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Шановні колеги!

Добіг кінця 2010 рік, сповнений важливих подій не лише для України в 

цілому, але й для державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності зокрема. Він відзначився новими напрямами діяльності, був бага-

тим на важливі досягнення та перспективні задуми, однак приніс також нові 

виклики та завдання. Наприкінці минулого року в Україні започатковано 

широкомасштабну адміністративну реформу, яка торкнулася і Державного 

департаменту інтелектуальної власності. Останній Указом Президента 

України ліквідовано, а на його базі створено Державну службу інтелекту-

альної власності, що має статус центрального органу виконавчої влади. 

Ми сприймаємо цю подію як визнання нашою державою пріоритетної ролі 

інтелектуальної власності в розбудові економіки, заснованої на знаннях, 

інноваціях і творчих активах. 

Передусім хочу засвідчити свою повагу всім співробітникам сфери інте-

лектуальної власності та подякувати за проведену у 2010 році конструктив-

ну роботу, яка дозволила нам пишатися досягнутими результатами. 

Насамперед коротко охарактеризую ті важливі події, які відбулися у звіт-

ному році і, безумовно, стали пріоритетними для вдосконалення державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Влітку 2010 року в Україні з офіційним візитом перебував Генеральний 

директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) д-р 

Френсіс Гаррі. У результаті візиту була підписана «Програма співробіт-

ництва між Кабінетом Міністрів України і ВОІВ на 2010–2012 роки», яка 

передбачає конкретні дії на найближчі роки щодо реалізації базової Угоди 

про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і ВОІВ. Цю подію ми 

сприймаємо як визнання з боку міжнародного співтовариства успіхів нашої 

країни у сфері правової охорони інтелектуальної власності та підтверджен-

ня перспектив подальшого співробітництва з ВОІВ. 
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У звітному році наші наміри розширюва-

ти співробітництво з Всесвітньою академією 

ВОІВ також набули реальних обрисів. Першим 

кроком можна вважати успішне проведення в 

липні 2009 та 2010 років Міжнародної літньої 

школи ВОІВ з питань інтелектуальної влас-

ності. Віднині ми маємо намір проводити такі 

школи щороку з перспективою створення між-

народного учбово-наукового центру.

У рамках міжнародної співпраці у 2010 році 

значно активізувалася діяльність Українсько-

американської групи співробітництва з питань 

забезпечення виконання законодавства у 

сфері інтелектуальної власності. Представники 

США відзначили значне поліпшення ситуації 

щодо захисту прав інтелектуальної власності 

в нашій державі. Американська сторона під-

тримує прагнення України бути виключеною 

з так званого списку «Special 301», але для 

цього нам потрібно посилити ефективність 

боротьби з піратством. 

Важливою подією для держави у звітному 

році стала низка засідань Комітету з питань 

співробітництва між Україною та ЄС у Брюсселі. 

Суттєвим для нас є включення в Проект Угоди 

про Зону вільної торгівлі між Україною і ЄС 

окремого розділу «Інтелектуальна власність», 

що визначає ключові принципи правової охо-

рони інтелектуальної власності відповідно до 

європейських норм та стандартів. 

Першочерговим завданням Держдепар-

та менту в минулому році було виконання 

дворічного плану співробітництва між Євро-

пейським патентним відомством (ЄПВ) і Держ-

департаментом на 2009–2010 роки, спрямова-

ного на максимальне наближення державної 

системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні до стандартів Євросоюзу. 

Важливо відзначити, що наше співробітниц-

тво, на думку ЄПВ, з площини технічної допо-

моги з боку ЄПВ вже перейшло у сферу взає-

мовигідних партнерських відносин. 

Знаковою подією 2010 року вважаємо над-

ходження на сервер Державного підприємс-

тва «Український інститут промислової влас-

ності» першої електронної заявки на винахід з 

використанням електронного цифрового під-

пису. Експериментальна апробація технології 

подання електронних заявок, яка тривала три 

місяці, успішно завершилася в серпні звітного 

року. Переконаний, що завдяки запроваджен-

ню електронного подання заявок відкривають-

ся нові широкі можливості для вдосконалення 

системи набуття прав на об’єкти промислової 

власності в Україні. 

Завершено перший важливий етап, пов’я -

заний з адаптацією законодавства України у 

сфері інтелектуальної власності до норм євро-

пейського права. Зокрема, Держдепартаментом 

розроблено та передано до Кабінету Міністрів 

України законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань 

інтелектуальної власності». Зміни стосують-

ся правової охорони об’єктів промислової 

власності. Законопроект прийнято Верховною 

Радою України в першому читанні. 

Також Держдепартамент здійснює активне 

супроводження у Верховній Раді України про-

екту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо врегулюван-

ня питань авторського права і суміжних прав», 

який було розроблено та внесено на розгляд 

парламенту народними депутатами України.

Хочу зауважити, що законодавство України, 

насамперед його складова щодо захисту прав 

інтелектуальної власності, сьогодні відпові-

дають міжнародним нормам і стандартам, 

що діють у країнах–членах Світової організа-

ції торгівлі (СОТ), а більшість законодавчих 

норм адаптовані до положень відповідних 

Директив Ради ЄС. Але необхідно активізува-

ти роботу щодо приведення норм спеціально-

го законодавства у відповідність до положень 

Цивільного кодексу України. 

Тривала активна робота, пов’язана з під-

готовкою та підвищенням кваліфікації спе-

ціалістів і поширенням знань з питань інтелек-

туальної власності. 

Фахівці високо оцінили організацію та про-

ведення Держдепартаментом у 2010 році між-

народних конференцій, спеціалізованих семі-

нарів, «круглих столів» з актуальних питань, 

пов’язаних з набуттям, використанням та 

захистом прав інтелектуальної власності. 

Держдепартаментом здійснено комплекс 

заходів щодо охорони прав інтелектуальної 

власності УЄФА та його комерційних парт-

нерів згідно із Законом України «Про організа-

цію та проведення фінальної частини чемпіо-

нату Європи 2012 року з футболу в Україні». 

В листопаді 2010 року завершився цикл регіо-

нальних семінарів на тему «Набуття і захист 

прав інтелектуальної власності Об’єднання 

європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та 

його комерційних партнерів» в містах Львові, 

Харкові, Донецьку та Києві. Такі заходи про-
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водитимуться й у 2011 році. Зокрема, маємо 

на меті організувати міжнародний семінар 

за участю представників УЄФА та Польської 

асоціації футболу. 

У звітному році, як і раніше, багато уваги 

приділялося проблемі забезпечення ефектив-

ного адміністративного і судового захисту 

прав на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності.

Як свідчить аналіз судової практики роз-

гляду спорів, пов’язаних з об’єктами права 

інтелектуальної власності, сьогодні юридич-

ні та фізичні особи активніше, ніж кілька 

років тому, захищають свої права в судах 

усіх рівнів, і таких справ стає все більше. 

Крім того, мені приємно відзначити активну 

роботу Апеляційної палати — колегіального 

органу Держдепартаменту. Нашою метою є 

розширення її повноважень на законодавчо-

му рівні, забезпечення максимальної відкри-

тості прийнятих нею рішень, а також надан-

ня можливості третім особам подавати до 

Апеляційної палати заперечення проти рішень 

Держдепартаменту.

І, нарешті, про плани на майбутнє. Зміна 

статусу Держдепартаменту потребує нових 

підходів у формуванні державної політики у 

сфері інтелектуальної власності. Ми маємо 

намір удосконалювати свою діяльність у 

напрямі забезпечення максимальної підтрим-

ки юридичних осіб і творчих особистостей, 

здатних створювати та запроваджувати вина-

ходи, новітні технології, духовно і культурно 

збагачувати націю. 

Я вірю, що в найближчому майбутньому 

реалізується наше бажання створити Між дер-

жавну регіональну організацію з питань охо-

рони торговельних марок (МРО) зі штаб квар-

тирою в м.  Києві. Утворення такої організації, 

безперечно, матиме важливе соціально-еко-

номічне значення не тільки для України, а й 

для інших країн СНД. 

Плануємо вдосконалити структуру і зміст 

вищої освіти шляхом включення в освітні про-

грами питань інноваційної діяльності (страте-

гічного менеджменту, маркетингу, технологіч-

ного аудиту, фінансів, комерціалізації резуль-

татів інтелектуальної діяльності тощо). Також 

є бажання та можливість забезпечити розви-

ток міжнародного співробітництва з питань 

освіти у сфері інтелектуальної власності шля-

хом створення міжнародного учбово-науко-

вого центру і впровадження освітніх стандар-

тів, пов’язаних з реалізацією міжнародних 

магістерських програм підготовки фахівців у 

сфері інтелектуальної власності, трансферу 

технологій та інноваційної діяльності. А  ще 

плануємо реалізувати можливість отриман-

ня студентами вищих навчальних закладів 

одночасно двох дипломів — національного та 

зарубіжного.

Працюватимемо й над конкретним завдан-

ням, яке поставили перед собою ще у 2009 

році,   — розробити та реалізувати комплекс 

заходів, пов’язаних зі створенням загальнодо-

ступної цифрової патентної бібліотеки. 

Усім щиро бажаю успіхів, процвітання, здій-

снення всіх планів та задумів.

З повагою, голова

Державного департаменту

інтелектуальної власності  Микола Паладій
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Удосконалення чинного законодавства у 

сфері інтелектуальної власності завжди було і 

залишається важливим напрямком діяльності 

Державного департаменту інтелектуальної 

власності (Держдепартаменту).

На виконання Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації зако-

нодавства України до законодавства ЄС» 

Держдепартаментом розроблений та поданий 

до Кабінету Міністрів України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України з питань інтелектуальної 

власності». Кабінетом Міністрів України зако-

нопроект представлений до Верхової Ради 

України 04.10.2010 (реєстраційний № 7205). 

3 грудня 2010 р. проект Закону прийнято за 

основу в першому читанні. 

Держдепартамент здійснював супроводжен-

ня у Верховній Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів щодо врегулювання питань 

авторського права і суміжних прав» (реєст-

раційний № 6523 від 15.06.2010). Згідно з 

рішенням Комітету з питань науки і освіти 

(протокол № 41 від 06.10.2010) законопроект 

рекомендовано внести на розгляд Верховної 

Ради України для прийняття за основу.

У звітному році проводилася робота з 

удосконалення нормативно-правової бази 

України у сфері охорони прав на об’єкти про-

мислової власності. 

 З метою приведення законодавства у 

сфері промислової власності у відповідність до 

Закону України «Про охорону прав на знаки 

1 Удосконалення законодавства 
у сфері інтелектуальної власності

Володимир Дмитришин, заступник го ло ви Дер жав но го де пар та мен ту ін те лек ту аль ної влас нос ті
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для товарів і послуг» розроблено «Правила 

погодження питань про внесення позначення, 

що містить офіційну назву держави «Україна», 

до знака для товарів і послуг», затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.08.2010 № 790 та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 19.10.2010 за 

№  939/18234.

Для вдосконалення процесу складання та 

подання заявки на знак для товарів і пос-

луг, проведення експертизи заявки на знак 

для товарів і послуг та впорядкування чин-

ного законодавства у цій сфері, розроблено 

«Правила складання та подання заявки на 

знак для товарів і послуг» та «Правила прове-

дення експертизи заявки на знак для товарів 

і послуг».

Проект наказу про затвердження «Правил 

складання та подання заявки на знак для 

товарів і послуг» відповідно до статті 9 Закону 

України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» з 

метою одержання зауважень і пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб оприлюднено на 

веб-сайті Держдепартаменту і направлено до 

Державного комітету України з питань регуля-

торної політики та підприємництва.

Матеріали щодо «Правил проведення екс-

пертизи заявки на знак для товарів і послуг» 

невдовзі мають бути оприлюднені.

Розроблені і готуються для подання на 

затвердження проекти «Правил складан-

ня і подання заявки на винахід та заявки 

на корисну модель», «Правил проведення 

експертизи заявки на винахід та заявки на 

корисну модель».

Метою цих проектів нормативних актів є 

удосконалення відносин щодо складання, 

подання та проведення експертизи заявки на 

знак для товарів і послуг, винахід та корисну 

модель, упорядкування чинного законодавс-

тва у зазначеній сфері.

Зокрема, проекти «Правил складання та 

подання заявки на знак для товарів і послуг» 

та «Правил проведення експертизи заявки на 

знак для товарів і послуг та знака за міжна-

родною реєстрацією» враховують положення 

Сінгапурського договору про право товарних 

знаків щодо оптимізації процедури набуття 

прав на знаки для товарів і послуг.
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2 Реєстрація прав 
на об’єкти 
інтелектуальної 
власності

Алла Жарінова, директор ДП «Український інститут 
промислової влас нос ті»

2.1. Експертиза та реєстрація об’єктів 

промислової власності

У 2010 р. до Держдепартаменту надійшло 

понад 46 тис. заявок на об’єкти промислової 

власності (табл. 2.1), з них майже 16 тис.  — на 

винаходи і корисні моделі, більше 1,6 тис.  — 

на промислові зразки і понад як 28,5 тис.  — на 

знаки для товарів і послуг (у т.ч. 20,6  тис. 

заявок — за національною процедурою).

Таблиця 2.1. Надходження заявок на об’єкти промислової власності  *

Об’єкт промислової 

власності

Кількість поданих заявок

2006 2007 2008 2009 2010

Винаходи  5930  6163 5697 4816 5312

Корисні моделі 8171 8870 9600 9208 10685

Промислові зразки 2236 2147 2285 1669 1686

Знаки для товарів і послуг 29996 33266 33081 26479 28577

    за національною процедурою 20813 23746 22371 17866 20603

    за Мадридською угодою 9183 9520 10710 8613 7974

Топографії ІМС – 9 – – –

Кваліфіковані зазначення походження 

товарів 

2 6 2 7 4

* Дані за попередні роки уточнені
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Винаходи

У 2010 р. до Держдепартаменту надійшло 

5312 заявок на винаходи (табл. 2.2, рис. 2.1).

