
 

Пропозиція для обговорення 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про представників у справах інтелектуальної власності  

(патентних повірених) 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає правовий статус представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених) і регулює відносини, пов'язані 

з набуттям, реалізацією і припиненням права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного.  

Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, 

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів”, “Про правову охорону 

географічних зазначень”. 

Це Положення не поширюється на представників з питань інтелектуальної 

власності на сорти рослин, які провадять свою діяльність відповідно до Закону 

України “Про охорону прав на сорти рослин” та Положення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1183. 

Представник з питань інтелектуальної власності на сорти рослин здійснює свою 

професійну діяльність з урахуванням вимог, визначених Законом України “Про 

охорону прав на сорти рослин”. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

об’єкт інтелектуальної власності – винахід, корисна модель, промисловий 

зразок, торговельна марка, компонування напівпровідникового виробу, 

географічне зазначення; 
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охоронний документ – патент на винахід, патент на корисну модель, 

свідоцтво на торговельну марку, свідоцтво про державну реєстрацію 

промислового зразка, свідоцтво на компонування напівпровідникового виробу; 

УКРНОІВІ – Державна організація “Український національний офіс 

інтелектуальної власності та інновацій”, що визначена Кабінетом Міністрів 

України Національним органом інтелектуальної власності.   

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у вищезазначених 

законах. 

3. Діяльність патентного повіреного є незалежною професійною 

діяльністю щодо надання послуг, пов’язаних із охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, представництва інтересів осіб в УКРНОІВІ, 

Мінекономіки та в інших органах державної влади, а також правоохоронних та 

судових органах, банківських та інших фінансових установах, у відносинах з 

іншими фізичними та юридичними особами. 

Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, 

які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза 

межами України, у відносинах з УКРНОІВІ реалізують свої права через 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 

зареєстрованих згідно з цим Положенням, крім випадків, встановлених 

законодавством. 

4. Патентним повіреним може бути фізична особа, яка: 

є громадянином України; 

вільно володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного 

Національною комісією зі стандартів державної мови; 

має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та вищу освіту не 

нижче другого (магістерського) рівня у сфері інтелектуальної власності;  

має не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері 

інтелектуальної власності. 

Досвід практичної роботи у сфері інтелектуальної власності – досвід 

особи, набутий нею після здобуття вищої освіти не нижче першого 
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(бакалаврського) рівня у процесі надання послуг, пов’язаних із охороною прав 

на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема:  

під час роботи у патентного повіреного чи в патентних агентствах, фірмах, 

тощо; 

під час роботи у фізичних осіб - підприємців, в центрах підтримки 

технологій та інновацій, патентно-ліцензійних відділах, центрах трансферу 

технологій, структурних підрозділах підприємств, установ, організацій;  

у процесі здійснення науково-технічної роботи та/або експертної 

діяльності;  

під час здійснення підприємницької діяльності у формі фізичної особи - 

підприємця; 

під час професійного представництва інтересів у судових та 

правоохоронних органах. 

5. Для набуття статусу патентного повіреного особа, яка відповідає 

вимогам пункту 3 цього розділу, має пройти атестацію, скласти присягу 

патентного повіреного та отримати свідоцтво представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного) у порядку, визначеному цим 

Положенням та Положенням про Атестаційну комісію, затвердженому 

Мінекономіки.  

Відомості про патентного повіреного повинні бути внесені до Державного 

реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених) (далі – державний реєстр), що ведеться УКРНОІВІ у порядку, 

визначеному Мінекономіки. Патентному повіреному, внесеному до державного 

реєстру, присвоюється реєстраційний номер.  

6. УКРНОІВІ забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, 

внесених до державного реєстру, в офіційному електронному бюлетені 

“Промислова власність”.  

7. Патентний повірений може мати печатку із зазначенням свого прізвища, 

імені та по батькові (за наявності), реєстраційного номера та дати видачі 
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свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного), а також поточний та інші рахунки в банках.  

