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П ро виконання ф у н к ц ій  М П О  і ОМПС
Неля ПОЛОНСЬКА,
директор з питань інноваційного розвитку Д ерж авного підприємства 
«Укра їнський  інститут інтелектуальної власності», 
м. К и їв

Стаття про стан реалізації Угоди між Державною службою інтелектуальної класності 
України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 
виконання Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» 
функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експер
тизи відповідно до Договору про патентну кооперацію.

Jf•m 05.02.2016 р. набула чинності та діє 
Ж  Угода між Державною службою 

інтелектуальної власності України 
та Міжнародним бюро Всесвітньої орга
нізації інтелектуальної власності про 
виконання Державшім підприємством 
«Український інститут інтелектуальної 
власності» (далі — Укрпатент) функцій 
Міжнародного пошукового органу та 
Органу міжнародної попередньої експер
тизи (далі — М П О /О М П Е) відповідно до 
Договору про патентну кооперацію.

На виконання зазначеної Угоди 
Укрпатент успішно здійснив комплекс 
відповідних організаційних, кадрових, 
технічних і технологічних заходів, необ
хідних для забезпечення ефективною 
виконання ним функцій М П О /О М П Е 
відповідно до Договору про патентну 
кооперацію.

Найбільш важливими із зазначених 
заходів є наступні.

1. Удосконалено роботу відділу між
народних заявок на винаходи та корисні 
моделі шляхом проведення В ІД П О ВІД І!их 
навчань, результатом яких стало суттєве
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розширення функцій відділу. Зокрема, 
відділ отримав нові функції, що пов'яза
ні з відстеженням строків проходження 
всіх станів міжнародного пошуку та між
народної попередньої експертизи, листу
ванням з іноземними та національними 
заявниками, які замовляють міжнарод
ний пошук та міжнародну попередню 
експертизу.

2. Розроблена та протестована на 
декількох заявках схема взаємодії між 
відділом міжнародних заявок на винахо
ди та корисні моделі, п'ятьма галузепимп 
відділами кваліфікаційної експертизи та 
відділом контролю якості іі удосконален
ня експертизи заявок на винаходи, 
корисні моделі та топографії інтеграль
них мікросхем (далі — відділ контролю 
якості). При цьому останній отримав 
функцію координатора взаємодії між 
всіма відділами, шо приймають участь у 
процесі проведення міжнародного пошу
ку та міжнародної попередньої експерти
зи. Ця схема взаємодії на першому етапі 
передбачає І00-відсотковии контроль 
якості робіт відділом контролю якості.
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3. Планомірно здійснювалась та про
довжує здійснюватися теоретична іі 
практична підготовка експертів відділен
ня, яка включає заходи щодо навчання 
експертів на рівні відділів і відділення і 
питань проведення міжнародних пошу
ків та міжнародної попередньої експер- 
т т и .  ГІрн ньому важливим с отримання 
навиків з оформлення звітів про міжна
родний пошук та звітів про міжнародну 
попередню експертизу, а також вивчення 
особливостей нормативно-правових 
документів, шо регламентують ні питан
ня. І ксперін Укрпатенту приймають 
активну участь у дистанційних навчаль
них курсах, організованих Академією 
Європейського патентного відомства, 
регулярно проходять навчання в 
Академії BOI В. а також на рівні відділен
ня шляхом проведення навчальних семі
нарів. Результативним стало проведення 
ділової гри на базі декількох міжнарод
них заявок для тестування та відпрацю
вання схеми виконання Укрпатентом 
функцій M ГІО/ОМГ1E у межах відділен
ня. У ході цієї гри було опрацьовано 
процедурі! передання документів між 
підрозділами та виконавцями, прове
дення тестових міжнародних пошуків та 
попередньої міжнародної експертизи, 
оформлення відповідних авізів про між
народний пошук та міжнародну попе
редню експерт изу у різних галузях (фар
мацевтика, механіка, комп’ютерні 
науки) з одночасним тестуванням та 
навчанням залучених для нього експер
тів. При цьому здійснювались також 
процедури контролю строків та якості 
виконаних робіт.

4. Розроблений та здійснюється 
пілотний проект, який стосується посту
пового та поетапного включення експер
тів відділення у роботу Ii якості міжна
родних експертів. Його метою є наяв
ність в Укрпатенті достатньої кількості 
ретел ь н о під гот*вл е н и х в 11 со кок вал іφi~ 
кованих експертів з практичним досві
дом відповідної роботи. Це дозволить 
Укрпатенту своєчасно та якісно викону
вати функції шодо міжнародного пошуку
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та міжнародної попередньої експертизи v 
різних галузях навіть у випадку інтенсив
ного збільшення міжнародних заявок.