У звітному році активність національних 

заявників зросла на 5% порівняно з попе-

реднім, активність іноземних заявників у 

поданні заявок на винаходи за процедурою 

РСТ — на 17%. Частка заявок від інозем-

них заявників становила 51,9% від загальної 

їх кількості (проти 49,5% — у 2009 р.). До 

Держдепартаменту як відомства–одержувача 

надійшло 97 заявок від національних заявни-

ків для патентування винаходів за процеду-

рою РСТ в іноземних державах, що на 35% 

перевищило показник минулого року. 

Таблиця 2.2. Надходження заявок та видача патентів на винаходи

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

Надійшло заявок 5930 6163 5697 4816 5312

За національною процедурою 3788 3766 3149 2682 2812

 від національних заявників 3472 3440 2823 2432 2555

 від іноземних заявників 316 326 326 250 257

За процедурою РСТ 2142 2397 2548 2134 2500

    в т.ч. від національних заявників 2 – 2 – 1

Видано патентів на винаходи: 3698 4058 3832 4002 3874

    на ім’я національних заявників 2495 2618 2399 2395 2034

    на ім’я іноземних заявників 1203 1440 1433 1607 1840

    деклараційних патентів на винаходи 7 2 – – –

Чинних патентів на кінець року 32438 28568 26929 24651 24617

    в т.ч. деклараційних 13204 7840 3776 – –

Рис. 2.1. Динаміка надходження і розгляду заявок та видачі патентів на винаходи
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Найактивнішими серед іноземних заявників 

були заявники зі США (834 заявки), Німеччини 

(459 заявок), Швейцарії (231 заявка), Франції 

(154 заявки), Японії (135 заявок), Російської 

Федерації (112), Сполученого Королівства 

(101 заявка), Нідерландів (83 заявки), Швеції 

(67 заявок), Італії (66), Данії (60) та Бельгії (57 

заявок). 

Розподіл заявок на винаходи, що надійшли 

за процедурою РСТ, за країнами походження 

представлено на рис. 2.2. 

Розподіл заявок на винаходи за класами 

МПК наведено у табл. 2.3.

У 2010 р. видано 3874 патенти на винаходи, 

зокрема на ім’я іноземних заявників — 1840 

патентів (47,5%) (табл. 2.2).

Найбільше патентів видано на ім’я заявни-

ків зі США — 371 (20,2%), Німеччини — 360 

(19,6%), Швейцарії — 155 (8,4%), Франції   — 

140 (7,6%), Японії — 85 (4,6%), Нідерландів   — 

76 (4,1%), Сполученого Королівства — 69 

(3,8%), Російської Федерації та Італії — по 64 

патенти (3,5%).

Розподіл патентів на винаходи за класами 

МПК наведено у табл. 2.4.

Станом на 1 січня 2011 р. до Державного 

реєстру внесено 97894 патенти на винаходи, з 

них є чинними 24617 патентів.

Таблиця 2.3. Пріоритети розподілу заявок на винаходи за класами МПК

Клас 

МПК
Назва класу

Кількість 

заявок

Національні 

заявники

Іноземні 

заявники

C07 Органічна хімія 621 (11,7%) 29 (1,1%) 592 (21,5%)

A61 Медицина або ветеринарія; гігієна 572 (10,8%) 231 (9,0%) 341 (12,4%)

H04 Техніка електричного зв’язку 383 (7,2%) 15 (0,6%) 368 (13,4%)

A01

Сільське господарство; лісництво, тва-

ринництво; мисливство; відловлюван-

ня тварин; рибництво

236 (4,4%) 72 (2,8%) 164 (6,0%)

G01 Вимірювання; випробування 211 (4,0%) 169 (6,6%) 42 (1,5%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 131 (2,5%) 44 (1,7%) 87 (3,2%)

B01
Фізичні чи хімічні процеси або устатку-

вання взагалі
114 (2,1%) 39 (1,5%) 75 (2,7%)

B65

Транспортування; пакування; зберіган-

ня; обробляння тонких або ниткоподіб-

них матеріалів

113 (2,1%) 24 (0,9%) 89 (3,2%)

A23
Їжа або харчові продукти; їх оброблян-

ня, не охоплене іншими класами
104 (2,0%) 41 (1,6%) 63 (2,3%)

С10
Нафтова, газова та коксова галузі 

промисловості…
91 (1,7%) 26 (1,0%) 65 (2,4%)

E21
Буріння ґрунту та гірських порід; гірни-

ча справа
83 (1,6%) 62 (2,4%) 21 (0,8%)

H01 Основні електричні елементи 79 (1,5%) 59 (2,3%) 20 (0,7%)

С21 Металургія заліза 72 (1,4%) 39 (1,5%) 33 (1,2%)

F16 Вузли та деталі машин 65 (1,2%) 30 (1,2%) 35 (1,3%)
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Таблиця 2.4. Пріоритети розподілу патентів на винаходи за класами МПК

Клас 

МПК
Назва класу

Кількість 

патентів

На ім’я 

національних 

заявників

На ім’я 

іноземних 

заявників

А61 Медицина або ветеринарія; гігієна 481 (12,4%) 188 (9,2%) 293 (15,9%)

С07 Органічна хімія 321 (8,3%) 39 (1,9%) 282 (15,3%)

G01 Вимірювання; випробування 239 (6,2%) 213 (10,5%) 26 (1,4%)

А01 Сільське господарство; лісництво, тва-

ринництво; мисливство; відловлювання 

тварин; рибництво

221 (5,7%) 123 (6,0%) 98 (5,3%)

H04 Техніка електричного зв’язку 139 (3,6%) 20 (1,0%) 119 (6,5%)

H01 Основні електричні елементи 116 (2,9%) 84 (4,1%) 32 (1,7%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або устатку-

вання взагалі

103 (2,7%) 52 (2,6%) 51 (2,8%)

В65 Транспортування; пакування; зберігання; 

обробляння тонких або ниткоподібних 

матеріалів

102 (2,6%) 21 (1,0%) 81 (4,4%)

В21 Механічне оброблення металів без 

істотного зняття матеріалу; пробивання 

отворів

83 (2,1%) 34 (1,7%) 49 (2,7%)

F16 Вузли та деталі машин 82 (2,1%) 55 (2,7%) 27 (1,5%)

Е21 Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 

справа

79 (2,0%) 64 (3,1%) 15 (0,8%)

С21 Металургія заліза 76 (2,0%) 42 (2,1%) 34 (1,8%)

А23 Їжа або харчові продукти; їх оброблення, 

не охоплене іншими класами

73 (1,9%) 37 (1,8%) 36 (2,0%)

С12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино… 67 (1,7%) 34 (1,7%) 33 (1,8%)

С01 Неорганічна хімія 66 (1,7%) 48 (2,4%) 18 (1,0%)

H02 Генерування, перетворювання або роз-

поділення електричної енергії

63 (1,6%) 56 (2,8%) 7 (0,4%)

Рис. 2.2. Розподіл заявок, поданих за процедурою РСТ, за країнами походження
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Корисні моделі

У 2010 р. кількість заявок на корисні моделі 

збільшилася на 16%. Надійшло 10685 заявок, з 

них 10533 (98,6%) — від національних заявни ків 

(табл. 2.5, рис. 2.3). Частка заявок від інозем-

них заявників у звітному році становила 1,4%.

Лідером серед іноземних країн–заявників 

залишається Російська Федерація, частка 

заявок якої становить понад 62%. Розподіл 

заявок на корисні моделі від іноземних заяв-

ників наведено на рис. 2.4.

Найбільше заявок на корисні моделі 

надійшло за класами А61 (Медицина або 

ветеринарія; гігієна) — 1728, з них 432 заяв-

ки належать до підкласу А61К (Препарати 

для медичних, стоматологічних та гігієнічних 

цілей), G01 (Вимірювання; випробовування) — 

790, А01 (Сільське господарство; лісівництво; 

тваринництво...) — 524, А23 (Їжа або харчові 

Таблиця 2.5. Надходження заявок та видача патентів на корисні моделі

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

Надійшло заявок 8171 8870 9600 9208 10685

За національною процедурою 8163 8866 9600 9199 10676

    від національних заявників 8027 8745 9450 9066 10533

    від іноземних заявників 144 125 150 133 143

За процедурою РСТ 8 4 9 9 9

    в т.ч. від національних заявників 2 – – 1 1

Видано патентів 8268 9215 9282 8391 9405

    на ім’я національних заявників 8127 9094 9139 8270 9261

    на ім’я іноземних заявників 141 121 143 121 144

Чинних патентів на кінець року 18489 25210 30382 33575 35259

Рис. 2.3. Динаміка надходження і розгляду заявок та видачі патентів на корисні моделі
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Таблиця 2.6. Надходження заявок та видача патентів на промислові зразки

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

Надійшло заявок 2236 2147 2285 1669 1686

    від національних заявників 1833 1746 1945 1413 1442

    від іноземних заявників 403 401 340 256 244

Видано патентів 2061 2213 2503 1754 1431

    на ім’я національних заявників 1803 1803 2085 1425 1258

    на ім’я іноземних заявників 258 410 418 329 173

Чинних патентів на кінець року 8234 9659 11102 10816 9907

Рис. 2.4. Розподіл заявок на корисні моделі від іноземних заявників 

за країнами походження

продукти, їх обробляння...) — 310, F16 (Вузли 

та деталі машин...) — 194, В01 (Фізичні чи 

хімічні процеси або устаткування взагалі) — 

177 та Е21 (Буріння ґрунту та гірських порід) — 

165 заявок. 

У звітному році видано 9405 патентів на 

корисні моделі, з них 9261 — на ім’я національ-

них заявників. На ім’я іноземних заявників вида-

но 144 патенти, в тому числі 86   — на ім’я заяв-

ників з Російської Федерації, 12   — Білорусі, по 

6 — Чеської Республіки та Швейцарії, по 3 — з 

Австрії, Кіпру, Німеччини, Франції та Польщі, а 

їх частка становить 86,8%.

Станом на 1 січня 2011 р. до Державного 

реєстру внесено 56119 патентів на корисні 

моделі, з них є чинними 35259 патентів. 

Промислові зразки

У 2010 р. надійшло 1686 заявок на про-

мислові зразки, з яких 1442 — від національ-

них заявників (табл. 2.6, рис. 2.5). Частка іно-

земних заявок у загальній кількості заявок на 

промислові зразки становила 14,5%. 

Серед іноземних заявників у 2010 р. 

найактивнішими були заявники з Російської 

Федерації (59 заявок, 24,2 %), США (37, 15,2%), 

Польщі (21 заявка, 8,6%), Японії (14 заявок, 

5,7%), Німеччини (13, 5,3%), Ліхтенштейну (11, 

4,5%) та Білорусі (9 заявок, 3,7%). 

Видано 1431 патент на промислові зразки, з 

них 1258 (87,9%) — на ім’я національних заяв-

ників (табл. 2.6).
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На ім’я заявників з Російської Федерації 

ви дано 56 патентів (32,4%), Польщі — 18 

(10,4%), США — 14 (8,1%), Ліхтенштейну — 10 

патентів (5,8%), Японії — 9 (5,2%), Німеччини — 

8 (4,4%) та Сполученого Королівства — 7 

патентів (4,0%).

 Найбільше патентів видано за класами 

09 (Опаковання та вмістини для перевозіння 

або переносіння товарів) — 288 (20,1%), 19 

(Канцелярське знаряддя та приладдя, мистець-

кі та навчальні знадоби) — 238 (16,6%), 06 

(Мебльовання) — 109 патентів (7,6%), 11 

(Прикраси) — 91 (6,4%), 05 (Текстильні мірні 

вироби, штучні та натуральні листові матеріа-

ли — 88 (6,1%), 02 (Предмети одягу та галан-

терейні вироби) — 82 (5,7%), 08 (Робочі інс-

трументи та залізні вироби) — 68 (4,8%) та 25 

(Будівельні блоки та елементи споруд) — 64 

патенти (4,5%). 

Станом на 1 січня 2011 р. до Державного 

реєстру внесено 21281 патент на промислові 

зразки, є чинними 9907 патентів.

У 2010 р. на територію України поширено 

дію 484 міжнародних реєстрацій за Гаазькою 

угодою про міжнародну реєстрацію промисло-

вих зразків (рис. 2.6).

Рис. 2.5. Динаміка надходження і розгляду заявок та видачі патентів 

на промислові зразки

Рис. 2.6. Розподіл реєстрацій за Гаазькою угодою за країнами походження
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Знаки для товарів і послуг

Національна процедура

У 2010 р. надійшло 20603 заявки на знаки 

для товарів і послуг. Активність національних 

та іноземних заявників у поданні заявок порів-

няно з попереднім роком зросла на 13 та 25% 

відповідно (табл. 2.7, рис. 2.7). Від іноземних 

заявників надійшло 3892 заявки, що стано-

вить 18,9 % від загальної кількості заявок, 

поданих за національною процедурою.

Найбільше заявок надійшло від заявників зі 

США (760 заявок, 19,6%), Російської Федерації 

(396, 10,2%), Швейцарії (346, 8,9%), Індії (213, 

5,5%), Сполученого Королівства (164 заявки, 

4,2%), Німеччини (138 заявок, 3,5%), Ірландії 

(135, 3,5%), Кіпру (123 заявки, 3,2%), Японії (116 

за явок, 3,0%) та Нідерландів (100 заявок, 2,6%).