8. Не може бути патентним повіреним особа, яка: 

має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за 

вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої 

тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; 

визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 

звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної 

служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги 

– протягом трьох років з дня такого звільнення; 

притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом трьох 

років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили. 

9. Несумісною з діяльністю патентного повіреного є:  

робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 

Закону України “Про запобігання корупції”; 

робота в Мінекономіки, УКРНОІВІ або інших підприємствах, установах та 

організаціях, що входять до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності. 

У разі виникнення обставин несумісності, встановлених цим пунктом, 

патентний повірений повинен протягом 14 календарних днів із дня виникнення 

таких обставин подати до УКРНОІВІ заяву про зупинення права на зайняття 

діяльністю патентного повіреного. 

10. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє 

(довірителя). Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим 

документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства.  

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також 

шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу 

охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності, якщо заявка 

підписана заявником. 
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11. Мінекономіки, УКРНОІВІ не відповідають за зобов’язаннями 

патентних повірених.  

 

ІІ. Права патентного повіреного 

1. Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних 

обов’язків і вчиняє свої дії на підставі чинного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та норм етики професійної діяльності.  

2. Під час здійснення своєї діяльності патентний повірений для належного 

представництва інтересів довірителя та надання послуг, пов’язаних із охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, у межах доручення особи, які він 

представляє, має право, зокрема:  

1) складати та підписувати заяви, заявки, заперечення, скарги, клопотання, 

пояснення, описи, креслення, формули винаходів (корисних моделей), інші 

документи і подавати їх у порядку, встановленому законодавством; 

2) знайомитись з матеріалами заявок, вносити зміни до документів заявки 

на об’єкти інтелектуальної власності, відкликати заявки; 

3) проводити дослідження об’єктів інтелектуальної власності та науково-

дослідні роботи, готувати висновки за їх результатами;  

4) представляти і захищати права, свободи та інтереси довірителя в 

УКРНОІВІ, Мінекономіки та інших органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, 

посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення 

відповідних питань, зокрема: 

отримувати охоронні документи та їх дублікати, виписки та витяги з 

державних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності; 

здійснювати платежі, визначені чинним законодавством, у тому числі в 

іноземній валюті; 

вживати заходи для підтримання чинності майнових прав інтелектуальної 

власності;  
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подавати заяви про реєстрацію фактів передання виключних майнових 

прав інтелектуальної власності та укладання ліцензійних договорів на 

використання об’єктів інтелектуальної власності, внесення змін у відомості про 

видачу ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності, подавати 

інформацію щодо обтяжень прав інтелектуальної власності;  

5) звертатися з клопотаннями та скаргами до посадових і службових осіб 

та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці 

клопотання і скарги; 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях в 

УКРНОІВІ, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 

давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 

7) посвідчувати копії документів, пов’язані з наданням послуг щодо 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, крім випадків, якщо законом 

установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 

8) збирати відомості про факти, що можуть мати значення в процесі 

захисту прав особи, яку він представляє;  

9) одержувати письмові висновки фахівців, експертів із питань, що 

потребують спеціальних знань; 

10) визначати порядок ознайомлення інших осіб з інформацією, яка є 

предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, включаючи 

належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему 

захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він 

представляє; 

11) за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої 

повноваження іншому патентному повіреному, якщо це передбачено 

довіреністю, з дотримання обов’язку сповіщення про таку передачу УКРНОІВІ;  

12) право на зайняття діяльністю патентного повіреного індивідуально або 

разом з іншими патентними повіреними, створювати патентні агентства, фірми, 

бюро, контори тощо з правами юридичної особи, працювати за наймом, 

приймати за наймом помічника патентного повіреного; 
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13) отримувати винагороду від особи, яку він представляє; 

14) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та цим 

Положенням.  

3. Діяльність представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного) може бути підприємницькою.  

4. Патентний повірений має право на пенсійне забезпечення та соціальні 

гарантії, встановлені чинним законодавством.  

