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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ –

10 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

На виконання постанови Кабінету Міні-
стрів України № 601 у травні 2000 року було 
утворено Державний департамент інтелекту-
альної власності (Держдепартамент) у складі 
Міністерства освіти і науки України як урядо-
вий орган державного управління. Дещо пізні-
ше до сфери його управління було включено 
новостворене Державне підприємство «Укра-
їнський інститут промислової власності» (Ін-
ститут). 2010 рік як для Інституту, так і для 
Держдепартаменту, є роком особливим, визна-
чальним та знаменним — таким, що дозволяє 
підбити певні підсумки, проаналізувати досяг-
нуті результати.

За 10 років діяльності Інститут промислової 
власності високим професійним проведенням 
експертизи заявок на об’єкти промислової 
власності (ОПВ) здобув визнання таких між-
народних організацій, як Всесвітня організа-
ція інтелектуальної власності (ВОІВ) та Єв-
ропейське патентне відомство (ЄПВ).

Значним внеском Інституту в розбудову дер-
жавної системи правової охорони інтелекту-
альної власності є формування когорти висо-
кокваліфікованих спеціалістів. Нині в Інститу-
ті працює майже 700 фахівців, які, як правило, 
мають дві вищі освіти (базову та з інтелекту-
альної власності) і володіють кількома інозем-
ними мовами. Підвищенню професійного рів-
ня експертів сприяє двостороння співпраця 
у сфері інтелектуальної власності з країнами-
членами СНД, а також із зарубіжними патент-
ними відомствами та їх регіональними об’єд-
наннями з метою вивчення і впровадження сві-
тового передового досвіду у вітчизняну прак-
тику, запобігання дублюванню робіт під час 
проведення патентного пошуку й експертизи 
винаходів та пошуку шляхів удосконалення ді-
яльності патентних відомств. Багато експертів 
Інституту пройшло навчання в Академії ВОІВ. 
Саме завдяки цьому Інститут, використовуючи 
принципи та підходи світової патентної прак-
тики, здійснює експертизу заявок на ОПВ на 
високому методичному рівні.

А.Г. Жарінова
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Інститут — єдиний у нашій державі заклад 
експертизи заявок на винаходи, корисні мо делі, 
промислові зразки, торговельні марки та інші 
ОПВ — було створено за наказом Мі ністерства 
освіти і науки України від 07.06.2000 р. № 175 
на виконання Указу Президента України від 
15 грудня 1999 p. № 1573/99 «Про зміни у 
структурі центральних органів виконавчої вла-
ди» та постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2000 p. № 601 «Про утворення Дер-
жавного департаменту інтелектуальної влас-
ності у складі Міністерства освіти і науки Ук-
раїни». Інститут ефективно працює як важ-
лива складова державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в напря-
мі організації процесу набуття прав на ОПВ 
та створення механізмів ефективної взаємодії 
між заявниками та державою.

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО

ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За 10 років існування державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності 
законодавство щодо охорони прав інтелекту-
альної власності зазнало суттєвих змін, напо-
внилося новим змістом, що позитивно позна-
чилося на стані як набуття прав інтелектуаль-
ної власності, так і їх захисту. 

Чимало зусиль для розвитку державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної влас-
ності доклали працівники  Інституту. Так за їх 
участю розроблявся проект Книги 4 Цивіль-
ного кодексу України, який прийнято Верхо-
вною Радою України 16 січня 2003 р. Ця Книга 
визначає основні положення щодо правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні. 
Крім того, за участю Інституту підготовлено 8 
проектів законодавчих актів, прийнятих зго-
дом Верховною Радою України. Інститут брав 
участь у розробці проекту Закону України 
„Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів з питань інтелектуальної власності”, 
спрямованого на адаптацію законодавства у 
сфері правової охорони інтелектуальної влас-
ності до законодавства Європейського Союзу, 

зокрема директив Європейського парламенту 
та Європейської ради. Зазначений законопро-
ект знаходиться на розгляді в Кабінеті Міні-
стрів України.