У 2010 р. за національною процедурою най-

більше знаків для товарів і послуг заявлено за 

такими класами МКТП: 35, 05, 41, 33, 29, 16, 

30, 43, 03 та 25. Розподіл заявок за класами 

від національних та іноземних заявників наве-

дено у табл. 2.8.

У звітному році зареєстровано 16686 сві-

доцтв на знаки для товарів і послуг. Із загаль-

ної кількості зареєстрованих свідоцтв 13058 

(78,3%) становлять реєстрації на ім’я націо-

нальних заявників (табл. 2.7, рис. 2.7). 

На ім’я заявників зі США зареєстровано 

877 свідоцтв (24,2%), Російської Федерації — 

327 (9,0%), Японії — 217 (6,0%), Сполученого 

Королівства — 207 (5,7%), Німеччини — 204 

(5,6%), Швейцарії — 193 (5,3%), Білорусі — 

118 (3,3%) та Кіпру — 101 свідоцтво (2,8%).

Розподіл реєстрацій за класами МКТП наве-

дено в табл. 2.9. 

Станом на 1 січня 2011 р. зареєстровано 

133400 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 

є чинними 120133 свідоцтва.

Таблиця 2.7. Надходження заявок та реєстрація свідоцтв на знаки для товарів і послуг 

за національною процедурою

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

Надійшло заявок 20813 23746 22371 17866 20603

    від національних заявників 17170 19887 18497 14744 16711

    від іноземних заявників 3643 3859 3874 3122 3892

Зареєстровано свідоцтв 13134 15375 15357 15137 16686

    на ім’я національних заявників 10327 12130 11974 12027 13058

    на ім’я іноземних заявників 2807 3245 3383 3110 3628

Чинних свідоцтв на кінець року 64974 78848 92837 105988 120133

Рис. 2.7. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації свідоцтв на знаки 

для товарів і послуг за національною процедурою
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Таблиця 2.8. Пріоритети розподілу заявок на знаки для товарів і послуг

за класами МКТП

Клас 

МКТП
Назва класу

Кількість 

заявлених зна-

ків

Національними 

заявниками

Іноземними

заявниками

35 Реклама; керування справами, ділове 

адміністрування…

6196 (17,1%) 5620 (19,5%) 576 (7,8%)

05 Фармацевтичні та ветеринарні препа-

рати; гігієнічні препарати на лікарські 

потреби

2814 (7,8%) 1592 (5,5%) 1222 (16,5%)

41 Освіта, виховування, забезпечування 

навчання; розваги…

2195 (6,1%) 1966 (6,8%) 229 (3,1%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 2010 (5,6%) 1740 (6,0%) 270 (3,7%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1791 (4,9%) 1389 (4,8%) 402 (5,4%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 1394 (3,9%) 1128 (3,9%) 266 (3,6%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні 

екстракти…

1361 (3,8%) 1123 (3,9%) 238 (3,2%)

43 Послуги щодо забезпечування харча-

ми та напоями; тимчасове житло…

1263 (3,5%) 1084 (3,8%) 179 (2,4%)

09 Наукові, морські, геодезичні … прила-

ди та інструменти…

1193 (3,3%) 822 (2,9%) 371 (5,0%)

03 Вибілювальні препарати та інші речо-

вини для прання…

1167 (3,2%) 714 (2,5%) 453 (6,1%)

42 Науково-технологічні та проектно-

дослідницькі послуги…

1124 (3,1%) 955 (3,3%) 169 (2,3%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 1100 (3,0%) 863 (3,0%) 237 (3,2%)

Таблиця 2.9. Пріоритети розподілу реєстрацій знаків для товарів і послуг 

за класами МКТП

Клас 

МКТП
Назва класу

Кількість 

зареєстрованих знаків

На ім’я 

національних

заявників

На ім’я 

іноземних

заявників

35 Реклама; керування справами, 

ділове адміністрування…

5446 (16,9%) 4776 (19,1%) 670 (9,3%)

41 Освіта, виховування, забезпечу-

вання навчання; розваги…

2021(6,3%) 1777 (7,1%) 244 (3,4%)

05 Фармацевтичні та ветеринарні 

препарати; гігієнічні препарати 

на лікарські потреби

1947 (6,0%) 1133 (4,5%) 814 (11,3%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1378 (4,3%) 1070 (4,3%) 308 (4,3%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 1308 (4,0%) 1058 (4,2%) 250 (3,5%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 1255 (3,9%) 1007 (4,0%) 248 (3,4%)

42 Науково-технологічні та проект-

но-дослідницькі послуги…

1252 (3,9%) 1054 (4,2%) 198 (2,8%)

09 Наукові, морські, геодезичні … 

прилади та інструменти…

1196 (3,7%) 781 (3,1%) 415 (5,8%)

29 М’ясо, риба, птиця, дичина; 

м‘ясні екстракти…

1127 (3,5%) 934 (3,7%) 193 (2,7%)

36 Страхування; фінансова діяль-

ність…

1061 (3,3%) 903 (3,6%) 158 (2,2%)

37 Будування 1056 (3,3%) 925 (3,7%) 131 (1,8%)
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Міжнародна процедура

У 2010 р. з Міжнародного бюро ВОІВ 

надійшло 7974 міжнародні заявки, з них 6644 

(83,3%) — за Мадридською угодою, 1330 — за 

Протоколом до Мадридської угоди (табл. 2.10, 

рис. 2.8).

У 2010 р. до Міжнародного бюро ВОІВ 

було відправлено 285 заявок від національних 

заявників на міжнародну реєстрацію знаків, 

що перевищило показник минулого року на 

47% (рис. 2.9).

Провідні позиції у поданні заявок за 

Мадридською угодою посідають заявники з 

Німеччини (1362 заявки), Швейцарії (763), 

Франції (733), Італії (621 заявка), Російської 

Федерації (580 заявок), Китаю (551 заявка), 

Польщі (224 заявки), Нідерландів (208 заявок), 

Австрії (197), Чеської Республіки (170), Бельгії 

(136), Іспанії (131 заявка), Угорщини (130 

заявок) та Словенії (96 заявок). Частка заявок 

від заявників з цих країн становить 74% від 

загальної кількості заявок, поданих у 2010 р. 

за міжнародною процедурою (рис. 2.10).

У 2010 р. найактивніше серед держав – 

учасниць Протоколу до Мадридської угоди 

заявки з поширенням на територію України 

подавали США — 375 заявок, Туреччина — 

283 заявки, Сполучене Королівство — 172, 

Японія — 92, Данія — 70 заявок, Швеція — 63 

заявки, Фінляндія — 60 заявок (рис. 2.10).

У 2010 р. надано правову охорону 10003 

міжнародним знакам (табл. 2.10, рис. 2.8).

Таблиця 2.10. Надходження міжнародних заявок та реєстрація знаків 

за Мадридською угодою

Показник 2006 2007 2008 2009 2010

Надійшло міжнародних заявок 9183 9520 10710 8613 7974

    у т.ч. за Протоколом до Мадридської угоди 1746 1703 1926 1383 1330

Зареєстровано міжнародних знаків 9396 8298 9459 9664 10003

Рис. 2.8. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації знаків 

для товарів і послуг за Мадридською угодою
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Рис. 2.10. Розподіл заявок, поданих за Мадридською угодою 

та Протоколом до Мадридської угоди, за країнами походження

2.2. Внесення до державних реєстрів 

відомостей щодо розпоряджання 

майновими правами на ОПВ 

Загалом у 2010 р. зареєстровано 1885 дого-

ворів щодо розпоряджання майновими пра-

вами на ОПВ, тобто на 2,2 % менше, ніж у 

попередньому, з них: 

• 1400 реєстрацій стосується передання 

виключних майнових прав на ОПВ (74,3%);

• 223 — видачі ліцензії на використання 

ОПВ (11,8%);

• 262 «відкриті» ліцензії на використання 

винаходів та корисних моделей (13,9%). 

Наведені дані засвідчують, що, як і в мину-

лому році, кількість зареєстрованих відомос-

тей про передання виключних майнових прав 

на ОПВ значно перевищує кількість внесених 

до державних реєстрів відомостей про видачу 

ліцензій. 

Загальна кількість ОПВ, стосовно яких до 

відповідних державних реєстрів внесено відо-

мості щодо передання виключних майнових 

прав та видачі ліцензій, значно перевищує 

кількість зареєстрованих договорів і становить 

3345 ОПВ, у тому числі 278 винаходів, 243 

корисні моделі, 130 промислових зразків та 

2694 знака для товарів і послуг.

Станом на 1 січня 2011 р. до державних 

реєстрів внесено відомості про 15189 дого-

ворів щодо розпоряджання майновими пра-

вами промислової власності, у тому числі 

Рис. 2.9. Динаміка активності національних заявників щодо міжнародної 

реєстрації знаків
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на винаходи — 3113, корисні моделі — 839, 

знаки для товарів і послуг — 10424, про-

мислові зразки — 813. 

Дані про внесення до відповідних реєстрів 

відомостей щодо розпоряджання майновими 

правами промислової власності наведені в 

табл. 2.11.

Представлені в табл. 2.11 дані свідчать про 

те, що у звітному році, порівняно з минулим, 

збільшилася кількість зареєстрованих ліцен-

зійних договорів на використання винаходів, 

корисних моделей та знаків для товарів і пос-

луг та дещо зменшилася кількість внесених 

до державних реєстрів відомостей про пере-

дачу права власності на промислові зразки, 

винаходи, корисні моделі, знаки для товарів 

і послуг. 

Кількість опублікованих заяв щодо «від-

критих» ліцензій на винаходи і корисні моделі 

порівняно з минулим роком зросла на 19,6%. 

Згідно з даними табл. 2.12 середня кіль-

кість знаків для товарів і послуг, права на 

Таблиця 2.11. Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими правами 

промислової власності за об’єктами

Вид 

договору 

Кількість реєстрацій 

Винаходи та корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг Разом 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Невиключні 

ліцензії 

19

+23*

13+

22*

4

+5*

5

+13*
2 5 5 4 214 148 131 133 258 188 145 155

Виключні 

ліцензії 

13

+15*
5*

1

+3*

4

+6*
1 – 1 1 32 35 27 54 61 40 32 65

Одиничні 

ліцензії 
1 – 1* – – – – – 1 3 – 3 2 3 1 3

Передача 

права

121

+87*

131

+96*

137

+70*

75

+55*
94 107 69 65 996 1395 1254 1205 1298 1729 1530 1400

«Відкриті» 

ліцензії 

32

+22*

12

+31*

150

+67*

139

+123*
– – 2 – – – – – 54 43 219 262

Разом 333 310 438 420 97 112 77 70 1243 1581 1412 1395 1673 2003 1927 1885

Зірочкою (*) позначені корисні моделі.

Таблиця 2.12. Порівняльні дані про внесення до реєстру відомостей щодо 

розпоряджання майновими правами на знаки для товарів і послуг та кількість 

знаків для товарів і послуг, стосовно яких такі відомості внесені до реєстру

Вид договору

2010 р.

Кількість 

договорів

Кількість знаків 

для товарів і послуг

Договори про передання виключних майнових 

прав на знаки для товарів і послуг, в т.ч.
1205 2416 

    від українських правовласників 960 1780

    від іноземних правовласників 245 636

Ліцензійні договори на використання знаків для 

товарів і послуг, в т.ч.
190 278

    від українських правовласників 138 161

    від іноземних правовласників 52 117 
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які пе редаються за одним договором, для 

українських правовласників становить близь-

ко двох, для іноземних — близько трьох в 

одному договорі. 

2.3. Державна реєстрація 

авторського права

У звітному році Держдепартамент про-

довжував державну реєстрацію авторського 

права і договорів, які стосуються права автора 

на твір. 

У 2010 р. до Держдепартаменту подано 

4948 заявок на реєстрацію авторського права 

на твір, що на 15,4 % більше порівняно з дани-

ми попереднього року (4286 заявок), прийнято 

4789 рішень про реєстрацію, здійснено 4744 

реєстрацій авторського права на твір, тобто на 

6,4 % більше, ніж у попередньому році (4458 

реєстрацій) (рис. 2.11). 

Загалом протягом звітного періоду здійсне-

но 737 реєстрацій авторського права на служ-

бовий твір, що на 52,2% більше, ніж у ми нулому 

році (484 реєстрації). Як і в 2009 р., переважають 

реєстрації службових творів, майнове право на 

які належить роботодавцям (568 реєстрацій). 

Удвічі збільшилася кількість реєстрацій служ-

бових творів, що є спільною власністю праців-

ника, який створив твір, та роботодавця (169 

проти 83 реєстрацій у 2009 р.).

Дані розподілу реєстрацій за об’єктами 

авторського права підтверджують тенденцію, 

що склалася в попередні роки, — найбільшою 

є кількість реєстрацій авторського права на 

літературні письмові твори різного характеру 

(33,8%), музичні твори (16,5%), складені твори 

(14,9%), комп’ютерні програми (13%), ілюстра-

ції, креслення, ескізи (8,12%) і твори образо-

творчого мистецтва (6,6%) (табл. 2.13).

У 2010 р. Держдепартаментом зареєст-

ровано 179 договорів, які стосуються права 

автора на твір, що більше на 8,5 % (165 

договорів) порівняно з минулим роком (рис. 

2.12). Слід зауважити, що у 2010 р. подано 

213 заявок на реєстрацію договорів, які сто-

суються права автора на твір, що на 51,1 % 

більше, ніж у попередньому році (141 заявка). 

Найбільшою є кількість зареєстрованих дого-

ворів про передачу (відчуження) майнових 

прав на твір (149), при цьому майже всі дого-

вори стосуються повної передачі майнових 

прав. Крім того, зареєстровано 16 договорів 

про передачу виключного права і 14 — про 

передачу невиключного права на використан-

ня твору.