5. Патентні повірені можуть об’єднуватися у громадські об’єднання згідно 

із законодавством.  

 

ІІІ. Обов’язки патентного повіреного  

 

1. Під час здійснення діяльності патентний повірений зобов’язаний: 

дотримуватися вимог законодавства, присяги та норм етики професійної 

діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного), сумлінно виконувати свої обов’язки; 

дотримуватися конфіденційності відносно відомостей, одержаних ним під 

час здійснення своїх професійних обов’язків, та не використовувати їх у своїх 

інтересах або інтересах третіх осіб;  

постійно підвищувати свій рівень професійної компетенції; 

невідкладно повідомляти довірителя про виникнення конфлікту інтересів 

осіб, яких він представляє; 

відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони 

можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував 

іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений; 

письмово повідомляти УКРНОІВІ про зміну відомостей про себе, які 

підлягають розміщенню в державному реєстрі; 

своєчасно надавати інформацію на запит УКРНОІВІ щодо актуалізації 

відомостей про нього, що містяться у державному реєстрі; 
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виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, договором, 

довіреністю. 

2. Патентний повірений забезпечує захист персональних даних про 

фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту 

персональних даних. 

 

ІV. Норми етики професійної діяльності патентних повірених 

 

1. Професійна діяльність патентних повірених ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, незалежності, уникнення конфлікту інтересів 

неупередженості та пріоритету інтересів осіб, яких вони представляють, 

конфіденційності, компетентності та добросовісності, чесності, порядності та 

відповідальності, поваги до професії. 

2. Патентний повірений у своїй професійній діяльності повинен виходити 

з пріоритету інтересів довірителя, не вчиняти в особистих інтересах чи в 

інтересах інших осіб дій, які б могли поставити під сумнів неупередженість та 

незалежність діяльності патентного повіреного. 

3. Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою 

передумовою довірчих відносин між патентним повіреним та особою, яку він 

представляє. Збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої 

патентним повіреним від осіб, яких він представляє, є правом патентного 

повіреного у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати 

розголошення такої інформації, та обов’язком щодо довірителя і тих осіб, кого 

ця інформація стосується. 

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. 

Патентний повірений зобов’язаний поінформувати та роз’яснити 

дотримання принципу конфіденційності своїм помічникам, стажистам, 

практикантам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах з 

патентним повіреним (патентним агентством, фірмою, бюро, конторою тощо). 
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Патентний повірений зобов’язаний забезпечити належні умови зберігання 

документів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну 

інформацію, які виключають доступ до них сторонніх осіб.  

4. Патентний повірений зобов’язаний надавати послуги компетентно, що 

передбачає наявність відповідних знань, досвіду їх застосування, а також 

систематичного підвищення кваліфікації. Підвищенням кваліфікації вважається 

проходження навчання (тренінгів, вебінарів тощо) за відповідними програмами 

у WIPO, EPO, EUIPО, УКРНОІВІ.  

Патентний повірений може надати згоду на надання своїх послуг, якщо 

запропонована справа відповідає його рівню професійної компетенції, та не 

виходить за межі його спеціалізації. 

5. Патентний повірений надає особі, яка до нього звернулася, роз’яснення, 

необхідні для правильного розуміння та оцінки питань інтелектуальної 

власності. 

Патентний повірений повинен неупереджено, об’єктивно, з розумною 

періодичністю інформувати особу, яку він представляє, про хід справи, про час і 

обсяг роботи, який необхідний для виконання доручення, своєчасно відповідати 

на запити довірителя, повідомляти про наявність відомих йому фактичних і 

правових підстав, які можуть позитивно або негативно впливати на його 

виконання, правові наслідки досягнення результату, бажаного для довірителя.  

Якщо за наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення 

свідомо для патентного повіреного існує поширена несприятлива (з точки зору 

результату, бажаного для довірителя) практика застосування відповідних норм 

права, патентний повірений зобов’язаний про це повідомити. 

