. Складання заявки (за винятком креслень) 

на винахід або корисну модель (1 заявка)  
        

1 корисна модель  5000,00  1 000,00  6 000,00  1 міс.  

1 винахід  6 000,00  1 200,00  7 200,00  2 міс.  

  – за кожний наступний об’єкт у заявці  2 000,00  400,00  2 400,00  

1.2. Проведення патентних досліджень з метою 

виявлення патентної ситуації щодо об’єкта 

господарської діяльності (ОГД) [ДСТУ 3575- 
97]  

        

а) опрацювання замовлення (1 замовлення)  500,00  100,00  600,00  5 робочих днів  

б) інформаційний пошук відомостей про 

винаходи/корисні моделі (1 замовлення, 1 

держава, 1 рік, 1 предмет пошуку)  

240,00  48,00  288,00  15 робочих днів  

480,00  96,00  576,00  5 робочих днів  

в) порівняльний аналіз винаходу/корисної 

моделі з ОГД (1 документ (патент))  

  

3 600,00  

  

720,00  

  

4 320,00  

  

30 робочих днів  

г) складання звіту (1 звіт)  600,00  120,00  720,00  10 робочих днів  

д) складання патентного формуляра  
(1 формуляр)  

  

600,00  

  

120,00  

  

720,00  

  

5 робочих днів  

1.3. Іменний інформаційний пошук відомостей 

про винаходи/корисні моделі                                      

(1 ім’я/найменування, 1 держава)  

        

- 1 рік  240,00  48,00  288,00  

  

15 робочих днів  

- 5 років  420,00  84,00  504,00  

- 10 років  780,00  156,00  936,00  

- 20 років  1 200,00  240,00  1 440,00  

- 1 рік  480,00  96,00  576,00    
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- 5 років  840,00  168,00  1 008,00    

5 робочих днів  

   
- 10 років  1 560,00  312,00  1 872,00  

- 20 років  2 400,00  480,00  2 880,00  

1.4. Тематичний інформаційний пошук 

відомостей про винаходи/корисні моделі               

(1 держава, 1 предмет пошуку, 1 рік)  

240,00  48,00  288,00  15 робочих днів  

480,00  96,00  576,00  5 робочих днів  

  1.5.Тематичний інформаційний пошук 

відомостей про винаходи/корисні моделі                 

за міжнародними відкритими базами даних     

(1 предмет пошуку)  

7 000,00  1 400,00  8 400,00  15 робочих днів  

1.6. Тематичний інформаційний пошук 

відомостей про винаходи/корисні моделі                 

за розділами МПК «А» та «С» (1 сполука,                

1 держава)  

 

5 000,00  

 

  

1000,00  

 

  

6 000,00  

 

 1 міс.  

1.7. Перевірка відповідності документів 

заявки на винахід/корисну модель 

формальним вимогам (1 заявка)  

 

1000,00  200,00  1200,00  5 робочих днів  

1.8. Підготовка та подання заяви про 

проведення кваліфікаційної експертизи за 

заявкою на винахід  
400 80 480 3 робочих дні  

1.9. Підготовка відповіді на запит органу 

експертизи за заявкою на винахід або корисну 

модель (1 запит)  
        

- мінімум  1500,00  300,00  1800,00  
від 1 міс.  

- максимум  2500,00  500,00  3000,00  

1.10. Складання заявочних матеріалів на 

винахід для подання міжнародної заявки за 

процедурою РСТ (1 заявка)  
6 000,00  1 200,00  7 200,00  

  

1 місяць 

 

  1.11. Підготовка заяви щодо внесення змін до 

заявки на винахід (корисну модель) за 

ініціативою заявника (його імені/найменування 

і адреси, адреси для листування, імені та 

адреси представника)  

 

400,00  80,00  480,00  5 робочих днів  

 1.12. Підготовка клопотання щодо внесення до 

заявки на винахід (корисну модель) змін, 

пов’язаних зі зміною особи заявника, та 

підготовка договору про передачу права на 

одержання патенту за заявкою   

1500,00  300,00  1800,00  15 робочих днів  

 1.13. Надання консультацій щодо поданих 

заявок на державну реєстрацію винаходу або 

корисної моделі (1 заявка) 

  

600,00  

  

120,00  

  

720,00  
  

1.14. Визначення відповідності умовам 

охороноздатності (1 об’єкт)  

  

720,00  

  

144,00  

  

864,00  

  

1 міс.  
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1.15. Підготовка клопотання про 

продовження/ поновлення строку 

надходження документа про сплату 

державного мита за реєстрацію винаходу 

(корисної моделі) та/або  строку сплати збору 

за публікацію про державну реєстрацію 

винаходу (корисної моделі)   

 

 

 

 

 

400,00  

  

 

 

 

80,00  

  

 

 

 

480,00  

  

 