Багато чого було зроблено Інститутом для 
розвитку державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності й у міжнародному 
напрямі. Зокрема, за участю Інституту здій-
снюється аналіз доцільності приєднання Укра-
їни до міжнародних договорів та готуються 
відповідні проекти документів щодо приєд-
нання до таких договорів (за 10 років Україна 
приєдналася до вісьмох з них). За десятиріч-
ний період за участю Інституту розроблено 
майже 50 підзаконних нормативно-правових 
актів, спрямованих на реалізацію норм чинно-
го законодавства. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК

НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ

ТА ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

У 2000 році було створено відділення екс-
пертизи заявок на винаходи, корисні моделі та 
топографії інтегральних мікросхем. Раніше та-
кої структури не було — працював відділ, який 
займався і формальною, і кваліфікаційною 
експертизами. Нині відділення експертизи за-
явок на винаходи, корисні моделі та топогра-
фії інтегральних мікросхем складається з 4-х 
відділів формальної експертизи, 7-и галузе-
вих відділів кваліфікаційної експертизи і від-
ділів обробки документації та міжнародних 
заявок (усього 13 відділів). Така структура доз-
воляє забезпечити упорядкованість діловодст-
ва за заявками, а саме скоротити строки вста-
новлення дати подання заявки до 5–10 днів, 
а строки проходження формальної експерти-
зи в цілому — до 1,5—2,5 місяців, що відпові-
дає строкам розгляду заявок на цій стадії в 
провідних патентних відомствах світу (ЄПВ, 
США та ін.).

На час створення відділення такі структур-
ні зміни дали можливість ліквідувати так зва-
ні «завали» заявок, які знаходилися на стадії 
кваліфікаційної експертизи, адже строки їх 



81Наука та інновації. № 5, 2010

Правова охорона інтелектуальної власності

розгляду від дати надходження клопотання 
про проведення вказаної експертизи до при-
йняття рішення за заявкою скоротилися від 
36–38 місяців до 14–18. Таке прискорення – 
дуже важливий фактор для заявників, які хо-
чуть отримати охоронні документи якомога 
швидше.

За десятиріччя роботи Інституту щорічна 
кількість заявок на винаходи та корисні моде-
лі зросла майже у 2–2,5 рази за всіма ОПВ.

За період від 2000 року до кінця І півріччя 
2010 року подано 75 517 заявок на винаходи, 
в тому числі 19 044 — за процедурою РСТ та 
56 125 заявок на корисні моделі. У 2009 році 
кількість заявок на винаходи і корисні моделі 
зросла в 1,8 рази порівняно з 2000 роком. Ви-
дано 68 854 патенти на винаходи і 50 634 па-
тенти на корисні моделі. Показник видачі па-
тентів на винаходи і корисні моделі у 2009 році 
зріс у 2 рази порівняно з 2000 роком.

Ці позитивні показники характеризують ді-
яльність усієї державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності. Змінили-
ся і кількісний показник надходження заявок, 
і найбільш поширена їх тематика: якщо у 2000 
році переважно надходили заявки з фармацев-
тики та біотехнології і майже не було заявок з 
машинобудування (особливо від національно-
го заявника), то наразі на першому місці за 
надходженням – заявки з електроніки (стіль-
никовий зв’язок, телекомунікаційні системи) 
та так звані методи ведення бізнесу; збільши-
лася й кількість заявок з машинобудування, 
тари та упаковки. Надходять також заявки з 
хімії й металургії, а також сфери товарів на-
родного споживання.

Позитивних  результатів було досягнуто без 
змін кількісного складу відділення, у якому на 
момент створення працювало 150 співробіт-
ників. Такі наслідки в роботі стали можливи-
ми завдяки запровадженню та постійній мо-
дернізації автоматизованої системи розгляду 
заявок, вдосконаленню патентно-пошукової 
бази експертизи та позитивним змінам у мате-
ріальному стимулюванні експертів. Було не 

лише скорочено строки розгляду заявок, але й 
підвищено рівень якості проведення експер-
тизи. Нині експерти, проводячи кваліфікацій-
ну експертизу, користуються як безкоштовни-
ми базами даних (БД) патентної та непатент-
ної літератури, так і провідними платними, так 
званими галузевими БД, які використовують-
ся у відомствах зі статусом міжнародного по-
шукового органу. Це дає право говорити про 
видачу «міцного» патенту, адже за відносно 
невеликий строк з’явилася можливість проа-
налізувати велику кількість інформації й ар-
гументовано довести правильність прийняття 
рішення за кожною заявкою на ОПВ.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ПОЗНАЧЕННЯ 

ТА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

На момент створення Інституту в 2000 році 
строк розгляду заявок на знаки для товарів і 
послуг (позначення) складав майже 3 роки від 
дати подання заявки. Звичайно, заявників не 
задовольняв такий термін розгляду заявок, 
тому його скорочення стало головним завдан-
ням роботи відділення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки.