6. Патентний повірений у своїй професійній діяльності повинен 

дотримуватися Конституції України, законів України, поважати права, свободи, 

законні інтереси, честь, гідність та репутацію фізичних та юридичних осіб.  

Патентний повірений не може поводитися безвідповідально під час 

здійснення своєї діяльності. Свідоме поширення неправдивих відомостей або 

зневажливих принизливих безпідставних тверджень є неприпустимим. Жоден 
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патентний повірений не може вводити в оману, вдаватися до погроз, шантажу, 

підкупу або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних або 

особистих цілей.  

7. Патентний повірений повинен сумлінно виконувати покладені на нього 

обов’язки та утримуватися від будь-якої поведінки, яка може зашкодити 

репутації професії патентного повіреного. 

Настирливе, неодноразове нав’язування своїх професійних послуг 

потенційним клієнтам, є діями, які підривають професійну гідність патентного 

повіреного. 

8. Патентний повірений має право рекламувати свою професійну 

діяльність з дотриманням чинного законодавства і цього Положення. 

Рекламні матеріали мають бути об’єктивними, неупередженими та 

відповідати таким принципам діяльності патентних повірених як чесність та 

конфіденційність. 

У рекламних матеріалах не може бути надана інформація, що стосується 

оціночних характеристик патентного повіреного, порівнянь з іншими 

патентними повіреними та їх критики. Не можна вдаватися до антиреклами 

стосовно інших патентних повірених або використовувати цей метод при 

рекламуванні своєї діяльності.  

9. Участь патентного повіреного у соціальних мережах (наприклад, але не 

обмежуючись: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, 

Instagram, Flickr, MySpace та інших), інтернет-форумах та застосування ним 

інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте патентний 

повірений може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання 

якої не завдає шкоди авторитету патентних повірених. 

Патентний повірений при користуванні соціальними мережами, інтернет-

форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет повинен 

дотримуватись своїх професійних обов'язків, передбачених чинним 

законодавством України, цим Положенням. 
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Використання патентним повіреним соціальних мереж, інтернет-форумів та 

інших форм спілкування в мережі Інтернет повинно відповідати наступним 

принципам: незалежності; професійності; відповідальності; чесності;  

стриманості та коректності; гідності; недопущення будь-яких проявів 

дискримінації;  толерантності та терпимості;  корпоративності та збереження 

довіри суспільства;  конфіденційності. 

10. Патентний повірений, здійснюючи професійну діяльність, 

зобов’язаний дбати про престиж професії, поводитися гідно, ввічливо, 

представляючи інтереси довірителя у відносинах з УКРНОІВІ, в Мінекономіки 

та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також 

правоохоронних та судових органах, банківських та інших фінансових 

установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. 

У своїй громадській, науковій, публіцистичній діяльності патентний 

повірений повинен враховувати необхідність дотримання своїх професійних 

обов’язків та норми етики професійної діяльності патентних повірених.  

 

V. Набуття права на зайняття діяльністю патентного повіреного 

 

1. Підготовку, атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює 

УКРНОІВІ. Для проведення цієї роботи утворюються Атестаційна та Апеляційна 

комісії, склад яких затверджується Мінекономіки.  

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних 

екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення 

про допуск осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю 

патентних повірених (далі – кандидати у патентні повірені), до екзаменів та їх 

атестацію, а також здійснює інші повноваження відповідно Положення про неї, 

що затверджується Мінекономіки.  

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені та 

патентних повірених на рішення Атестаційної комісії, здійснює контроль за 

додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього Положення, 
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а також здійснює інші повноваження відповідно Положення про неї, що 

затверджується Мінекономіки. 

2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Атестаційної та Апеляційної комісій здійснює УКРНОІВІ. 

3. Особа, яка висловила намір набути право на зайняття діяльністю 

патентного повіреного, подає до УКРНОІВІ заяву про атестацію його як 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), 

складену за зразком згідно з додатком 1 до цього Положення, а також інші 

документи, визначені у Положенні про Атестаційну комісію, затвердженому 

Мінекономіки.  