Відомості про здійснені в 2010 р. реєст-

рації містяться в офіційному бюлетені 

Держдепартаменту «Авторське право і суміж-

ні права» (№ 21–23 за 2010 р.) та в Каталозі 

державної реєстрації (14-й випуск за 2010 р.).

Рис. 2.11. Динаміка державних реєстрацій авторського права у 1995–2010 рр.
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Таблиця 2.13. Розподіл державних реєстрацій за об’єктами авторського права у 2010 р.

№ п/п Об’єкт авторського права Кількість реєстрацій

1. Літературні письмові твори 2085

2. Музичні твори з текстом і без тексту 1017

3. Складені твори 919

4. Комп’ютерні програми 802

5. Ілюстрації, креслення, ескізи 501

6. Твори образотворчого мистецтва 405

7. Аудіовізуальні твори 93

8. Похідні твори 91

9. Фотографічні твори 60 

10. Бази даних 53

11. Усні твори 33

12. Твори ужиткового мистецтва 31

13. Твори для сценічного показу 31

14. Твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва 28

15. Картографічні твори 14

16. Драматичний твір 3

17. Хореографічний твір 2

18. Постановка творів, створених для сценічного показу 1

Рис. 2.12. Динаміка державних реєстрацій договорів у 2002–2010  рр.
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3.1. Захист прав на об’єкти промислової 

власності в адміністративному порядку

У звітному році в Апеляційній палаті роз-

глядалось 98 заперечень, 66 з яких надійш-

ло у 2010 р., а 32 прийнято до розгляду у 

2009  р. Подані у звітному році заперечення 

за об’єктами промислової власності розподі-

лилися таким чином: винаходи — 11, корисні 

моделі — 2, знаки для товарів і послуг — 53.

Проведено 181 засідання колегій Апеля-

ційної палати, на яких розглянуто 14 запере-

чень стосовно рішень Держдепартаменту за 

заявками на винаходи, 2 — за заявками на 

корисні моделі, 56 — за заявками на знаки 

для товарів і послуг.

У звітному році апелянтам направлено 70 

рішень Апеляційної палати, з них 41 рішення 

про задоволення заперечення повністю, 14 — 

про часткове задоволення та 15 рішень про 

відмову у задоволенні заперечення. Не прий-

нято до розгляду 5 заперечень, відкликано 2. 

У 2010 р. до Апеляційної палати надійшло 

10 заяв про визнання знаків добре відоми-

ми в Україні. Відбулися 16 засідань колегій 

Апеляційної палати.

Заявникам направлено 8 рішень Апеляційної 

палати, 6 — про визнання знаків добре відо-

мими на території України та 2 рішення про 

відмову у визнанні. 

3.2. Захист прав на об’єкти промислової 

власності в судовому порядку

У 2010 р. відкрито провадження у 170 спра-

вах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти 

промислової власності, в яких одним із учас-

ників виступало Міністерство освіти і науки 

України та/або Державний де партамент інте-

лектуальної власності (Держдепартамент) і 

ДП «Український інститут промислової влас-

ності», з них:

• в адміністративних судах — 14;

• у господарських судах — 93;

• у судах загальної юрисдикції — 63.

У провадженні судів першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій протягом 2010 р. знаходи-

лось 434 справи. 

3.3. Захист авторського права 

і суміжних прав

У 2010 р. в провадженні судів різних інс-

танцій знаходилася 21 справа за позовами 

Державного підприємства «Українське агент-

ство з авторських та суміжних прав» (ДП 

3 Захист прав у сфері інтелектуальної 
власності

Олексій Янов, заступник го ло ви Дер жав но го де пар та мен ту 
ін те лек ту аль ної влас нос ті
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УААСП) до користувачів об’єктів авторського 

права щодо порушення виключних майно-

вих авторських прав, стягнення дебіторської 

заборгованості, забезпечення виконання умов 

ліцензійних договорів тощо.

Серед загальної кількості справ, які у 2010 р. 

розглядали судові інстанції, провадження по 

13 справах порушено за поданими у цьому ж 

році ДП УААСП позовними заявами до теле-

радіокомпаній, провайдерів програмної послу-

ги, театрів, кафе, барів та інших користувачів 

об’єктів авторського права.

Основним заходом захисту авторського 

права в разі його порушення шляхом пуб-

лічного виконання чи публічного сповіщен-

ня є стягнення компенсації. Це пов’язано із 

завуальованістю доходів користувачів об’єктів 

авторського права та неможливістю обчис-

лення відповідного відсотку, встановлено-

го законодавством, який підлягає сплаті за 

використання об’єктів авторського права та 

необхідний для обрахунку збитків. Саме «ком-

пенсація» як спосіб захисту порушених прав 

є стимулом для спонукання користувачів до 

переговорів та мирного вирішення спорів, 

оскільки використання твору без відповідного 

дозволу та сплати належної авторської вина-

городи набагато дорожче та має серйозніші 

наслідки для недобросовісного користувача. 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» компенсація 

за порушення виключних майнових авторських 

прав на один музичний твір на сьогодні стано-

вить від 9410 до 47 050 000 гривень залежно 

від намірів користувача та обсягів порушен-

ня. Отже, навіть мінімальна сума компенсації 

за неправомірне використання лише одного 

твору набагато перевищує суму, яку потрібно 

сплачувати на законних підставах.

Протягом 2009–2010 рр. ДП УААСП за 

результатами розгляду судових справ досяг-

нуто позитивних рішень, залишених без змін 

вищими судовими інстанціями. Вони стосу-

ються виплати авторської винагороди про-

вайдерами програмної послуги за ретрансля-

цію (повторне публічне сповіщення) музичних 

творів та виплати авторської винагороди за 

використання музичних творів у складі аудіові-

зуального твору без належного оформлення 

дозволу на таке використання.

Аргументи провайдерів програмної послуги 

щодо запровадження ними тільки технічних 

дій були спростовані в ході розгляду відповід-

них судових справ за позовом ДП УААСП. 

Судові інстанції всіх рівнів підтвердили той 

факт, що згідно з ліцензіями, які видаються 

Національною радою з питань телебачення та 

радіомовлення, провайдери програмної послу-

ги мають право на ретрансляцію пакетів прог-

рам, які також включають і об’єкти авторсько-

го права, а тому обов’язковим є одержання 

відповідної згоди суб’єктів авторського права 

та суміжних прав як у разі первинної передачі 

об’єктів авторського права і суміжних прав в 

ефір, так і для ретрансляції цих об’єктів. Таке 

рішення позитивно впливає на збільшення 

виплати винагороди.

Інша, не менш важлива проблема, яка була 

остаточно вирішена в 2010 р., пов’язана з 

практичною реалізацією положень статті 17 

Закону, що стосується:

• виплати авторської винагороди авто-

рам за використання музичних творів, що 

увійшли до аудіовізуального твору як само-

стійні складові частини із збереженням майно-

вих авторських прав за їх автором та не були 

спеціально створені автором для аудіовізуаль-

ного твору;

Співвідношення кількості поданих до суду та задоволених позовів у 2010 р.

Об‘єкт ПВ

Подано позовів до 

суду проти рішень 

Держдепартаменту

Рішення 

Держдепартаменту, 

визнані недійсними

Подано позовів про 

визнання недійсними 

охоронних документів

Визнано судами 

недійсними охоронних 

документів

Винаходи 4 10 17 1

Корисні моделі 2 – 12 1

Знаки для товарів 

і послуг
9 9 70 56

Промислові зразки – 2 10 2

Разом 15 21 109 60
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• збереження за авторами аудіовізуаль-

ного твору права на справедливу винагоро-

ду при публічному сповіщені аудіовізуальних 

творів телерадіокомпаніями. 

Тривалий час застосування і тлумачен-

ня статті 17 Закону користувачами об’єктів 

авторського права було різним. В результаті 

проведеної ДП УААСП судово-претензійної 

роботи закріплена правова позиція, яка свід-

чить про необхідність виплати авторської вина-

городи авторам за використання музичних 

творів, що є складовими частинами аудіові-

зуального твору. Така позиція затверджена 

відповідним рішенням Господарського суду 

м. Києва, яке залишено без змін постановами 

апеляційної та касаційної інстанцій.

Окремим напрямком захисту авторського 

права є стягнення невиплаченої авторської 

винагороди з користувачів авторського права 

за діючими ліцензійними договорами. Цей 

напрямок є перспективним, оскільки з поси-

ленням негативного впливу світової економіч-

ної кризи користувачі все частіше ухиляються 

від сплати роялті, посилаючись на недійсність 

ліцензійних договорів, укладених ними з ДП 

УААСП, відсутність фактів використання творів 

тощо. Проте шляхом проведення судово-пре-

тензійної роботи в різних судових інстанціях 

спростовано таку аргументацію користувачів, 

встановлено безпосередню дійсність ліцен-

зійних договорів та підтверджено обов’язок 

сплати роялті за ними.

Відтак шляхом проведення судово-претен-

зійної та роз’яснювальної роботи з користува-

чами об’єктів авторського права ДП УААСП 

вдалося вирішити актуальні питання у сфері 

захисту авторського права в Україні, що в 

перспективі позитивно впливатиме на пере-

говорний процес з користувачами об’єктів 

авторського права та їх заохочення до доб-

ровільної сплати авторської винагороди, що, 

своєю чергою, збільшуватиме доходи творців.

3.4. Діяльність організацій колективного 

управління 

Відповідно до законодавства у сфері ав тор-

ського права і суміжних прав Держде партамент 

виконує такі функції: 

• веде облік організацій колективного 

управ ління;

• визначає уповноважені організації колек-

тивного управління;

• здійснює нагляд за діяльністю організа-

цій, надає їм методичну допомогу;

• є посередником у переговорах в разі 

вирішення конфліктів між організаціями, а 

також між цими організаціями і суб’єктами 

авторського права і суміжних прав;

• сприяє діяльності організацій колектив-

ного управління.

Станом на 01.01.2011 р. на обліку перебу-

вало 14 організацій колективного управління, 

а саме: державне підприємство «Українське 

агентство з авторських та суміжних прав»; 

шість організацій, створених суб’єктами 

авторського права і суміжних прав — юридич-

ними особами; сім громадських організацій, 

створених фізичними особами.

Серед них визначено дві уповноважені ор га-

нізації колективного управління у сфері збору 

та розподілу винагороди за фонограми, відео-

грами, опубліковані з комерційною метою, та 

зафіксовані у них виконання (ОП «Український 

музичний альянс», ОП «Українська ліга музич-

них прав») та одна уповноважена організація 

у сфері збору та розподілу відрахувань від 

обладнання і матеріальних носіїв, із засто-

суванням яких у приватних умовах можна 

відтворювати твори і виконання, зафіксовані у 

фонограмах і (або) відеограмах (чисті носії та 

обладнання для запису) — ОП «Український 

музичний альянс».

Держдепартамент відповідно до законо-

давства здійснює нагляд за діяльністю органі-

зацій колективного управління. Кожні півроку 

організації надають звіти, за якими відсте-

жується динаміка зборів, розподілу та виплати 

винагороди суб’єктам авторського права і 

суміжних прав. 

Згідно зі звітами організацій колективного 

управління, сума зібраної у 2010 р. винагороди 

становить понад 36 млн. грн., що на 16% біль-

ше порівняно з минулим роком. Сума виплаче-

ної винагороди перевищила 23 млн. грн.

Аналіз діяльності організацій колективного 

управління засвідчує певні позитивні зрушен-

Під час прес-конференції, присвяченої обговоренню проблем 
української музичної індустрії 
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ня у напрямку збільшення збору, розподілу та 

виплати винагороди авторам, виконавцям та 

іншим творцям. Однак, враховуючи масшта-

би використання об’єктів авторського права 

і суміжних прав в Україні, суми винагороди 

мають бути значно більшими.

З метою збільшення сум зібраної та випла-

ченої винагороди Держдепартамент прово-

дить роботу, спрямовану на вдосконалення 

системи колективного управління в Україні 

шляхом сприяння діяльності організацій колек-

тивного управління у виконанні ними повнова-

жень, визначених законодавством, у таких 

напрямках:

1) надає методичну допомогу у вигляді 

рекомендацій та роз’яснень вимог законо-

давства щодо укладення договорів та випла-

ти винаго роди суб’єктами господарювання. 

Із такими рекомендаціями та роз’ясненнями 

можна ознайомитися на веб-портал Держ-

департаменту в розділі «Авторське право і 

суміжні права». Систематично видається 

офіційний бюлетень «Авторське право і суміж-

ні права», що містить нормативні акти у сфері 

авторського права і суміжних прав, відомості 

про реєстрацію авторського права і договорів, 

які стосуються права автора на твір, повідом-

лен ня про організації колективного управління;

2) бере участь в судових справах як третя 

особа на стороні організацій колективного 

управління, що позиваються до суб’єктів гос-

подарювання (телерадіокомпаній, підприємств 

і організацій торгівлі та інших закладів) сто-

совно укладання договорів та виплати вина-

городи за використання об’єктів авторського 

права і суміжних прав; 

3) популяризує діяльність організацій колек-

тивного управління в Україні. В останні роки 

проведена масштабна просвітницька робота 

щодо підвищення рівня загальної правової 

культури населення з питань використання 

об’єктів авторського права і суміжних прав, 

ознайомлення суб’єктів господарювання з 

вимогами законодавства у цій сфері (конфе-

ренції, зокрема міжнародні із залученням між-

народних експертів у сфері авторського права 

і суміжних прав, «круглі столи», семінари та 

інші заходи).

Так, суперечливі питання діяльності органі-

зацій колективного управління, виплати 

суб’єктами господарювання винагороди, про-

блема піратства в мережі Інтернет тощо роз-

глядалися на міжнародному семінарі з питань 

колективного управління майновими правами 

суб’єктів авторського права і суміжних прав в 

музичній сфері, проведеному у червні 2010 р. 