Спочатку були розроблені норми часу на 
проведення експертизи, планові завдання для 
експертів – відповідно до їхніх посад. Було 
розроблене та введене в дію нове положення 
про оплату праці експертів. Одночасно поча-
лася інтенсивна робота по автоматизації про-
цесів експертизи щодо створення нових БД, 
які поліпшували умови праці експертів. Було 
забезпечено доступ до мережі Інтернет для 
кожного експерта, надано можливість корис-
тування БД ВОІВ, Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я та інших джерел інформації. 
Протягом 10 років робочі місця експертів за-
безпечувалися оновленими, дедалі сучасніши-
ми комп’ютерами та оргтехнікою. Постійно 
підвищувалася кваліфікація фахівців у галузі 
охорони прав на ОПВ. Нині у відділенні пра-
цює 104 експерти, 85 % з яких мають по дві 
вищі освіти. Знання іноземних мов суттєво 
допомагає їм під час проведення експертизи.
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Усе це дало можливість скоротити строки 
розгляду заявок на знаки для товарів і послуг 
до одного року. Сьогодні формальна й кваліфі-
каційна експертизи проводяться за заявками, 
які подані у вересні–жовтні 2009 року.

Скорочення строків розгляду заявок сприя-
ло підвищенню зацікавленості заявників у ре-
єстрації знаків для товарів і послуг. Кількість 
заявок, поданих на реєстрацію, значно зросла. 
За період від 2000 року до кінця І півріччя 
2010 року кількість поданих заявок становить 
243 515, у тому числі за національною проце-
дурою — 165 168, за міжнародною — 78 347. При 
цьому порівняно з 2000 роком у 2009 році кі-
лькість заявок зросла у 2,4 рази.

Кількість виданих свідоцтв на знаки для то-
варів і послуг за цей же період за національною 
процедурою складає 110 621 (показник 2009 р. 
у 4,5 рази перевищив показник 2000 р.), міжна-
родних реєстрацій за Мадридською угодою – 
74 662 (у 2009 р. у 2,2 рази більше, ніж у 2000 р.). 
Також зросла зацікавленість національних за-
явників у реєстрації знаків за Мадридською 
системою в інших країнах. Нині кількість таких 
реєстрацій — 1300 (а до 2000 р. — лише 20).

РОЗВИТОК АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Важливими заходами, які сприяли значно-
му поліпшенню основних показників роботи 
Інституту, стали ті, що були спрямовані на 
поетапне планове впровадження сучасних ком-
п’ютерних засобів та передових інформацій-
них технологій. Впровадження їх у минулому 
десятиріччі здійснювалося відповідно до при-
йнятих програм розвитку державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності, 
планів та концепцій.

Реалізація цих заходів дала можливість 
значно розширити функціональні можливос -
ті ство рених автоматизованих систем діловод-
ства за заявками на ОПВ, розробити та впрова-
дити низку нових інформаційних технологій, 
автоматизованих систем, БД та автоматизова-

них робочих місць для здійснення необхідних 
процедур і функцій під час опрацювання заявок 
на всі ОПВ, а також забезпечити ефективне 
функціонування всіх підрозділів Інституту.

До основних досягнень Інституту за 10 ро-
ків діяльності слід віднести вихід на якісно но-
вий рівень автоматизації діловодства за заяв-
ками, що стало можливим завдяки впрова-
дженню прогресивних систем автоматизації 
інформаційних процесів. Концептуальна ідея 
безпаперової технології обробки документів 
реалізована в автоматизованій системі «Вина-
ходи». Електронний технологічний докумен-
тообіг у середовищі цієї системи об’єднав усі 
потоки документів у єдиному пункті реєстра-
ції. Були забезпечені введення, зберігання, іден-
тифікація та доступ до кожного документа, 
функціональна маршрутизація документів і 
контроль за їх виконанням, а також уніфікація 
засобів формування, реєстрування та відправ-
ка вихідної кореспонденції. 