Документи можуть подаватись до УКРНОІВІ у паперовій або електронній 

формі. Документи у електронній формі подаються на електронну адресу 

УКРНОІВІ із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.  

4. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію майбутньої 

діяльності, яка враховується Атестаційною комісією під час проведення 

кваліфікаційного екзамену.  

Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до державного 

реєстру та свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного) за зразком згідно з додатком 2 до цього Положення.  

5. Кандидати у патентні повірені можуть пройти в УКРНОІВІ програму 

підвищення професійної компетентності кандидата в представники у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених). 

Програма передбачає участь у теоретичних та практичних заходах, 

передбачених програмою, розробленою УКРНОІВІ, а також самостійну роботу 

слухача щодо підвищення кваліфікації з питань права, економіки, менеджменту, 

інформаційних технологій, інженерії, міжнародних відносин, пов'язаних з 

інтелектуальною власністю. 

6. Особи, які успішно склали кваліфікаційний екзамен, атестуються як 

представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). 

Відповідне рішення Атестаційної комісії затверджується наказом УКРНОІВІ. 
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7. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право складати їх 

повторно через рік. 

8. Рішення Атестаційної комісії про відмову особі в атестації як патентного 

повіреного може бути оскаржено в місячний термін до Апеляційної комісії. 

Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати 

одержання скарги.  

9. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до УКРНОІВІ заяву 

про її реєстрацію у державному реєстрі та про видачу свідоцтва про право на 

зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного) за зразком згідно з додатком 3 до цього Положення та 

складає присягу патентного повіреного.  

Зазначена заява повинна бути подана не пізніше тридцяти днів з дня 

прийняття рішення Атестаційною комісією. Якщо заяву не подано у цей термін, 

заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно. 

Порядок ведення державного реєстру визначається положенням про нього, 

яке затверджується Мінекономіки. 

За видачу свідоцтва про право на зайняття діяльністю представника у 

справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, 

розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України. 

10. УКРНОІВІ не пізніше шістдесяти днів з дня внесення відомостей про 

особу, яка атестована як патентний повірений, до державного реєстру 

організовує складання цією особою присяги патентного повіреного.  

Особа, яка атестована як патентний повірений, складає публічно в 

присутності членів Атестаційної комісії присягу патентного повіреного такого 

змісту:  

“Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати 

покладені на мене обов’язки представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного), згідно з законом і совістю, поважати права і законні 

інтереси фізичних та юридичних осіб, додержуватися Конституції України та 
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законів України, правил професійної етики патентного повіреного, надійно 

зберігати ввірену мені таємницю і бути вірним присязі”. 

Текст присяги підписується патентним повіреним і зберігається 

Атестаційною комісією, а її копія видається патентному повіреному. Підписаний 

текст присяги патентного повіреного є складовою його особової справи, що 

зберігається в УКРНОІВІ.  

Якщо особа, яка атестована як патентний повірений, не склала присяги 

патентного повіреного у визнаний цим пунктом термін, то вона повинна пройти 

атестацію повторно. 

11. Особі, яка склала присягу патентного повіреного, Атестаційною 

комісією у день складання присяги видається свідоцтво представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного). 

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного) не обмежуються віком особи та є безстроковим. 

12. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного виникає з дня 

публічного складання особою, яка атестована як патентний повірений, присяги 

патентного повіреного. 

 

VI. Зупинення, поновлення та припинення права на зайняття діяльністю 

патентного повіреного 

 

1. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на 

об’єкти інтелектуальної власності і цього Положення рішенням УКРНОІВІ до 

патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи: 

попередження; 

зупинення права на зайняття діяльністю патентного повіреного на період 

до одного року; 

позбавлення права на зайняття діяльністю патентного повіреного. 

2. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного зупиняється у разі: 

1) подання патентним повіреним заяви про зупинення права на здійснення 

діяльності патентного повіреного; 
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2) визнання патентного повіреного за рішенням суду недієздатним або 

обмежено дієздатним; 

3) застосування до патентного повіреного заходу у вигляді зупинення 

права на зайняття діяльністю патентного повіреного на період до одного року; 

4) ненадання патентним повіреним відповіді УКРНОІВІ щодо актуалізації 

відомостей про нього, що містяться у державному реєстрі, відповідно до вимог 

пункту 8 Положення про Державний реєстр представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки. 

3. Захід у вигляді зупинення права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного може застосовуватися у разі: 

1) повторного протягом календарного року отримання попередження; 

2) порушення патентним повіреним вимог щодо несумісності, 

передбачених пунктом 9 розділу І цього Положення; 

3) порушення норм етики професійної діяльності. 

Застосування заходу, визначеного цим пунктом, здійснюється 

Апеляційною комісією за результатами розгляду скарги на дії патентного 

повіреного у порядку, визначеному Мінекономіки.  

4. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного зупиняється: 

1) з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 2 цього розділу, – з дня 

подання до УКРНОІВІ відповідної заяви патентного повіреного; 

2) з підстави, передбаченої підпунктом 2 пункту 2 цього розділу, – з дня 

набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) з підстави, передбаченої підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, – з дня 

прийняття Апеляційною комісією відповідного рішення; 

4) з підстави, передбаченої підпунктом 4 пункту 2 цього розділу, – з дня 

прийняття відповідного наказу УКРНОІВІ. 

5. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного поновлюється у 

разі: 
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1) зупинення права з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 2 цього 

розділу, – з дня подання до УКРНОІВІ відповідної заяви патентного повіреного 

про поновлення права на зайняття діяльністю патентного повіреного; 

2) зупинення права на зайняття діяльністю патентного повіреного з 

підстави, передбаченої підпунктом 2 пункту 2 цього розділу, – з дня, наступного 

за днем отримання УКРНОІВІ відповідного рішення суду; 

3) зупинення права з підстави, передбаченої підпунктом 3 пункту 2 цього 

розділу, – з дня закінчення строку, на який було зупинено право на зайняття 

діяльністю патентного повіреного; 

4) зупинення права з підстави, передбаченої підпунктом 4 пункту 2 цього 

розділу, – з дня прийняття наказу УКРНОІВІ відповідно до абзацу третього 

пункту 8 Положення про Державний реєстр представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки 

У разі зупинення права на зайняття діяльністю патентного повіреного з 

підстав, передбачених підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, таке право також 

поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.  

6. Протягом строку зупинення права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного він не має права її здійснювати.  

7. Відомості про зупинення та поновлення права на зайняття діяльністю 

патентного повіреного вносяться УКРНОІВІ до державного реєстру протягом 14 

календарних днів з дня отримання заяв (рішень), передбачених пунктами 4 і 5 

цього розділу. 

8. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного припиняється 

шляхом скасування свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного) у разі: 

1) подання патентним повіреним заяви про припинення права на зайняття 

діяльністю патентного повіреного; 

2) втрати патентним повіреним громадянства України; 

3) визнання патентного повіреного безвісно відсутнім або оголошення 

його померлим; 
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4) смерті патентного повіреного; 

5) застосування до патентного повіреного заходу у вигляді позбавлення 

права на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного); 

6) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання 

свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного); 

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно 

патентного повіреного за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також 

злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення 

волі; 

8) ненадання патентним повіреним відповіді УКРНОІВІ щодо актуалізації 

відомостей про нього, що містяться у державному реєстрі, відповідно до вимог 

пункту 9 Положення про Державний реєстр представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки. 