в Києві, за участю Генерального директора 

Всесвітньої організації інтелектуальної влас-

ності пана Френсіса Гаррі, інших представ-

ників міжнародних організацій, європейських 

експертів, представників організацій колек-

тивного управління, суб’єктів господарювання 

та інших зацікавлених осіб. 

3.5. Контроль за дотриманням 

законодавства у сфері 

інтелектуальної власності

Зважаючи на постійне ускладнення харак-

теру правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності важливу роль в їх подоланні відігра-

ють державні інспектори з питань інтелекту-

альної власності Держдепартаменту. Протягом 

звітного року в усіх областях України ними 

проведено 487 перевірок суб’єктів та осіб, які у 

своїй діяльності використовують об’єкти права 

інтелектуальної власності. Серед них — роз-

повсюджувачі контрафактних аудіовізуаль-

них творів, фонограм, комп’ютерних програм; 

суб’єкти підприємництва, які використовують 

об’єкти авторського права і суміжних прав у 

публічній сфері, порушуючи вимоги законо-

давства (заклади громадського харчування, 

розважальні заклади тощо); користувачі нелі-

цензійного програмного забезпечення.

За результатами перевірок складено 

та направлено до суду 310 протоколів про 

адміністративні правопорушення, вилучено 

понад як 380 тис. примірників контрафактної 

продукції на загальну суму більше 6 млн. грн. 

(рисунок).

За участю державних інспекторів правоохо-

ронними органами у звітному році викрито 104 

кримінальні злочини.

Міжнародний семінар для працівників прокуратури України 
за участю Держдепартаменту «Додержання законодавства 
щодо захисту авторського права та суміжних прав»
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У 2010 р. здійснено також ряд заходів, 

спрямованих на координацію зусиль право-

охоронних та контролюючих органів вико-

навчої влади для забезпечення контролю за 

дотриманням вимог законодавства у сфері 

інтелектуальної власності шляхом прове-

дення комплексних перевірок. Відповідно до 

спільного наказу Міністерства освіти і науки, 

Міністерства внутрішніх справ, Служби без-

пеки, Державної митної служби, Державної 

податкової адміністрації, Міністерства культу-

ри і туризму затверджено Програму скоорди-

нованих дій правоохоронних та контролюючих 

органів по боротьбі з незаконним виробниц-

твом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- та 

відеопродукції, компакт-дисків, інших об’єктів 

права інтелектуальної власності та для забез-

печення захисту прав УЄФА.

Для контролю за станом реалізації Про-

грами створено Координаційні ради при 

облас них державних адміністраціях, які спри-

яють організації роботи та координації зусиль 

державних органів і громадських організацій, 

що опікуються захистом прав інтелектуальної 

власності у відповідному регіоні.

Державні інспектори не лише забезпечують 

профілактику та попередження правопору-

шень, а також здійснюють просвітницьку та 

роз’яс   нювальну роботу. За звітний проведено 

майже 200 семінарів, нарад, «круглих столів» 

з питань правомірного використання об’єктів 

права інтелектуальної власності в Україні з 

різними категоріями суб’єктів господарювання 

та працівниками регіональних органів держав-

ної влади.

Відповідно до чинного законодавства у 

2010  р. в центральних органах виконавчої 

влади проведено планову інвентаризацію 

комп’ютерних програм з метою контролю-

вання дотримання законодавства з питань їх 

правової охорони та визначення потреби у 

нових програмах. За результатами інвента-

ризації в органах виконавчої влади викорис-

товується 42,03% неліцензійних примірників 

комп’ютерних програм, що є на 11,17% ниж-

чим за відповідні показники попереднього 

року. Основним програмним забезпеченням, 

яке використовують органи виконавчої влади, 

є операційні системи та офісні додатки вироб-

ництва компанії «Майкро софт».

Згідно з Порядком легалізації комп’ютерних 

програм в органах виконавчої влади, реалі-

зацію заходів з легалізації координує між-

відомча робоча група з питань легалізації 

комп’ютерних програм (Міжвідомча робоча 

група). На її засіданнях, проведених у звіт-

ному році, в яких брали участь представни-

ки правовласників, розглядалися результати 

щорічної планової інвентаризації та проекти 

договорів про легалізацію. Наразі тривають 

заходи з узгодження умов нового догово-

ру про легалізацію комп’ютерних програм 

Майкрософт.

Відповідно до Концепції легалізації про-

грамного забезпечення та боротьби з його 

нелегальним використанням продовжувалося 

поповнення Реєстру виробників та розповсюд-

жувачів програмного забезпечення. Станом 

на 31 грудня 2010 р. до Реєстру внесено 1305 

виробників та розповсюджувачів програмного 

забезпечення. За звітний період надійшло 

158 заяв, за результатами розгляду яких 

Держдепартаментом до Реєстру внесено 143 

суб’єкти господарювання.

За дорученням Держдепартаменту Держав-

не підприємство «Інтелзахист» у 2010 р. забез-

печувало процес видачі контрольних марок 

імпортерам, експортерам та відтворювачам 

примірників аудіовізуальних творів, фоно грам, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 

ведення Єдиного реєстру одержувачів конт-

рольних марок.

Загалом у 2010 р. видано 20 078 973 кон-

трольних марок, з них 453 381 серії «А», 780 

серії «В», 19 624 842 серії «К».

Відповідно до Закону України «Про особ-

ливості державного регулювання діяль-

ності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків 

для лазерних систем зчитування, матриць» 

Держдепартамент здійснює ліцензування 

Міжнародний семінар з питань колективного управління 
майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних 
прав у музичній сфері
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виробництва дисків для лазерних систем зчи-

тування, матриць. На сьогодні ліцензії видано 

7 суб’єктам господарювання. 

У 2010 р. Держдепартамент продовжував 

роботу з суб’єктами господарювання стосовно 

необхідності ліцензування певних видів това-

рів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензу-

ванню, що здійснювалася відповідно до Закону 

України «Про ліцензування певних видів гос-

подарської діяльності» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2009 № 1406 «Про 

затвердження переліків товарів, експорт та 

імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 

2010 рік». Зокрема, Держдепартамент видав 

суб’єктам господарювання 371 роз’яснення 

щодо товарів, які не підлягають ліцензуванню, 

але класифікуються за кодами Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД), експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню.  З них:

• 147 — для прес-форм, 

• 95 — для носіїв пам’яті,

• 58 — для полікарбонату,

• 71 — для термопластавтоматів.

Відповідно до Закону України «Про особ-

ливості державного регулювання діяль-

ності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків 

для лазерних систем зчитування, матриць» 

Держдепартамент продовжував роботу з 

суб’єктами господарської діяльності стосовно 

визнання спеціальних ідентифікаційних кодів 

(СІД-кодів), нанесених на диски для лазерних 

систем зчитування та/або матриці, що екс-

портуються, або матриці, що імпортуються. 

Протягом 2010 р. суб’єктам господарювання 

було видано 29 витягів з реєстру про визнання 

спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесе-

них на диски та/або матриці, що експортують-

ся, або матриці, що імпортуються.

Сума вилученої контрафактної продукції в розподілі за регіонами (грн.)
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4 Інформаційне забезпечення діяльності 
у сфері інтелектуальної власності

4.1. Інформаційне забезпечення процесу 

експертизи заявок на об’єкти промисло-

вої власності. Комплектування фондів 

патентної документації

Комплексне патентно-інформаційне забез-

печення державної системи правової охо-

рони інтелектуальної власності є однією з 

обов’язкових умов її успішного функціонуван -

ня. Цей комплекс робіт здійснюється Дер-

жавним департаментом інтелектуальної влас-

ності та закладом експертизи Державним під-

приємством «Український інститут промисло-

вої власності» (ДП УІПВ) і включає:

• інформаційне забезпечення процесу екс-

пертизи заявок на об’єкти промислової влас-

ності (ОПВ), його вдосконалення відповідно 

до рекомендацій ВОІВ, світового досвіду та 

міжнародної практики;

• інформаційне забезпечення потреб гро-

мадськості України стосовно ОПВ.

Інформаційне забезпечення процесу екс-

пертизи включає комплектування Патентно-

інформаційної бази експертизи (ПІБ) ДП УІПВ 

та створення умов для доступу експертів 

до визначених електронних інформаційних 

ресурсів у мережі Інтернет. 

У рамках поточного комплектування колекція 

ПІБ поповнилась національною та зарубіжною 

патентною документацією і на кінець 2010  р. 

налічувала 13,4 тис. оптичних дисків, з яких 

429 дисків надійшли у звітному році. Загалом 

у 2000–2010 рр. загальна кількість оптичних 

дисків у ПІБ зросла майже у 1,7  раза.

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) екс-

пертизи — складову частину ПІБ — вико-

ристовують експерти у процесі експертизи 

заявок на ОПВ, співробітники інших підрозді-

лів закладу експертизи, а також фахівці Держ-

департаменту. За звітний період ДІФ попов-

нився на 4,1 тис. примірників описів до патентів 

України, книг, брошур та періодичних видань і 

станом на 31.12.2010 р. налічував близько 

297,0 тис. примірників. 

Процеси комплектування фонду та інфор-

маційного обслуговування експертів та інших 

фахівців протягом останніх років постійно 

вдосконалюються, передусім завдяки інтен-

сивному використанню сучасних інформацій-

них технологій. Зокрема, для інформаційного 

забезпечення експертизи заявок на винаходи 

у звітному періоді подовжено розпочатий у 

2009 р. он-лайновий платний доступ до ста-

Володимир Жаров, перший заступник го ло ви Дер жав но го 
де пар та мен ту ін те лек ту аль ної влас нос ті
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тей, опублікованих у науково-технічних жур-

налах та книгах видавництва «ELSEVIER» 

(Нідерланди), у рамках угоди «Science Direct 

Article Choice» з цим видавництвом. У листо-

паді 2010 р. укладено нову угоду з «ELSEVIER» 

щодо продовження користування його продук-

тами в 2011 р. 

Найрезультативнішим шляхом забезпечен-

ня політематичних запитів експертів, яких 

у поточному році надійшло понад 2,7 тис., 

є обслуговування в режимі міжбібліотечного 

абонемента. Збільшення обсягу замовлень 

на джерела інформації активізувало роботи 

з формування бази знань, які здійснюються 

шляхом сканування першоджерел. За 2010  р. 

база поповнилася 948 статтями і на кінець 

грудня містила понад 3 тис. статей. 

Протягом 2010 р. продовжувалося виконан-

ня комплексу організаційно-координаційних 

робіт, спрямованих на забезпечення доступу 

експертів до комерційних баз даних (БД) та 

зарубіжних інформаційних продуктів на основі 

укладених угод: 

• пошукової системи ЄПВ у рамках комер-

ційної послуги EPOQUE Net згідно з угодою, 

укладеною з цим відомством у IV кварталі 

2009 р. на дворічний термін;

• спеціалізованих БД у галузях органічної 

хімії, фармацевтики, медицини та біотехно-

логії згідно з безстроковою угодою, укла-

деною в 2007 р. з Європейською службою 

STN International (FIZ Karlsruhe, Німеччина), 

та новою угодою з фіксованою оплатою, яка є 

додатковою до чинної угоди і з 1 липня 2010  р. 

надає можливість пільгового користування 

(строком на 1 рік) визначеним переліком баз 

даних, найбільш необхідних для експертизи;

• інформаційного продукту компанії 

«Твінком» (Росія) «Все энциклопедии Руб-

рикона» згідно з угодою на 2010 р., укладеною 

в IV кварталі 2009 р. для 22 користувачів;

• банку даних ВІНІТІ РАН (Росія), договір 

на користування яким укладено в січні 2010 р. 

на дворічний термін.

Отже, експерти використовували колекцію 

ПІБ, безоплатні БД, які надаються на веб-сай-

тах провідних патентних відомств, у комплексі 

із зазначеними вище комерційними БД та 

інформаційними продуктами. Для забезпечен-

ня можливості подальшого користування цими 

комерційними БД у ІІІ–IV кварталах 2010  р. про-

ведені підготовчі роботи щодо укладання нових 

угод на 2011 р. Зокрема, укладено угоди:

• з ЄПВ на доступ до пошукової системи 

EPOQUE Net, яку використовують експерти з 

2007 р.;

• з компанією «Твінком» (Росія) на користу-

вання БД «Все энциклопедии Рубрикона» для 

19 користувачів.

Крім того, вперше укладено угоду з ком-

панією «Elsevier Information Systems GmbH» 

(Німеччина) — одним з найвідоміших у світі 

провайдерів інформації у сферах науки, тех-

нології, медицини, фармацевтики та біотехно-

логії, щодо доступу експертів протягом 2011 р. 

до БД REAXYS. 

На основі угод з ФІПВ Роспатенту для ПІБ 

також придбано:

• довідково-пошуковий апарат до описів 

винаходів Росії за 1994–2009 рр. російською 

та англійською мовами на DVD;

• описи корисних моделей до охоронних 

документів Росії за 2009 р. на DVD.

Укладено угоду на новий річний термін з 

ТОВ «К.І.С.» на оновлення комп’ютерного 

довідника «Офіційна Україна сьогодні», яким 

користуються фахівці Держдепартаменту та 

ДП УІПВ. 

Основним джерелом комплектування фон-

дів зарубіжної патентної документації як для 

цілей експертизи, так і потреб громадськості 

України є дво сторонній міжнародний обмін 

патентною документацією із зарубіжними 

відомствами, який здійснює ДП УІПВ, визна-

ний у 2003 р. на законодавчому рівні Центром 

міжнародного обміну виданнями відповідно до 

«Конвенції про міжнародний обмін видання-

ми», ухваленої 3 грудня 1958 р. Генеральною 

конференцією ООН з питань освіти, науки і 

культури. 