 

 

5 робочих днів  

Примітка до пп. 1.14.: при попередньому 

замовленні послуг, в разі якщо об’єкт відповідає 

умовам охороноздатності, замовник оплачує 

послуги зі складання та оформлення заявочних 

документів на винахід/корисну модель, 

передбачених пп.1.1. за мінусом вартості 

пп.1.14. тарифів  
 

    

2. Послуги, що стосуються промислових зразків  

2.1. Складання заявки (за винятком зображень 

виробу і креслень) для реєстрації  

промислового зразку 

 

        

– 1 промисловий зразок  2000,00  400,00  2400,00  

1 міс.  
– кожний наступний промисловий зразок у 

множинній заявці, що належить до одного і 

того самого класу МКПЗ 

400,00  80,00  480,00  

2.2. Патентні дослідження зовнішнього вигляду 

об’єкта права промислової власності і об’єкта 

господарської діяльності  
        

а) опрацювання замовлення (1 замовлення)  180,00  36,00  216,00  5 робочих днів  

б) інформаційний пошук за відкритими 

інформаційно-пошуковими системами (1 рік,    

1 клас, 1 підклас МКПЗ)  

  

200,00  

  

40,00  

  

240,00  

  

10 робочих днів  

в) порівняльний аналіз зареєстрованих  

промислових зразків та об’єкта досліджень  

        

– 1 промисловий зразок   2520,00  504,00  3 024,00  

30 робочих днів  – кожний наступний промисловий зразок у 

множинній заявці, що належить до одного і 

того самого класу МКПЗ 

 

1260,00  
 

252,00  
 

1 512,00  

г) складання звіту (1 звіт)  600,00  120,00  720,00  5 робочих днів  

2.3. Інформаційний пошук за відкритими 

інформаційно-пошуковими системами (1 рік,            

1 клас, 1 підклас МКПЗ, звіт) 
200,00  40,00  240,00  10 робочих днів  

2.4. Іменний інформаційний пошук 

відомостей про промислові зразки (1 ім’я/  

найменування, 1 держава)  
        

- 1 рік  120,00  24,00  144,00  10 робочих днів  

  

  
- 5 років  210,00  42,00  252,00  

- 10 років  390,00  78,00  468,00  

- 20 років  600,00  120,00  720,00  
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- 1 рік  240,00  48,00  288,00    

5 робочих днів  

  

  

- 5 років  420,00  84,00  504,00  

- 10 років  780,00  156,00  936,00  

- 20 років  1200,00  240,00  1 440,00  

2.5. Перевірка відповідності заявки на 

промисловий зразок на відповідність 

формальним вимогам (1 заявка)  
    

– 1 промисловий зразок  500,00  100,00  600,00  5 робочих днів  

– кожний наступний промисловий зразок у 

множинній заявці, що належить до одного і 

того самого класу МКПЗ 
400 80 480 2 робочих дні 

2.6. Підготовка клопотання про  

продовження/ поновлення строку 

надходження документа про сплату 

державного мита за реєстрацію 

промислового зразка та/або строку сплати 

збору за публікацію відомостей про 

державну реєстрацію промислового зразка 

 

 

 

 

400,00  

 

 

 

80,00  

 

 

 

480,00  

 

 

 

5 робочих днів  

2.7. Підготовка заяви щодо внесення змін 

до заявки на промисловий зразок за 

ініціативою заявника (його 

імені/найменування і адреси, адреси для 

листування, імені та адреси представника) 

 

 

400,00  
 

80,00  
 

480,00  
 

5 робочих днів  

2.8. Підготовка клопотання щодо внесення до 

заявки на промисловий зразок змін, пов’язаних 

зі зміною особи заявника, та підготовка 

договору про передачу права на одержання 

свідоцтва за заявкою   

1500,00  300,00  1800,00  15 робочих днів  

2.9. Підготовка відповіді на запит органу 

експертизи за заявкою на промисловий зразок 

(1 запит) 
1000,00  200,00  1200,00  15 робочих днів  

2.10. Складання опису промислового 

зразка, що заявляється (1 опис) 1000,00  200,00  1200,00  5 робочих днів 

3. Послуги, що стосуються торговельних марок  

3.1. Складання заявки на реєстрацію 

торговельної марки в Україні (залежно від виду 

позначення, кількості класів МКТП та кількості 

найменувань товарів і послуг в кожному класі 

(1 позначення словесне або зображувальне,              

1 клас)  

 

800,00  160,00  960,00  5 робочих днів  

 

1500,00  
 

300,00  
 

1 800,00  2 робочих дні 

Для кожного наступного  класу МКТП та для 

комбінованого позначення 

 

коефіцієнт 1,2    
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3.2. Проведення пошуку тотожних або схожих 