9. Захід у вигляді позбавлення права на зайняття діяльністю представника 

у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) може 

застосовуватися у разі: 

1) порушення присяги патентного повіреного України; 

2) розголошення патентним повіреним відомостей, що є конфіденційною 

інформацією довірителя, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх 

осіб; 

3) систематичного або грубого одноразового порушення норм етики 

професійної діяльності; 

4) систематичного або грубого одноразового порушення вимог 

законодавства України у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

5) заподіяння протиправними діями патентного повіреного, пов’язаними із 

здійсненням ним діяльності патентного повіреного, значної шкоди довірителю, 

якщо така шкода встановлена рішенням суду, що набрало законної сили. 
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Застосування заходу, визначеного цим пунктом, здійснюється 

Апеляційною комісією за результатами розгляду скарги на дії патентного 

повіреного у порядку, визначеному у положенні про Апеляційну комісію, 

затвердженому Мінекономіки.  

10. Право на зайняття діяльністю патентного повіреного припиняється: 

1) з підстав, передбачених підпунктами 1 та 2  пункту 8 цього розділу, – з 

дня подання до УКРНОІВІ відповідної заяви патентного повіреного; 

2) з підстав, передбачених підпунктами 3 та 7 пункту 8 цього розділу, – з 

дня набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) з підстав, передбачених підпунктами 5 та 6 пункту 8 цього розділу, – з 

дня прийняття Апеляційною комісію відповідного рішення; 

4) з підстави, передбаченої підпунктом 8 пункту 8 цього розділу, – з дня 

прийняття Атестаційною комісію відповідного рішення; 

5) з підстави, передбаченої підпунктом 9 пункту 8 цього розділу, – з дня 

прийняття відповідного наказу УКРНОІВІ. 

11. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного з підстав, передбачених підпунктами 

5 і 6 пункту 8 цього розділу, може звернутися до УКРНОІВІ із заявою про допуск 

до складення кваліфікаційних екзаменів не раніше ніж через три роки з дня 

прийняття рішення про припинення права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного, з підстави, передбаченої підпунктом 8 пункту 8 цього розділу, – з дня 

погашення або зняття в установленому законом порядку судимості, а з підстави, 

передбаченої підпунктами 8 і 9 пункту 8 цього розділу, – не раніше ніж через 

один рік з дня прийняття рішення про припинення права на зайняття діяльністю 

патентного повіреного. 

12. Відомості про припиненням права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного вносяться УКРНОІВІ до державного реєстру протягом 14 

календарних днів з дня отримання заяв (рішень), зазначених у пункті 10 цього 

розділу. 
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VII. Громадські об’єднання патентних повірених 

 

Патентні повірені можуть об’єднуватися у громадські організації згідно з 

законодавством. Громадська організація протягом п’яти робочих днів від дати 

реєстрації повідомляє УКРНОІВІ. 
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Додаток 1 

до Положення про представників у 

справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених)  

(пункт 3 розділу V) 

  

 

зразок 

  

                                  

Державна організація «Український 

національний офіс інтелектуальної 

власності та інновацій» 

вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601 

 

ЗАЯВА  

 

(Під час заповнення правильне відмічається позначкою “×” в клітинці“□”) 

 

Прошу атестувати мене  

□ як представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного). 

□ як представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного) для розширення спеціалізації. 

Підтверджую достовірність поданої інформації.  

Про себе повідомляю: 

1. Прізвище __________________________________________________________ 

2. Ім’я ______________________________________________________________ 

3. По батькові (за наявності) ____________________________________________  

4. Число, місяць, рік народження ________________________________________ 

5. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, ________________________________________ № _________________, 
                                                                    (серія (у разі наявності)  

найменування органу, що видав, _______________________________________, 

дата видачі __________________________________________________________. 

6. Адреса проживання _________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 



21 

 

 

 

Продовження додатка 1 

7. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти 

Найменування 

закладу освіти 

Рік 

вступу 

Рік 

закінчення 

Галузь знань/ 

спеціальність/ 

спеціалізація 

Ступінь вищої освіти 

Серія та 

номер 

диплома 

8. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою 

Найменування документа Установа, що видала документ 
Серія та номер 

документа 

9. Володіння іноземними мовами* 

Мова 
Рівень володіння та реквізити документа,  

що його підтверджує (за наявності) 

10. Відомості про досвід практичної роботи у сфері інтелектуальної власності: 

Число, місяць, рік Найменування 

підприємства, 

установи, 

організації 

Найменування 

посади 

Короткий опис 

основних 

функцій 

Кількість, 

в місяцях 

    досвід у 

сфері ** 

призначення 

на посаду 

звільнення 

з посади 

    

      

Загальний досвід  

11. Спеціалізація діяльності патентного повіреного:  

□ винаходи та корисні моделі;  

□ торговельні марки;  

□ промислові зразки;  

□ географічні зазначення; 

□ компонування напівпровідникових виробів. 