Для переходу до безпаперової технології об-
робки документів в Інституті розроблено та 
впроваджено високопродуктивну технологію 
сканування й штрих-кодування всіх паперо-
вих документів (поточних та ретроспектив-
них) та переведення їх в електронну форму. Це 
дало змогу вирішити завдання створення цен-
трального електронного архіву документів 
(ЦЕАД) та зберігання повного електронного 
досьє за будь-якою заявкою на будь-який ОПВ. 
Станом на липень 2010 року до БД ЦЕАД за-
вантажено понад 4,6 мільйони електронних 
документів.

ЦЕАД інтегрований з усіма технологічними 
автоматизованими системами Інституту й має 
механізми оперативного пошуку та доступу до 
необхідної інформації. Будь-який інформацій-
ний елемент електронного архіву має зв’язок з 
відповідним досьє, що забезпечує його швид-
ку ідентифікацію та пошук.

Реалізація зазначених заходів уже на почат-
ку 2010 року дала можливість експертам від-
мовитися від використання паперових доку-
ментів у процесах діловодства за заявками. 
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Але повний перехід на безпаперову техноло-
гію передбачає впровадження замкнутого ци-
клу руху документів у електронному вигляді 
від заявників до Інституту та в зворотному на-
прямі — від Інституту до заявників. Реалізація 
такої технології передбачає створення засобів 
подання матеріалів заявок у формі електро-
нних документів. Вирішення цього завдання 
на початку останнього десятиріччя набуло 
надзвичайної актуальності в патентних відом-
ствах розвинених країн. Не менш важливим є 
воно й для Інституту.

Упродовж майже п’яти останніх років прове-
дено комплекс робіт по вивченню стандартів і 
рекомендацій ВОІВ, консультації та зустрічі 
для обміну досвідом з ЄПВ, опрацьовано ре-
зультати розробки систем електронного подан-
ня заявок у патентних відомствах Німеччини 
та США. На основі аналізу та оцінки зарубіж-
ного досвіду Інститутом було прийнято рішен-
ня про створення он-лайнової системи електро-
нного подання заявок із застосуванням елек-
тронного цифрового підпису й сформульовано 
вимоги до неї. Розробка та тестування цієї сис-
теми були закінчені в травні цього року.

Таким чином, заявники та їх довірені особи 
отримали можливість дистанційного подання в 
електронному вигляді всіх матеріалів заявок до 
закладу експертизи через мережу Інтернет. А 
наразі триває експериментальна апробація тех-
нології підготовлення та подання заявки на 
ОПВ у формі електронного документа із засто-
суванням електронного цифрового підпису. За 
період, який минув від початку апробації (7 черв-
ня 2010 р.), Інститут отримав кілька сотень за-
явок. Усі вони пройшли штатну реєстрацію в 
автоматичному режимі, відповідні матеріали 
введено до електронного архіву та технологіч-
них БД. Нині ці заявки знаходяться на стадії 
діловодства відповідно до правил розгляду.

Забезпечення високої якості експертизи за-
явок вимагало створення повноцінних та до-
стовірних джерел патентної документації, а 
також зручних пошукових систем. Робота в 
цьому напрямку тривала всі десять років. У 

результаті сьогодні в Інституті в експлуатації 
знаходиться декілька пошукових БД. Їх напо-
внення вивірене, а достовірність вмісту – мак-
симально можлива. З метою спрощення вико-
ристання та підвищення швидкості пошуку 
всі патентні БД зарубіжних патентних ві-
домств представлені на оптичних носіях (по-
над 13 000 дисків), конвертовані в єдину 
структуру електронної БД, яка зберігається в 
інформаційному сховищі.

Для доступу та пошуку даних у патентних 
базах в Інституті розроблено та впроваджено 
єдиний пошуковий портал, у якому реалізова-
но багатофункціональний пошуковий меха-
нізм та засоби перегляду інформації.

Важливою складовою розвитку автоматизо-
ваного діловодства стало створення електро-
нного архіву фінансових документів. У його 
структурі передбачене накопичення та веден-
ня електронних досьє первинних документів 
(як поточних, так і ретроспективних), які за-
свідчують здійснення фінансових операцій. 