У 2010 р. зберігалась тенденція використан-

ня національними патентними відомствами 

Інтернету для здійснення офіційних публікацій 

і внаслідок цього — поступового припинення 

відомствами традиційних видів публікацій на 

папері та CD-ROM або DVD. Так, у 2010 р. 

припинилося надходження в Україну таких 

видань: 

• ВОІВ: ESPACE WORLD на DVD (між-

народні заявки РСТ), доступ до інформа-

ції надається на веб-сайті http://www.wipo.int/

patentscope/en/; 

• ЄПВ: ESPACE ЕР на DVD (повні описи 

та бібліографічні дані європейських заявок і 

патентів); ESPACE-ACCESS на CD-ROM (біб-

ліографічні дані та реферати європейських 
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заявок та заявок РСТ); ESPACE-ACCESS ЕРС 

на DVD (бібліографічні дані патентних доку-

ментів 30 країн–членів ЄПО), замість яких 

розпочався випуск нового он-лайн продукту 

Global Patent Index (GPI), доступного через 

базу даних esp@cenet (патентні документи 

ЄПВ понад 80 відомств);

• країни Східної і Центральної Європи: 

TRACES на CD-ROM (торговельні марки країн 

Східної і Центральної Європи) та ESPACE 

PRECES на CD-ROM (патентні документи 

Болгарії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини, 

Польщі, Литви, Латвії); відомості доступні на 

веб-сайті http://pipacsweb.hpo.hu/;

• патентні відомства: Австралії (офіційні 

бюлетені на CD-ROM), Франції (офіційні бюле-

тені на папері — з другого півріччя). 

Незважаючи на ці тенденції, у звітному році 

Фонд громадського користування (ФГК) попов-

нився значною кількістю одиниць зарубіжної 

патентної документації, передусім на оптич-

них дисках.

На кінець 2010 р. ФГК включав майже 20,3 

тис. офіційних бюлетенів патентних відомств 

на паперовому носієві та 16,5 тис. оптичних 

дисків, з яких у поточному році надійшло 267 

бюлетенів та 1,26 тис. оптичних дисків. Крім 

того, поповнився і фонд описів до патентів 

України на винаходи: у звітному році до ФГК 

надійшло 24,77 тис. одиниць, а загальна кіль-

кість становила 335,1 тис. одиниць. Загалом 

за 2000–2010 рр. загальна кількість оптичних 

дисків у ФГК збільшилася утричі.

Постійно проводиться моніторинг наявності 

у ФГК патентної документації країн, з якими 

Україна здійснює міжнародне науково-техніч-

не, зокрема військово-технічне, співробітниц-

тво. Наразі у ФГК наявна патентна документа-

ція 50 таких країн. 

Відомості про склад ФГК та його щоквар-

тальні поповнення публікуються в роз-

ділі «Інформаційні ресурси» на веб-порталі 

Держдепартаменту (http://www.sdip.gov.ua), 

веб -сайтах ДП УІПВ (http://www.ukrpatent.org) 

та його філії «Український центр інноватики та 

патентно-інформаційних послуг» (УкрЦІПІП, 

http://www.ip-centr.kiev.ua). 

ДП УІПВ як центр міжнародного обміну 

патентною документацією в 2010 р. надсилав 

патентну документацію України на оптичних 

носіях всім відомствам-партнерам, крім тих, 

які ініціювали припинення взаємного обміну. 

Зокрема, 29 примірників офіційного бюле-

теня «Промислова власність» на оптичних 

дисках надсилались 25 зарубіжним націо-

нальним та регіональним відомствам, 11 при-

мірників національного CD-ROM «Винаходи в 

Україні»  — 9 відомствам, CD-ROM «Знаки для 

товарів і послуг, зареєстровані в Україні»  — 

одному зарубіжному відомству. 

Як і в попередні роки, національною патент-

ною документацією безоплатно комплектува-

лися патентні фонди організацій України. Так, 

офіційний бюлетень «Промислова власність» 

на паперовому носієві надіслано 27 організа-

ціям, на електронному носієві — 31, описи до 

патентів України на паперовому носієві — 23, 

а на електронному носієві (національний CD-

ROM «Винаходи в Україні») — 26 організаціям, 

у т.ч. органам національної системи НТІ — 

ДНТБ та 19 ЦНТЕІ. У IV кварталі звітного 

періоду оновлено Реєстри безоплатної розсил-

ки офіційних видань Держдепартаменту на 

паперовому та електронному носіях на 2011 р.

Враховуючи важливу роль патентної інфор-

мації та документації у системі заходів з 

активізації інноваційної діяльності в Україні, 

а також те, що практично всі організації в 

регіонах України (зокрема, територіальні 

ЦНТЕІ), які мають патентні фонди, надають 

послуги з патентно-інформаційного забез-

печення, розроблено посібники, які видали 

та в 2010 р. безоплатно розіслали органам 

національної системи НТІ України, науковим 

установам НАН України, вищим навчальним 

закладам, які готують спеціалістів за фахом 

«Інтелектуальна власність», обласним науко-

вим бібліотекам, а саме:

•   «Патентна документація. Комплек ту ван-

ня та можливості доступу до неї в Україні. 

Посібник для користувача» (255 примірників 

74 організаціям);

• «Патентна документація України: мето-

дичний посібник», 2-е доповнене видання (385 

примірників 44 організаціям).
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4.2. Міжнародні класифікації об’єктів 

промислової власності

Міжнародна патентна класифікація (МПК) — 

один із найважливіших пошукових засобів 

патентної інформації, який використовують у 

міжнародному масштабі. Роботи зі створення 

та актуалізації українськомовних версій МПК 

тривають понад як 10 років і пов’язані з вне-

сенням змін та доповнень до чинних редакцій 

класифікації, введенням в дію її нових редак-

цій, що здійснюються під егідою ВОІВ.

Відповідно до наказу Держдепартаменту 

від 21.12.2009 р. № 272 з 1 січня 2010 р. в 

діяльності державної системи правової охоро-

ни інтелектуальної власності використовували 

українську версію МПК (2010.01), а широко-

му загалу користувачів надано безоплатний 

доступ до ІДС «Міжнародна патентна класифі-

кація. Базовий рівень 

(2009). Українська 

версія (2010.01)».

Звітний рік став 

визначальним для 

державної системи 

правової охорони інте-

лектуальної власності 

щодо подальшого 

використання МПК, 

оскільки за рішенням 

Комітету експертів 

Спеціального союзу з 

Міжнародної патентної 

класифікації (Комітет 

експертів з МПК) ВОІВ, прийнятим у берез-

ні 2009 р. на його 41-й сесії та остаточно 

затвердженим на 42-й сесії у лютому 2010 р., 

з січня 2011 р. запроваджується уніфікована 

структура МПК і підтримуватиметься та пуб-

лікуватиметься лише один текст МПК, який 

відповідає поглибленому рівню поточної версії 

класифікації.

Прийняте ВОІВ рішення поставило перед 

державною системою правової охорони інте-

лектуальної власності України нові складні 

завдання.

Зважаючи на те, що в Україні для класифі-

кування патентних документів з 1 січня 2006 р. 

по 31 грудня 2010 р. застосовували українську 

версію класифікації (базовий рівень та част-

ково поглиблений) у перекладі українською 

мовою, для організації поетапного переходу 

до застосування уніфікованої структури МПК 

розроблено «План заходів, спрямованих на 

забезпечення поетапного переходу у 2010–

2013 роках від застосування чинної українсь-

кої версії Міжнародної патентної класифікації 

(МПК) до уніфікованої структури МПК, яка 

набуває чинності у світовій системі правової 

охорони інтелектуальної власності з 1 січня 

2011 року» (План заходів), затверджений 25 

серпня 2010 р. 

У звітному році розпочато виконання пер-

шого етапу комплексу робіт, передбачених 

Планом заходів, зокрема: 

1. На основі ґрунтовного аналізу ситуації 

прийняті рішення із стратегічних, методоло-

гічних та організаційних питань, пов’язаних 

із забезпеченням переходу від застосування 

української версії МПК до запровадження кла-

сифікування за повним текстом уніфікованої 

структури МПК.

Зокрема визначе-

но, що на першому 

етапі застосування 

уніфікованої структу-

ри МПК в Україні буде 

запроваджена нова 

українська версія 

МПК, яка викорис-

товуватиметься при 

проведенні експерти-

зи заявок на винахо-

ди і корисні моделі. 

Рубрики, включені 

до нової української 

версії МПК-2011.01, 

протягом наступного року будуть перекладені 

з англійської на українську мову, а впродовж 

визначеного Планом заходів періоду поступо-

во перекладатиметься повний текст уніфіко-

ваної структури МПК. 

2. Підготовлені відповідні організаційно-роз-

порядчі документи Держдепартаменту та ДП 

УІПВ щодо запровадження та використання 

уніфікованої структури МПК з 1 січня 2011 р.

3. Експертною групою ДП УІПВ:

•   досліджено передумови для прийняття 

варіанту класифікування національних патен-

тних документів з 1 січня 2011 р.;

•   підготовлено обґрунтування створен-

ня нової структури української версії МПК-

2011.01 на базі уніфікованої структури МПК-

2011.01 з урахуванням визначених оптималь-

них параметрів класифікування національних 

патентних документів;

Алла Кочеткова, начальник відділення патентно-інформа-
ційного забезпечення ДП УІПВ
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•   підготовлено «Пропозиції щодо нової 

української версії МПК-2011.01 на базі уніфі-

кованої структури МПК-2011.01»; 

•   підготовлено «Перелік основних груп, що 

охоплюють технічні галузі, в яких класифі-

кування національних патентних документів 

здійснюватиметься за повним текстом уніфі-

кованої структури МПК» та «Перелік індекс-

них кодів, які пов’язані із класифікаційними 

індексами повного тексту української версії 

МПК-2011.01»; 

•   на основі зазначених вище переліків під-

готовлено «Перелік чинних індексів МПК-

2011.01, які застосовуються для класифіку-

вання національних патентних документів в 

Україні з 1 січня 2011 року» (Перелік чин-

них індексів української версії МПК-2011.01), 

затверджений наказом Держдепартаменту від 

23.12.2010 р. № 139-н, згідно з яким українсь-

ка версія МПК-2011.01 включатиме 3707 кла-

сифікаційних індексів згорнутих основних груп, 

3430 класифікаційних індексів основних груп, 

розгорнутих до повного тексту, 31347 класи-

фікаційних індексів підгруп та 849 індексних 

кодів. Таким чином, українська версія МПК-

2011.01 включатиме 39333 класифікаційних 

індексів та індексних кодів, тобто на 10861 

класифікаційний індекс більше порівняно з 

українською версією МПК-2010.01. Перелік 

розміщено на веб-порталі Держдепартаменту 

та веб-сайті ДП УІПВ у грудні 2010 р. 

4. Розроблені проектні рішення на комплекс 

технологічних заходів з перекладу та запро-

вадження нової структури української версії 

МПК-2011.01, зокрема:

•   розроблено проектні рішення, що стосу-

ються рекласифікації даних;

•   проведено ґрунтовний аналіз функцій 

«Автоматизованої системи управління укра їн-

ською версією МПК (АСУ УВ МПК)» — голов-

ного засобу для виконання перекладу МПК з 

англійської на українську мову, та визначено 

нові завдання, спрямовані на її вдосконалення;  

•   доопрацьована АСУ УВ МПК для ство-

рення нової української версії МПК-2011.01, її 

перекладу та актуалізації;

•   розроблена та запроваджена нова функ-

ція АСУ УВ МПК щодо ведення словника рані-

ше перекладених термінів МПК, який застосо-

вуватиметься під час подальшого перекладу 

МПК;

•   модернізоване програмне забезпе-

чення для створення і функціонування ІДС 

«Міжнародна патентна класифікація. Основні 

групи (2011.01)»;

•   модернізоване програмне забезпечення 

АС «Винаходи».

5. Розпочато роботи з організації перекладу 

з англійської на українську мову та редагу-

вання рубрик нової української версії МПК-

2011.01, зокрема:

•   актуалізовано    переклад українською мо вою 

Посібника з МПК останньої версії (2009); 

•   забезпечено переклад з англійської на 

ук      ра   їнську мову та редагування змін (на рівні 

ос  нов н их груп), які внесені ВОІВ до МПК-

2010.01.

6. Створено ІДС «Міжнародна патентна кла-

сифікація. Основні групи (2011.01)», вільний 

доступ до якої буде наданий з січня 2011 р. 

через веб-портал Держдепартаменту та веб-

сайт ДП УІПВ. 

7. Відповідно до рекомендацій ВОІВ відомс-

твам промислової власності, прийнятих на 

41-й сесії Комітету експертів з МПК, підготов-

лено спеціальне інформаційне повідомлення 

стосовно ініціативи ВОІВ щодо уніфікації МПК 

з 1 січня 2011 року, яке опубліковано:

•   в офіційному бюлетені «Промислова влас-

ність» на паперовому носієві № 20 за 2010 р.; 

•   в офіційному бюлетені «Промислова влас-

ність» на DVD № 19 за 2010 р.; 

•   на CD-ROM «Винаходи в Україні» № 20 за 

2010 р.; 

Прийом заявок в ДП «Український інститут промислової 
власності»
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•   у рубриках «Новини» та «Патентно-інфор-

маційні фонди» (підрубрика «Міжнародні кла-

сифікації об’єктів промислової власності») 

веб-порталу Держдепартаменту та веб-сайту 

ДП УІПВ 08.10.2010 р.; 

•   періодичних виданнях «Інтелектуальна 

власність» № 10 за 2010 р., «Наука та іннова-

ції» № 6 за 2010 р.