5. Керівництво Укрпатенту регуляр
но аналізує стан процесів системи управ
ління якістю відділення експертизи на 
підставі відповідних звітів. Зокрема, згід
но з вимогами Всесвітньої організації 
і 11 тел е к і у ал ь 11 ої вл ас н ост і а над і зу єт ься 
стан завантаженості експертного складу 
відділення з експертизи національних 
заявок, шо дозволяє оцінити достатність 
кількісного складу експертів для вико
нання додаткових обсяіів робіт з прове
дення міжнародного пошуку та міжна
родної попередньої експертизи. Цей ана
ліз показує, що внаслідок істотного ско
рочення за останні 2 роки кількості екс
пертів кваліфікаційної експертизи ця 
кількість збалансована та достатня для 
опрацювання сучасного потоку націо
нальних заявок та відносно незначної 
кількості міжнародний заявок в процесі 
виконання Укрпатентом функцій М ПО 
та O M IlE  без істотного збільшення 
строків розгляду національних заявок. 
Оскільки є підстави вважати, шо 
Укрпатент буде виконувати функції 
M IIO  та О М Г ІЕ  не тільки для націо
нальних заявників, а й до заявників з 
Грузії і а Молдови, обсяг робіт буде 
зростати. У зв'язку з тим, шо добір та 
підготовка експерта кваліфікаційної 
експертизи являє собою складний та 
тривалий процес, необхідно поступово 
збільшувати кількість досвідчених екс
пертів за рахунок залучення молодих 
висококваліфікованих спеціалістів у 
різних технічних галузях з глибокими 
знаннями іноземних мов та аналітич
ним складом мислення.

6. Для забезпечення виконання 
зазначеної Угоди Укрпатент здійснив 
КОМПЛеКС робіт СТОСОВНО Перекладу (J)OpM 
Міжнародного пошукового органу та 
Органу міжнародної попередньої екс
пертизи українською мовою. Зазначені 
форми затвердженні наказом Укрпатенту 
від 03.02.2016 №  16.

7. З метою автоматизованої підтрим-
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ки реалізації процедур міжнародного 
пошуку та міжнародної попередньої екс
пертизи в Укрпатенті здійснено ком
плекс робіт щодо проектування та роз
робки програмно-технічних засобів авто
матизації діловодства за міжнародними 
заявками в процесі виконання 
Укрпатентом функцій М П О /О М П Е. 
Проведено дослідження процесів діло
водства за процедурами М П О /О М П Е, 
розроблені проектні рішення щодо ство
рення автоматизованої системи діловод
ства за процедурами М П О /О М П Е. 
Розроблюються відповідні програмні 
засоби для здійснення автоматизованого 
діловодства за процедурами
М П О /О М П Е, створюються відповідна 
база даних та АРМ и експертів.

Сьогодні Укрпатент повністю гото

вий виконувати та уже відповідально 
здійснює зазначені функції. Підтверд
женням цього є те, що з дня (05.02.2016) 
отримання Укрпатентом можливості 
працювати в якості М П О /О М П Е, 
Укрпатент вже зазначений як М П О  за 
трьома міжнародними заявками, а за 
двома міжнародними заявкам подано 
вимогу про проведення Укрпатентом 
міжнародної попередньої експертизи. 
Важливим також є факт письмового під
твердження готовності Національного 
центру інтелектуальної власності Грузії 
«Сакпатенті» та Державного агентства 
інтелектуальної власності Республіки 
Молдова (A G E P I)  співпрацювати з 
Укрпатентом як з М П О /О М П Е відпо
відно до Договору про патентну коопе
рацію.
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Можна передплатити за поточні місяці на 2016 рік!

Вартість друкованої версії журналу ~ 80 грн/міс. 
Передплату можна здійснити через ДП «Преса»: 

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України ~ 68130. 
Передплатити журнал можна в будь-якому відділенні Укрпошти 

Також здійснюється передплата підприємцями:
TOB «Фірма «Періодика»

TOB «ПресЦентр»
TOB «AC-Медіа»

TOB «Меркурій Експрес»
Можна отримувати журнал в електронному вигляді ( PDF-формат). 
Вартість одного примірника - 55 грн./міс. Для цього звертайтеся : 

intelvlas@ukr.net, або за адресою: 
вул.Липківськогокого,45,оф. 16,17. 

м.Київ-150,03035, У країна 
тел (044) 393 79 21
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