позначень з використанням відкритих 

інформаційно-пошукових систем, включаючи 

відомості про міжнародні реєстрації знаків за 

Мадридською системою, що діють на території 

України, мовою подання міжнародної заявки, з 

наданням звіту (1 позначення, 1 клас МКТП)  

        

– словесне або зображувальне  720,00  144,00  864,00  

7 робочих днів  
за кожний наступний клас МКТП додатково  145,00  29,00  174,00  

– комбіноване  1440,00  288,00  1 728,00  

за кожний наступний клас МКТП додатково  290,00  58,00  348,00  

– словесне або зображувальне  1440,00  288,00  1 728,00  

3 робочих дні  
за кожний наступний клас МКТП додатково  290,00  58,00  348,00  

– комбіноване  2880,00  576,00  3 456,00  

за кожний наступний клас МКТП додатково  577,50  115,50  693,00  

3.3. Перевірка переліку товарів і послуг за 

заявкою на відповідність чинній версії МКТП  
(1 позначення)  

        

– 1 клас  400,00  80,00  480,00  
3 робочих дні  

– за кожний клас понад один  200,00  40,00  240,00  

3.4. Попередня (до подання заявки в Україні) 

перевірка відповідності документів заявки на 

реєстрацію торговельної марки встановленим 

вимогам законодавства (залежно від кількості 

класів та обсягу матеріалів)  

(1 заявка)  

        

- мінімум  400,00  80,00  480,00  
2 робочих дні  

- максимум  1000,00  200,00  1 200,00  

3.5. Підготовка переліку товарів і послуг для 

заявки відповідно до чинної версії МКТП  
для реєстрації торговельної марки в  
Україні (1 клас МКТП)  

        

400,00  80,00  480,00  2 робочих дні  

3.6. Пошук позначень, тотожних 

досліджуваному, по всіх класах МКТП з 

використанням відкритих інформаційно-

пошукових систем, з наданням звіту                         

(1 позначення)  

        

– словесне або зображувальне  1200,00  240,00  1 440,00  
7 робочих днів  

– комбіноване  2400,00  480,00  2 880,00  

– словесне або зображувальне  2400,00  480,00  2 880,00  
3 робочих дні  

– комбіноване  4800,00  960,00  5 760,00  

3.7. Інформаційний пошук в базах даних 

зареєстрованих чи поданих на реєстрацію 

торговельних марок в Україні з 

використанням відкритих інформаційно-

пошукових систем 
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– власника та/або заявника торговельної марки 

з наданням звіту про пошук та відомостей про 

власника (назва, адреса для листування)  

(1 позначення)  

600,00  120,00  720,00  
15 робочих 

днів 

1800,00  360,00  2 160,00  5 робочих днів 

– торговельних марок певного власника та/або 

заявника (1 особа – юридична або фізична)  

600,00  120,00  720,00  
15 робочих 

днів 

1800,00  360,00  2 160,00  5 робочих днів 

3.8. Заповнення заяви про державну 

реєстрацію торговельної марки, крім опису 

позначення та переліку товарів і послуг (1 

заява)  

400,00  80,00  480,00  2 дні 

3.9. Складання опису позначення, що 

заявляється (1 опис)  
360,00  72,00  432,00  2 дні 

3.10. Надання консультацій щодо поданих 

заявок на державну реєстрацію торговельної 

марки (1 заявка) 
600,00  120,00  720,00  

до закінчення 
експертизи 

заявки 

3.11. Підготовка відповіді на запит органу 

експертизи за заявкою на торговельну марку  

(1 запит) 

   

 

- мінімум  1500 300 1800 15 робочих 

днів 

 - максимум  2500 250 3000 

3.12. Підготовка заяви щодо внесення змін до 

заявки на торговельну марку за ініціативою 

заявника (його імені/найменування і адреси, 

адреси для листування, імені та адреси 

представника, а також зміни щодо скорочення 

переліку товарів і послуг)  

 

 

 

400,00  

 

 

80,00  

 

 

480,00  

 

 

5 робочих днів  

3.13. Підготовка клопотання щодо внесення 

до заявки на торговельну марку змін, 

пов’язаних зі зміною особи заявника, та 

підготовка договору про передачу права на 

одержання свідоцтва за заявкою   

1500,00  300,00  1800,00  
15 робочих 

днів  

3.14. Підготовка клопотання про продовження 

строку дії свідоцтва України на торговельну 

марку  
400,00  80,00  480,00  

5 робочих 

днів  

3.15. Підготовка клопотання про 

продовження/ поновлення строку 

надходження документа про сплату 

державного мита за видачу свідоцтва та/або  

строку сплати збору за публікацію про 

видачу свідоцтва 

 

 

 

400,00  

 

 

80,00  

 

 

480,00  

 

5 робочих 

днів  

4. Патентно-інформаційні послуги     

4.1. Пошук інформації з консультантом  

(1 година)  
500,00  100,00  600,00    
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4.2. Пошук повного опису до патенту на 