Враховуючи практику ВОІВ, яка припинила 

публікацію МПК на папері, українська версія 

МПК-2011.01 та її наступні редакції не публі-

куватимуться на паперовому носієві. Вільний 

доступ до неї надаватиметься через веб-пор-

тал Держдепартаменту та веб-сайт ДП УІПВ. 

4.3. Офіційні та інформаційні видання

Протягом звітного року продовжувалося 

ви дання офіційного бюлетеня Держде пар та-

мен ту «Промислова власність» i описів до 

патентів України на винаходи (корисні моделі) 

на паперовому та електронному носіях 

інформа ції.

У звітному періоді офіційний бюлетень 

«Промислова власність» виходив друком двічі 

на місяць накладом від 70 до 92 примірни-

ків; за рік було видано 24 номери бюлетеня 

загальним обсягом 1818,42 обліково-видав-

ничих аркушів. Річний покажчик до офіційного 

бюлетеня за 2009 р. видано накладом 55 при-

мірників загальним обсягом 179,88 обліково-

видавничих аркушів.

У табл. 4.1 представлено дані про загаль-

ну кількість опублікованих відомостей щодо 

об’єктів промислової власності у 2010 р.

Продовжувався регулярний випуск патен-

тно-інформаційних продуктів на оптичних 

носіях, у тому числі офіційного бюлетеня 

«Промислова власність» на CD-ROM та націо-

нального CD-ROM «Винаходи в Україні», при-

значених, зокрема, для міжнародного обміну 

патентною документацією.

У табл. 4.2 наведені дані про розповсюд-

ження національних патентно-інформаційних 

продуктів на оптичних носіях у 2010 р.

Для забезпечення належного рівня офі ційних 

видань постійно вдосконалюються структура та 

зміст офіційного бюлетеня Держ департаменту 

«Промислова власність» і Річного покажчика 

до нього, зокрема підготовлено форми подан-

Таблиця 4.1. Кількість опублікованих відомостей щодо об’єктів промислової 

власності у 2010 р. 

Вид публікації
Кількість 

публікацій

Заявки на винаходи, прийняті до розгляду 5013

Патенти України на винаходи 3872

Патенти України на корисні моделі 9404

Патенти України на промислові зразки 1430

Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг 16617

Знаки, визнані добре відомими в Україні 7

Заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або 

права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, які прий-

няті до розгляду 

7

Реєстрація кваліфікованих зазначень походження товарів 1

Реєстрація права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 

походження товарів
2

Знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстра-

цію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків, яким надана охорона в Україні 

1921

Топографії інтегральних мікросхем –
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ня відомостей стосовно зазначення походжен-

ня товарів та топографій ІМС для доповнення 

розділу «Сповіщення» офіційного бюлетеня 

новими підрозділами.

З метою визначення шляхів регулювання 

відносин, пов’язаних із висвітленням діяльності 

органів, які входять до державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, 

та публікацією відомостей про об’єкти права 

інтелектуальної власності, розроблено Проект 

концепції Положення про офіційні видання у 

сфері правової охорони інтелектуальної влас-

ності, основними завданнями якої є:

• визначення номенклатури офіційних 

ви дань у сфері правової охорони інтелектуаль-

ної власності і типів носіїв, що використову-

ються для публікації;

• систематизація законодавства України 

щодо публікації відомостей про об’єкти 

права інте лектуальної власності 

та висвітлення діяль ності органів, 

які входять до державної систе ми 

правової охорони інтелектуальної 

власності;

• вдосконалення нормативно-

правового забезпечення порядку 

оприлюднення офіційних відомос-

тей про об’єкти права інтелектуальної влас-

ності та діяльності органів, що входять до 

державної системи правової охорони інтелек-

туальної власності.

У рамках співробітництва з ВОІВ у 2010 р.:

• підготовлено та на  правлено до ВОІВ Річні 

технічні звіти Держ де пар таменту за 2009  р. з 

патентно-інформаційної діяльності, інформа-

ційної діяльності у сфері промислових зразків 

та знаків для товарів і послуг;

• актуалізовано та направлено до ВОІВ, 

зокрема до Комітету зі стандартів ВОІВ, дані 

стосовно видів патентних документів України 

та зразки відповідних публікацій для роз-

міщення у частинах 7.3.1–7.3.3 Посібника 

ВОІВ з інформації та документації в галузі 

промислової власності (Посібник ВОІВ);

• взято участь у роботі цільової Робочої 

групи ВОІВ з перегляду Посібника ВОІВ, що 

сприяє поглибленню гармоні-

зації патентно-інформаційної 

діяльності в Україні із сучасною 

політикою світового співтова-

риства в галузі патентної доку-

ментації та стандартизації.

У рамках постійного моні-

торингу та актуалізації інфор-

Таблиця 4.2. Розповсюдження національних патентно-інформаційних продуктів 

на оптичних носіях у 2009 р.

Патентно-інформаційний продукт

Безоплатна розсилка

Платна 

розсилка
Разом

організації 

України

відомства або 

організації 

інтелектуальної 

власності

Річні комплекти

DVD «Офіційний бюлетень 

“Промислова власність”»
44 29 13 86

CD-ROM «Винаходи в Україні» 33 11 8 52

CD-ROM «Зареєстровані в Україні 

знаки для товарів і послуг»
3 1 39 43

CD-ROM «Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні»
– – 4 4

Ретроспективні акумулятивні диски

DVD «Знаки для товарів і послуг, 

які зареєстровані в Україні» 

(за 1993–2010 рр.)

1 – 17 18

DVD «Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні» 

(за 1993–2010 рр.)

– – 2 2
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мації відповідних розділів веб-ресурсів 

Держдепартаменту та ДП УІПВ, що стосують-

ся питань патентної інформації, документації 

та стандартизації, протягом 2010 р. виконано 

такі роботи: 

1. Підготовлено та розміщено значний обсяг 

нових матеріалів, суттєво оновлено окремі 

розділи веб-сайту ДП УІПВ, зокрема:

• у розділі «Патентно-інформаційні фонди» 

станом на 05.10.2010 р. оновлено «Перелік 

офіційних бюлетенів промислової власності, 

наявних у ФГК» та «Перелік патентної доку-

ментації на CD-ROM та DVD, наявної у ФГК», 

а також розміщувалась щоквартальна інфор-

мація «Надходження до Фонду патентної доку-

ментації громадського користування (ФГК)»;

• у розділі «Користувачам патентної інфор-

мації» розміщено інформаційні повідомлення 

за матеріалами ВОІВ «Доступ до патентної 

інформації в Інтернеті», «Плани ВОІВ щодо 

удосконалення РСТ», «Новий глобальний он-

лайн ресурс ВОІВ»;

• у розділі «Новини» розміщено інформа-

ційне повідомлення стосовно перегляду стан-

дартів ВОІВ, внесення змін та доповнень до 

них та розробки нових стандартів ВОІВ (за 

підсумками роботи першої сесії Комітету зі 

стандартів ВОІВ);

• у розділі «Стандарти ВОІВ» раніше роз-

міщені неофіційні переклади стандартів ВОІВ 

українською мовою представлені у сучасному 

форматі PDF. 

2. Забезпечено актуалізацію:

• інформації щодо офіційних публікацій 

Держдепартаменту;

• «Переліку адрес зарубіжних баз даних 

об’єктів промислової власності, до яких 

надається безоплатний доступ в Інтернеті» 

станом на 01.09.2010 р.; 

• «Переліку науково-технічних баз даних 

та довідкових ресурсів, до яких надається 

безоплатний доступ в Інтернеті» станом на 

25.11.2010 р.;

• відомостей стосовно чинних редакцій 

стандартів ВОІВ (з наданням гіперпосилань 

на офіційні тексти стандартів англійською та 

російською мовами) за підсумками роботи 

першої сесії Комітету зі стандартів ВОІВ;

• неофіційних перекладів українською 

мовою стандартів ВОІВ, зокрема, у звітно-

му році актуалізовано стандарт ВОІВ ST.3 

«Рекомендований стандарт стосовно двобук-

вених кодів для представлення держав, інших 

адміністративних одиниць та міжурядових 

організацій».

3. Підготовлено та в І кварталі розміщено 

Посібник ЄПВ для заявників «Як одержати 

європейський патент (Частина І)», перекладе-

ний українською мовою з дозволу ЄПВ.

4.4. Інтернет-ресурси державної 

системи правової охорони 

інтелектуальної власності

Державна система правової охорони інте-

лектуальної власності в Україні представлена 

в мережі Інтернет такими ресурсами: www.sdip.

gov.ua, www.ukrpatent.org, www.ip-centr.kiev.ua, 

www.uacrr.kiev.ua, www.iipl.ukrpatent.org, www.

intelvlas.com.ua, www.fabrikaidei.kiev.ua. 

У 2010 р. актуалізовано та вдосконалено 

офіційний веб-портал Державного департамен-

ту інтелектуальної власності (www.sdip.gov.ua). 

Протягом року на сто рінках веб-порталу 

розміщено понад 700 новин в українському та 

англійському варіантах; поповнено статичні 

та динамічні розділи актуальною інформацією 

про заходи, які відбувалися у 2010 р.; роз-

міщено понад 600 фотоматеріалів із семінарів, 

конференцій, засідань тощо; створено низку 

рубрик, корисних як для фахівців системи, так 

і для заявників та зацікавлених осіб.

Відвідуваність веб-порталу (рисунок) в 

середньому становить понад 9 тис. користу-

вачів (9 257) щомісяця; за звітний період його 

сторінки переглянули більше 100 тис. користу-

вачів (107 456).

Особливу увагу привертає нова рубрика 

«Відгуки», в якій гості веб-порталу мають 

можливість висловити власну думку про робо-

ту Держдепартаменту та його структурних 

підрозділів. Вона, зокрема, містить лист-подя-

ку від Генерального директора ВОІВ Френсіса 

Гаррі, лист-подяку від виконавчого директора 

Академії ВОІВ Марсело Ді П’єтро, відгуки учас-

ників міжнародного семінару «Європейська 

патентна політика та практика. Комп’ютерні 
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винаходи» тощо. Також створено рубрику 

«Подія тижня», завдяки якій можна дізнатися 

про найважливіші та найактуальніші події, що 

відбулися у сфері ІВ.

Протягом 2010 р. на адресу адміністрації 

веб-порталу надійшло майже 300 листів з 

форми зворотного зв’язку. Найбільша їх кіль-

кість, як і в попередньому році, стосувалась 

авторського права і суміжних прав.

Веб-сайт ДП «Український інститут про-

мислової власності» (www.ukrpatent.org) у 

звітному році також змінено та оновлено. 

Зокрема, повністю реструктуризовано та акту-

алізовано розділ «Об’єкти промислової влас-

ності», розміщено майже 400 новин, оновлено 

статичні розділи. 

Протягом року веб-сайт відвідали майже 70 

тис. користувачів.

Динаміка відвідувань офіційного веб-порталу Державного департаменту 

інтелектуальної власності у 2010 р.
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Заходи з розвитку автоматизованих систем 

(АС) та впровадження інформаційних техноло-

гій, здійснені у 2010 р., були спрямовані на: 

• розширення функціональних можливос-

тей функціонуючих АС;

• адаптацію АС до змін законодавчих та 

нормативно-правових актів у сфері інтелекту-

альної власності; 

• забезпечення переходу від паперової до 

електронної (безпаперової) технології опрацю-

вання документів стосовно заявок на об’єкти 

промислової власності;

• впровадження технології подання заявок 

у формі електронних документів;

• удосконалення інформаційно-пошукових 

систем для потреб експертизи заявок; 

• удосконалення патентно-інформацій-

них баз даних (БД) та інформаційно-довідко-

вих систем (ІДС), призначених для широкого 

доступу користувачів через мережу Інтернет;

• удосконалення ІТ-інфраструктури;

• підвищення захищеності інформацій-

ної системи від внутрішнього та зовнішнього 

несанкціонованого втручання.

Ці заходи були впроваджені в технологічних 

АС та інших інформаційних системах закладу 

експертизи. 

5.1. Автоматизована система «Винаходи» 

У середовищі АС «Винаходи» у 2010  р. ви -

конано зазначені нижче роботи.

Розроблено та впроваджено в експлуата-

цію програмне забезпечення для визначен-

ня, реєстрації додаткових реквізитів вхідних 

документів та ідентифікації об’єкта, до якого 

відноситься вхідний документ. В основі його 

алгоритму є аналіз вторинних ознак докумен-

5 Розвиток автоматизованих систем 
та впровадження інформаційних технологій

тів. Впровадження цього програмного забез-

печення дозволяє істотно підвищити відсоток 

автоматичного розпізнавання вхідних доку-

ментів.

Розроблено спеціальне програмне забезпе-

чення підсистеми підготовки та роздрукування 

вихідних документів. Підсистему апробова-

но та передано в промислову експлуатацію. 

Завдяки цій підсистемі весь цикл формування, 

погодження, підписання, передачі та реєст-

рації документів ґрунтується на безпаперовій 

(електронній) технології. 

Завершено розробку та передано в експлу-

атацію програмне забезпечення для вирішен-

ня завдань автоматичного розподілу вхідного 

потоку заявок на винаходи на стадії кваліфіка-

ційної експертизи. Воно дозволяє оптимізува-

ти черги заявок та вирівнювати навантаження 

на експертів.

Впроваджено в експлуатацію програмне 

за без печення для автоматизації процедур 

ко ри гування формул, рефератів та описів 

ви находів і корисних моделей. 

Розроблено програмні засоби для автома-

тизованого формування статистичних показ-

ників роботи Апеляційної палати.
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У процесі реалізації проектних рішень 

розроблено комплекс програмних засобів і 

технологічних процедур, що забезпечують 

автоматизацію виробничих процесів загаль-

ного відділу.