На цей час користувачам через мережу Інтер-
нет доступні 12 БД та 9 ІДС. БД включають відо-
мості про всі зареєстровані ОПВ, а також відо-
мості про заявки, прийняті до розгляду. Одна гру-
па ІДС містить відомості про стан діловодства за 
заявками на ОПВ, інша – електронні версії між-
народних класифікацій на ОПВ. Доступ до всіх 
БД та ІДС надається безкоштовно. За весь період 
експлуатації лише трьох основних Інтернет-БД 
(за винаходами, торговельними марками та про-
мисловими зраз ками) кількість їх відвідувань пе-
ревищила 60 тисяч. При цьому здійснено понад 
1,2 мільйони пошуків інформації та переглянуто 
майже 2,5 мільйони документів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інформаційне забезпечення функціонуван-
ня державної системи правової охорони інте-
лектуальної власності здійснюється Інститу-
том за двома основними напрямами:

 інформаційне забезпечення процесу експер-
тизи заявок на ОПВ;
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 забезпечення потреб громадськості України 
в інформації про ОПВ.
Інформаційне забезпечення процесу екс-

пертизи включає комплектування патентно-
інформаційної бази (ПІБ) експертизи та ство-
рення умов для доступу експертів до визначе-
них електронних інформаційних ресурсів у 
мережі Інтернет. Загальна кількість оптичних 
дисків у колекції ПІБ за період від 2000 року 
по 1 липня 2010 року зросла з 8 тисяч одиниць 
до майже 13,2 тисячі одиниць.

У липні 2007 року виповнилося 10 років ус-
пішного функціонування ПІБ експертизи за-
явок на винаходи, яку експерти використову-
ють у комплексі з безоплатними БД, які нада-
ються на веб-сайтах провідних патентних ві-
домств, комерційними БД та зарубіжними ін-
формаційними продуктами, укладення угод 
на користування якими забезпечує Інститут. 
Наприклад, від 2007 року експерти викорис-
товують БД ЄПВ EPOQUE, якою користу-
ються ЄПВ та відомства промислової власнос-
ті провідних європейських країн.

Основним джерелом комплектування фон-
дів зарубіжної патентної документації як для 
цілей експертизи (ПІБ), так і для потреб гро-
мадськості України (Фонд патентної докумен-
тації громадського користування – ФГК) про-
тягом більше ніж 10 років залишається міжна-
родне співробітництво з ВОІВ, ЄПВ. Зокрема, 
двосторонній міжнародний обмін патентною 
документацією із зарубіжними відомствами Ін-
ститут здійснює як заклад експертизи України, 
визнаний у 2003 році на законодавчому рівні 
Центром міжнародного обміну виданнями від-
повідно до Конвенції про міжнародний обмін 
виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Гене-
ральною конференцією ООН з питань освіти, 
науки і культури.

Значною подією 2005 року став перехід Ук-
раї ни до публікації національної патентної 
документації на електронних носіях, що дало 
можливість забезпечити Інституту на певному 
етапі надійний стабільний базис для розширен-
ня міжнародного обміну патентною документа-

цією для комплектування ФГК та ПІБ. Однак в 
останні роки для міжнародного обміну патент-
ною документацією настав якісно новий етап 
у зв’язку з поширенням використання Інтер-
нету для здійснення офіційних публікацій і, 
як наслідок, поступовим припиненням відом-
ствами традиційних видів публікацій на папе-
рі, CD-ROM або DVD та обміну ними. Зі свого 
боку Інститут як Центр міжнародного обміну 
патентною документацією надсилає україн-
ську патентну документацію на оптичних но-
сіях усім відомствам-партнерам, які продовжу-
ють здійснювати обмін нею з Україною.

Протягом 2000–2010 рр. Інститут система-
тично проводить актуалізацію україномовних 
міжнародних класифікацій ОПВ, пов’язану з 
внесенням змін та доповнень до чинних редак-
цій класифікацій і введенням у дію їх нових 
редакцій, які здійснюються під егідою ВОІВ.

Комплектування ФГК, який є найповнішим 
та найсучаснішим загальнодоступним патент-
ним фондом в Україні, здійснюється з ураху-
ванням державної політики, зорієнтованої на 
інноваційний шлях розвитку України, та відпо-
відно до патентно-інформаційних потреб ши-
рокого кола науково-технічної громадсь кос ті 
України. ФГК містить патентну документацію 
65-и країн та 4-х міжнародних і регіональних 
організацій (ВОІВ, ЄПВ, ЄАПО та ОАРІ), зо-
крема патентну документацію 50-и країн, з 
якими Україна здійснює або налагоджує між-
на родне науково-технічне, у тому числі вій-
ськово-технічне, співробітництво. За період від 
2000 року до 1 липня 2010 року колекція па-
тентної документації на оптичних дисках у 
ФГК зросла майже утричі — з 5,5 тисячі до 
15,9 тисячі одиниць.