12. Місце роботи, посада: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Адреса для листування 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/повне найменування адресата: 

_____________________________________________________________________ 
Поштова адреса:  ____________________________________________________________ 

Продовження додатка 1 

 

Телефон: _____________________________ Адреса електронної пошти: _____________________ 
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14. До заяви додаю: 

14.1. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, який посвідчує 

особу та підтверджує громадянство України на ___ арк. 

14.2. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту (з додатками) на ___ арк. 

14.3. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері інтелектуальної власності 

на ___ арк.  

14.4. Документи, що підтверджують не менш як п’ятирічний досвід практичної 

роботи у сфері інтелектуальної власності на ___ арк.  

14.5. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою відповідно 

до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови на 

___ арк. 

14.6. Інші документи, що додатково характеризують рівень професійних 

знань*** ___ арк.  

15. Підпис заявника: 

 _________________/ _________________/ (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)  

16. Дата підпису: _____________________________________ 

* Заповнюється за бажанням. 

** Зазначається інформація про кількість часу, відпрацьованого у сфері інтелектуальної власності, в місяцях 

*** Може зазначатися додаткова інформація, та надаватися інші документи, які підтверджує відповідність 

вимогам, зокрема знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, 

членство в організаціях. 

 

 

□ 
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Додаток 2 

до Положення про представників у 

справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених)  

(пункт 4 розділу V) 

 

зразок 

 
МІНЕКОНОМІКИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» 

(УКРНОІВІ) 

 

СВІДОЦТВО 

ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

(ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО) 

 

______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) 

зареєстрований(а) у Державному реєстрі представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених)  

___________ 20__ р. за № _______. 

Спеціалізація діяльності представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата складання присяги  

________________________________ 
(директор державної організації «Український 

національний офіс інтелектуальної власності та 

інновацій») 

_________ 
(підпис) 

___________________ 
(ім’я, прізвище) 

 

М.П.  
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Додаток 3 

до Положення про представників у 

справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених)  

(пункт 9 розділу V) 

 

 

 

зразок 

 

Державна організація «Український 

національний офіс інтелектуальної 

власності та інновацій» 

вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601 
  

ЗАЯВА  

 

(Під час заповнення правильне відмічається позначкою “×” в клітинці“□”) 

 

На підставі рішення атестаційної комісії державної організації 

«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» від 

___________ 20__ р. прошу зареєструвати мене як представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного) та видати свідоцтво 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).  

Про себе повідомляю:  

Прізвище ___________________________________ 

Ім’я ________________________________________ 

По батькові (за наявності) _____________________ 

Громадянство _______________________________  

Число, місяць, рік народження _________________  

Адреса проживання _________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Адреса в межах України для листування: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/повне найменування адресата: 

_____________________________________________________________________ 
Поштова адреса: 

_____________________________________________________________________ 

 



25 

 

 

 

Продовження додатка 3 

 

Телефон: _____________________________ Адреса електронної пошти: _____________________ 

 

 

Мова (мови), якою (якими) буду вести листування з іноземними заявниками: 

____________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада: _________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Спеціалізація діяльності представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного):  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

До заяви додаю:  

1. Копію рішення атестаційної комісії на ___ арк.  

2. Документ про сплату збору за видачу свідоцтва представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного) на ___ арк. 

 

Підпис заявника: 

_________________/ _________________/ (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)  

Дата підпису: ___________________. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 