винахід певної держави (1 держава)  
    

 
    

– 1 опис (до 10 сторінок)  100,00  20,00   120,00  
5 робочих днів  

– за кожну наступну сторінку  50,00  10,00   60,00  

4.3. Пошук патентів-аналогів (1 заявка)  1000,00  200,00   1 200,00  10 робочих днів  

4.4. Надання добірки описів до патентів (копії 

перших сторінок) за визначеною тематикою  

(1 тематична добірка)  
1000,00  200,00  

 

1200,00  10 робочих днів  

  4.5. Надання усної консультації загального 

характеру з питань стосовно об‘єктів права 

інтелектуальної власності (до 10 хв.)  
Безкоштовно  

 

  

4.6. Надання усної консультації з 

конкретних питань набуття, використання 

та захисту прав на об’єкти права  
інтелектуальної власності (1 звернення)  

- за кожні 10 хв  

  

 

 

100,00  

  

 

 

20,00  

   

 

 

120,00  
  

5. Послуги, що стосуються Інтернет-біржі промислової власності  

 
 

5.1. Надання усної або письмової консультації 

щодо складу та характеру відомостей про 

об’єкт промислової власності замовника для 

подальшого розміщення на сайті (1 об’єкт)  

100,00  20,00  

 

120,00  
  

5 робочих днів  

5.2. Підготовка, узгодження та затвердження 

замовником текстової інформації про об’єкт 

промислової власності замовника (1 сторінка – 

до 1800 знаків)  

500,00  100,00  

 

600,00  20 робочих днів  

5.3. Редагування графічної інформації 

замовника та її підготовка до розміщення на 

сайті (1 зображення (фото, відео)  
  

 

  

- мінімум 50,00  10,00  
 

60,00  5 робочих днів  

- максимум 300,00  60,00   360,00  5 робочих днів  

5.4. Розміщення інформації про об’єкт 

промислової власності на сайті (1 сторінка)  
100,00  20,00  

 
120,00    

5.5. Демонстрація та супроводження 

інформації про об’єкт промислової 

власності замовника на сайті  
    

 

    

- 1 місяць  100,00  20,00   120,00    

- 6 місяців  500,00  100,00  600,00    
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Примітка до п.5.: для замовників - фізичних 

осіб, які є власниками прав на об’єкти 

промислової власності, надається знижка 50% 

на послуги Інтернет-біржі за діючими 

тарифами  

  

6. Послуги, що стосуються питань розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності  

6.1. Складання договору про передання 

виключних майнових прав власності або 

ліцензійного договору на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок (залежно від 

складності об’єкта тощо) (1 договір)  

        

- мінімум  1000,00  200,00  1200,00  
1 міс.  

- максимум  2400,00  480,00  2 880,00  

6.2. Складання договору про передання 

виключних майнових прав власності або 

ліцензійного договору на торговельну марку 

(залежно від складності об’єкта, умов договору 

тощо) (1 договір)  

        

- мінімум  1000,00  200,00  1 200,00  
1 міс.  

- максимум  2400,00  480,00  2 880,00  

6.3. Ведення діловодства за ліцензійним 

договором або договором про передачу прав на  
(1 договір)  

      
До закінчення 

реєстрації  

– винахід (корисну модель)  400,00  80,00  480,00    

– промисловий зразок  480,00  80,00  480,00    

– торговельну марку   480,00  80,00  480,00    

6.4. Складання інших договорів щодо 

розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності (1 договір)  

 

Договірна  

 

  

7. Послуги, що стосуються авторського права     

7.1. Складання та подання заявки на реєстрацію 

авторського права або договору, який 

стосується права автора  

 

        

- 1 заявка   500,00  100,00  600,00  

1 міс.  
- 1 договір   600,00  120,00  720,00  

7.2. Підготовка авторських договорів та 

договорів передачі авторських та суміжних 

прав (1 договір)  

  

600,00  
 

120,00  
 

720,00  1 міс.  

7.3. Аналіз укладених авторських договорів та 

договорів передачі авторських та суміжних 

прав  

  

600,00  
 

120,00  
 

720,00  15 робочих днів  
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7.4. Надання консультацій з питань реєстрації 

авторського права на твір (авторам)  
 

100,00  20,00  120,00    

7.5. Надання консультацій з питань реєстрації 

авторського права на службовий твір»  

 

200,00  40,00  240,00    

8. Додаткові послуги  
   

8.1. Проведення аудиту портфоліо об‘єктів 

інтелектуальної власності    

  
Договірна  

 
-  

 
  

 
 

-  

Примітка: послуги, що не зазначені у Переліку платних послуг Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності», здійснюються за договірною ціною.  

  

  

  

  

  

  

  

 