В Інституті регулярно готуються та випус-
каються офіційний бюлетень Держдепарта-
мен ту «Промислова власність» та описи до па-
тентів України на винаходи (корисні моделі): 
у 2000—2004 рр. — на паперовому носієві, від 
2005 р. — паралельно також і на CD-ROM. По-
чинаючи від квітня 2007 року, з огляду на по-
стійне зростання обсягів інформації для публі-
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кації, офіційний бюлетень «Промислова влас-
ність» видається двічі на місяць по дві книги 
(до 2001 р. річний комплект складався з 6-и 
номерів). Постійно виконуються роботи по 
удосконаленню офіційного бюлетеня — його 
структури та змісту відомостей, форми описів 
до патентів України на винаходи (корисні мо-
делі), єдиних зразків документів, які супрово-
джують усі етапи правової охорони ОПВ.

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПРОВЕДЕННЯ

ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ

УЄФА ЄВРО–2012

Фінальна частина чемпіонату Європи з фут-
болу УЄФА Євро–2012 має стати подією сві-
тового значення, у яку закладено ідеологію 
пріоритету людських, економічних і соціаль-
них цінностей. Водночас ця подія – важливий 
політичний проект, який матиме для України 
виняткове політичне, економічне, гуманітарне 
та іміджеве значення.

Успішне проведення УЄФА Євро–2012 ста-
не значимим кроком до повномасштабної єв-
ропейської інтеграції України, сприятиме зміц-
ненню авторитету України у світовому співто-
варистві. Проведення чемпіонату – це не лише 
масштабний спортивний захід, але й визна-
чальна подія світового рівня, яка матиме важ-
ливе значення для формування позитивного 
іміджу України у світі та буде впливати на по-
дальший соціально-економічний розвиток на-
шої держави.

Уряд України надає гарантії УЄФА щодо за-
хисту його прав шляхом запобігання порушен-
ням законодавчих вимог щодо набуття УЄФА 
прав інтелектуальної власності в Україні, пору-
шенням прав інтелектуальної власності УЄФА, 
паразитичному маркетингу та протиправній ді-
яльності під час продажу квитків, а також шля-
хом застосування інших заходів для проведен-
ня належним чином зазначеного чемпіонату. З 
цією метою в Інституті утворено відділ заходів 
з охорони інтелектуальної власності.

Відповідно до угод, підписаних між УЄФА 
та Приймаючою асоціацією (Федерація фут-

болу України та Польська футбольна асоціа-
ція), приймаючими містами та власниками 
об’єктів інфраструктури, УЄФА є виключним 
власником усіх прав інтелектуальної власнос-
ті, пов’язаних з турніром УЄФА Євро–2012.

Задля вдосконалення процесу організації та 
проведення в Україні фінальної частини чем-
піонату Європи з футболу 2012 року прийнято 
Закон України «Про організацію та проведен-
ня фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу в Україні». Ним забороняється 
використання репутації УЄФА та чемпіонату 
в комерційних цілях, а також маркетинговий, 
популяризаторський, рекламний види діяль-
ності, які можуть створити пряме чи непряме 
асоціювання з УЄФА та чемпіонатом з метою 
одержання вигоди особою, яка здійснює таку 
діяльність, та/або особою, від імені якої здій-
снюється така діяльність.

Використання репутації УЄФА та чемпіо-
нату в комерційних цілях має здійснюватися з 
попереднього дозволу УЄФА.

Використання репутації УЄФА та чемпіо-
нату в комерційних цілях без дозволу УЄФА 
визнається паразитичним маркетингом. Зо-
крема такими є дії з використання знаків 
УЄФА або будь-якої їх комбінації  чи комбіна-
ції елементів цих знаків, що викликає або може 
викликати в громадськості думку про зв’язок з 
УЄФА чи з будь-якою діяльністю, пов’язаною 
з чемпіонатом.

Постановою Кабінету Міністрів України за-
тверджено Державну цільову програму підго-
товки та проведення в Україні фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 року з футбо-
лу. Завданням 11 цієї програми передбачено 
комплекс заходів для забезпечення ефектив-
ного захисту прав інтелектуальної власності 
УЄФА та його комерційних партнерів.

На виконання Програми Євро–2012 за пері-
од 2008–2009 рр. та І півріччя 2010 р. здійсне-
но такі заходи:

 досліджено майже 80 000 національних за-
явок, міжнародних реєстрацій на знаки для 
товарів і послуг та національних заявок на 
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промислові зразки; проведено експертизу 
12-и заявок, які стосуються права інтелек-
туальної власності УЄФА; виявлено 22 за-
явки, щодо яких були сумніви стосовно їх 
суперечливості іншій заявці або реєстрації 
УЄФА; надіслано відповідні запити до юри-
дичної фірми «Меджістерс» для передання 
їх на розгляд до УЄФА (позиція УЄФА що-
до цих заявок врахована);
 створено автоматизовану БД інтелектуаль-
ної власності УЄФА та його комерційних 
партнерів;
 розроблено методичні рекомендації щодо 
про ведення експертизи заявок і здійснення 
державної реєстрації прав інтелектуальної 
власності УЄФА та методичні рекоменда-
ції щодо запобігання паразитичному мар-
кетингу;

 проведено семінари та конференції в прийма-
ючих містах з питань, які стосуються набут-
тя та захисту прав інтелектуальної власності 
УЄФА та його комерційних партнерів;
 вивчено досвід щодо набуття та захисту прав 
інтелектуальної власності УЄФА та його ко-
мерційних партнерів під час підготовки й 
проведення чемпіонатів Європи з футболу в 
зарубіжних країнах.

У ІІ півріччі 2010 року продовжуватиме-
ться виконання Програми Євро–2012: дослі-
джуватимуться національні заявки, міжна-
родні реєстрації на знаки для товарів і послуг 
та національні заявки на промислові зразки; 
триватиме підготовка до видання збірника 
«Інтелектуальна власність Об’єднання євро-
пейських футбольних асоціацій: правова охо-
рона та захист в Україні», проводитимуться 
чотири семінари в приймаючих містах з пи-
тань, які стосуються набуття та захисту прав 
інтелектуальної власності УЄФА та його ко-
мерційних партнерів.

Ця робота триватиме й надалі — аж до ус-
піш ного завершення ЄВРО-2012.

За десять років діяльності Інституту досяг-
нуто вагомих результатів, а попереду нові зна-
чущі цілі.

Це підтвердив Генеральний директор ВОІВ 
доктор Френсіс Гаррі під час офіційного візиту 
в Україну в червні 2010 року. Зокрема він взяв 
участь у закладенні капсули з «Посланням май-
бутнім поколінням» з нагоди початку робіт зі 
зведення нової будівлі Держдепартаменту.

І це символічно, тому що робота державної 
системи правової охорони інтелектуальної влас-
ності спрямована в майбутнє.

Від 2000 року в Україні щороку проводиться Всеукраїнський конкурс «Винахід року», який є 
відкритим для всіх винахідників, підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп 
України. Мета заходу — популяризація винахідницької діяльності серед широких верств 
науково-технічної громадськості України, заохочення виробничників до впровадження ре-
зультатів інтелектуальної праці у виробництво, а також виявлення найталановитіших і 
найперспективніших розробок, привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесто-
рів і підприємців. Тільки за останні п’ять років до участі в конкурсі було подано 1635 винаходів. 
46 вітчизняних винахідників – переможців конкурсу «Винахід року» в різних номінаціях — на-
городжені золотими медалями ВОІВ, а сім українських підприємств з інноваційною діяль-
ність отримали почесну відзнаку ВОІВ у вигляді пам’ятного знака особливого зразка.

У січні 2007 року в Інституті відкрито Музей правової охорони інтелектуальної власнос-
ті — єдиний заклад такого роду в СНД, що робить його особливо цінним для нашої держави. У 
музеї зібрано матеріали, які висвітлюють історію права інтелектуальної власності та сучас-
ний стан діяльності національної системи правової охорони інтелектуальної власності. Голо-
вна мета музею – сприяння суспільному усвідомленню феномена інтелектуальної власності, 
механізмів її захисту; збереження та вшанування вітчизняних інтелектуальних надбань.

ДОВІДКА