На кінець 2010 р. в середовищі АС «Знаки 

для товарів і послуг» та «Промислові зразки» 

реалізовано технологію формування кінцевих 

вихідних документів в електронному вигляді 

та їх передачу до БД центрального електрон-

ного архіву документів.

У межах АС «Знаки для товарів і послуг» під-

готовлено проектну документацію та розроб-

лено спеціальне програмне забезпечення для 

автоматичного порівняння довільних переліків 

товарів і послуг, зазначених відповідно до 

Міжнародної класифікації товарів і послуг у 

поданій заявці та у попередній заявці на такий 

самий знак, для якої діє право на пріоритет. 

Реалізація функцій автоматичного порівняння 

переліків товарів і послуг звільнила експертів 

від виконання ручних рутинних операцій, сут-

тєво зменшила витрати часу, а також виклю-

чила можливість виникнення помилок. 

5.3. Система подання заявок на об’єкти 

права інтелектуальної власності у формі 

електронного документа

У третьому кварталі звітного року була 

проведена експериментальна апробація тех-

нології підготовки та подання заявок на ОПІВ 

у формі електронного документа із застосу-

ванням електронного цифрового підпису. За 

три місяці експериментальної апробації до 

закладу експертизи надійшло 211 електрон-

них заявок: на знаки для товарів і послуг — 

169, винаходи — 18, корисні моделі — 24. 

У процесі експериментальної апробації від-

працьовано програмні засоби, оптимізовано 

процедури формування матеріалів заявки 

заявником, їх перевірки та відправки на сер-

вер закладу експертизи, реєстрації електрон-

них документів заявки у закладі експертизи. 

Розроблено алгоритми, процедури та функції 

опрацювання матеріалів заявок, які надійшли 

у формі електронного документа, на предмет 

наявності у них відомостей, що є державною 

таємницею. Розроблено відповідне програмне 

забезпечення, інтегроване з системою елек-

тронного реєстру вхідного потоку заявок та 

центральним електронним архівом документів 

та АС «Винаходи».

5.2. Автоматизовані системи «Знаки для 

товарів і послуг» та «Промислові зразки»

У 2010 р. проведено комплекс робіт з 

модифікації пошукової системи АС «Знаки 

для товарів і послуг» для забезпечення мож-

ливості пошуку в БД міжнародних реєстрацій. 

В рамках цих робіт проаналізовано: 

• вимоги до програмного забезпечення; 

• джерела інформації;

• структуру даних;

та розроблено:

• схеми БД для збереження інформації 

щодо міжнародних реєстрацій; 

• спеціальне програмне забезпечення та 

здійснене завантаження даних до БД, включа-

ючи інформацію щодо пакетної обробки даних 

оновлень міжнародних реєстрацій знаків у 

форматі ROMARIN. 

Програмне забезпечення впроваджене в 

дослідну експлуатацію. 

БД оновлюються інформацією про міжнарод-

ні реєстрації через FTP — сайт Міжнародного 

бюро Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ).

З метою модернізації технологічних АС 

«Знаки для товарів і послуг» та «Промислові 

зразки» у частині, що стосується опрацювання 

вихідних документів:

• розроблено та узгоджено проектну доку-

ментацію;

• проаналізовано перелік та зміст існуючих 

вихідних документів технологічних АС; 

• формалізовано типові форми документів 

та алгоритми їх формування; 

• розроблено специфікації протоколів 

взаємодії АС у процесі формування та марш-

рутизації вихідних документів. 

Петро Іваненко, заступник директора 
ДП “Український інститут промислової 
власності” 
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До кінця 2010 р. доопрацьовувалася система 

подання електронних заявок для забезпечення 

двостороннього обміну вторинними електрон-

ними документами щодо заявок на ОПІВ між 

заявниками та закладом експертизи. 

Крім того, вдосконалені система реєстрації 

вхідного потоку документів та її інтеграція з 

технологічними системами. При реєстрації 

автоматично надається номер комплекту доку-

ментів, а також кожному вхідному документу. 

Дата реєстрації визначається як поточна дата 

на сервері БД. Реєстрація документів супро-

воджується введенням в реєстр переліку доку-

ментів та зазначенням множини їх реквізитів. 

Види документів в комплекті визначаються 

відповідно до класифікатора документів. 

5.4. Інтегрований пошуковий портал

Інтегрований пошуковий портал створений 

для доступу та пошуку даних у джерелах 

патентної інформації. У 2010 р. здійснено 

заходи з інформацій-

ного наповнення та 

удосконалення фун-

кціональних характе-

ристик інтегрованого 

пошукового порталу 

в частині пошукового 

сервісу. 

Проведена модер-

нізація пошукових 

механізмів порталу 

в частині реалізації 

координатного пошу-

ку, доопрацьовано 

механізми розрахунку 

релевантності, ство-

рення операторів відстані в експертній мові 

запитів. 

Завершено завантаження та індексування 

основних пошукових масивів патентної доку-

ментації зарубіжних країн. Для спрощення 

використання та підвищення швидкості пошу-

ку всі патентні БД, представлені на оптич-

них носіях (понад 13 тис. дисків), конверто-

вані в єдину структуру електронної БД, яка 

є складовою активного інформаційного схо-

вища, підключеного до пошукового порталу. 

Впроваджено програмні засоби для автома-

тизації функцій завантаження до активно-

го інформаційного сховища патентних даних 

у форматі XML із FTP-серверів патентних 

відомств країн світу.

Пошукові джерела, на які налаштований 

пошуковий портал, включають:

• патенти на винаходи і корисні моделі, 

зареєстровані в Україні;

• заявки на винаходи, прийняті до розгляду;

• авторські свідоцтва СРСР;

• патенти країн СНД;

• патенти Росії (реферати, повні описи);

• колекції патентних документів зарубіж-

них країн;

• патентні документи ЄПВ з 2005 р.;

• патентні документи ВОІВ (2000–

2009  рр.);

• Espace@net.

5.5. Впровадження безпаперової 

технології діловодства за заявками 

на об’єкти промислової власності 

У 2010 р. здійснено заходи з доопрацюван ня 

діючих та створення нових програмних мо ду-

лів і механізмів технологічних систем зак ла ду 

експертизи для за без-

печення переходу до 

безпаперової техно-

логії діловодства за 

заявками на ОПВ:

• розроблено та 

впро ваджено програм-

ні засоби для інте-

грації центрального 

електронного архіву 

документів з єдиним 

класифікатором доку-

ментів;

• модернізовано 

програмне забезпе-

чення, за допомогою 

якого в закладі експертизи сканують вхідний 

потік документів стосовно заявок на ОПВ; 

• розроблено процедури і функції оцифро-

вування множини документів та експорту 

ре зультатів оцифровування в центральний 

електронний архів документів; 

• розроблено та впроваджено нові про-

грамні модулі, які забезпечують автоматич-

не здійснення сценаріїв, пов’язаних із управ-

лінням процесом оцифровування документів 

та потоками документів, які поступають на 

оцифровування, розподілом навантаження 

між процесорами сервера, засобами якого 

здійснюється оцифровування. 

Також були розроблені програмні засоби 

для реалізації функцій управління скануван-

ДП «Український інститут промислової власності». Робочі 
будні відділу експлуатації автоматизованих систем
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ням та оцифровуванням множини документів, 

які не пов’язані із здійсненням основних інфор-

маційно-технологічних процесів діловодства 

за заявками на ОПВ, а стосуються фінансово-

господарської діяльно сті, 

протокольних про  це дур, 

організації та про ведення 

семінарів, кон ференцій, 

навчання.

Розроблено проект 

та впроваджено комп-

лекс програмних засобів 

«Електронний докумен-

тообіг Державного депар-

таменту інтелектуальної 

власності». В рамках 

проекту уточнені вимоги 

до комплексу програм-

них засобів, розроблена 

структура БД, інтерфейси користувачів, засо-

би маршрутизації та автоматизованого кон-

тролю дій користувачів, ведення пошукових 

запитів, а також технологія сканування доку-

ментів і формування електронних документів 

та їх архівного зберігання.

5.6. Розвиток загальнодоступних 

Інтернет-баз даних та патентно-інформа-

ційних продуктів на оптичних носіях

У 2010 р. проведено ряд заходів, направ-

лених на розширення функціональних можли-

востей та поліпшення якісних характеристик 

патентно-інформаційних БД, доступних для 

широкого кола користувачів через мережу 

Інтернет:

• удосконалено БД «Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні» в частині поліпшення 

якості зображень промислових зразків;

• розширено функціональні можливості 

БД інтелектуальної власності УЄФА та його 

комерційних партнерів: уточнено критерії від-

бору до розділів БД, створено нові розділи, 

оптимізовано інтерфейс;

• розроблено та впроваджено модуль пов но-

текстового пошуку в документах спеціа лізованої 

БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»;

• вдосконалено інтерфейс адміністрато-

ра для супроводження та актуалізації БД 

«Відомості про добре відомі знаки в Україні»;

• розширено функціональні характеристи-

ки інформаційно-довідкової системи про стан 

діловодства за заявками на винаходи (корисні 

моделі), знаки для товарів і послуг та про-

мислові зразки в частині надання відомостей 

щодо сплати державного мита;

• розроблено підсис тему збору та відоб-

раження статистики стосовно функціонуван-

ня доступних через 

мережу Інтернет БД 

та ІДС.

Підсистема збору та 

відображення статис-

тичної інформації сто-

совно різних аспектів 

експлуатації доступних 

через мережу Інтернет 

БД дозволяє вибирати 

дані за певний період 

щодо користувачів, 

пошукових запитів та 

перегляду документів 

у БД. Засобами відоб-

раження формуються таблиці та графіки, які 

показують розподіл користувачів за країнами, 

регіонами та містами України. Формуються 

таблиці, в яких зазначається індекс активності 

користувачів. Статистика пошукових запитів 

надає можливість аналізувати групування 

запитів за індексами міжнародних класифі-

кацій, ключовими словами та іншими крите-

ріями. 

Також у звітному році завершено роботи зі 

створення автоматизованого робочого місця 

для формування індексних дисків та дисків, 

що включають сповіщення стосовно винаходів 

та корисних моделей на основі авторського 

інструментарію у змішаній моді — програмно-

го забезпечення MIMOSA.

5.7. Удосконалення бухгалтерського 

обліку

Для вдосконалення АС «Бухгалтерський облік 

платежів» у 2010 р. здійснено такі заходи:

• розроблено підсистему експорту даних 

з АС «Бухгалтерський облік платежів» у фор-

мат системи 1С;

• розроблено програмний модуль розра-

хунку валових доходів, одержаних від надання 

послуг у розрізі кожного коду послуги;

• розроблено, адаптовано та налагоджено 

модуль консолідації інформації; 

• модуль розрахунку валових доходів інтег-

ровано з модулем розрахунку собівартості для 

оцінки витрат при наданні послуг;

• розроблено модуль формування бухгал-

терського звіту. 

Микола Монастирецький, начальник відділення 
комп`ютеризації та інформаційних технологій ДП УІПВ
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5.8. Удосконалення засобів резервного 

копіювання та зберігання даних

Для підвищення надійності зберігання даних 

у 2010 р. проведено комплекс заходів, що 

включають моделювання та аналіз можливих 

сценаріїв втрати працездатності компонентів 

інформаційної системи та їх наслідків. За 

результатами моделювання та аналізу ство-

рено систему резервування технологічних БД 

АС експертизи. 

Система побудована за триланковою схе-

мою (технологічна БД, backup-файл, БД 

«гарячого» резерву) на основі застосування 

спеціалізованої мережі пристроїв зберігання 

даних. Вона дозволяє швидко (за декілька 

хвилин) поновлювати робочий стан БД для 

різних видів аварійних ситуацій: втрати техно-

логічної БД; втрати backup-файлу; неможли-

вості запуску сервісу MSSQL Server. 

Важливою особливістю цієї системи є від-

сутність копіювання файлів великого розміру 

з сервера на сервер, що значно скорочує 

час формування резервної копії. Завдяки цій 

системі створено передумови для реаліза-

ції наступного етапу технології зберігання 

даних  — технології дзеркалювання БД.

З метою підвищення надійності функціону-

вання технічних засобів та швидкого реагуван-

ня в позаробочі години та вихідні дні розроб-

лені та впроваджені спеціальні програмні засо-

би для автоматичного формування, зберіган-

ня та надсилання на телефон адміністратора 

повідомлення SMS про виникнення нештатних 

ситуацій в роботі серверів технологічних БД. 

Це дає можливість негайно вживати 

відповідні заходи для упередження 

або усунення можливих негативних 

наслідків. 

5.9. Розвиток ІТ-інфраструктури

У 2010 р. проведено ряд заходів 

з впровад ження нових технологій 

для оптимізації сітьових сервісів 

та вдосконалення засобів управ-

ління IT-інфраструктурою закладу 

експертизи. 

Оптимізовано службу DHCP (Dyna-

mic Host Configuration Protocol — про-

токол динамічної конфігурації комунікаційного 

вузла) шляхом впровадження технології DHCP-

relay на внутрішньому маршрутизаторі. Це дало 

змогу реалізувати централізоване управління 

службою DHCP на одному сервері та вивести з 

експлуатації інші два DHCP сервери.

Також оптимізовано конфігурацію сітьової 

служби каталогів шляхом перебудови домен-

ної структури та впровадження операційної 

системи Windows Server 2008 R2 Core замість 

Windows Server 2003. Перехід до однодомен-

ної структури та застосування віртуальних 

серверів для контролерів доменів дозволив 

відразу вивести з експлуатації шість окремих 

серверів застарілих моделей, що експлуатува-

лись уже 10 років. Таким чином, істотно підви-

щена відмовостійкість комп’ютерної мережі, 

спрощено її адміністрування. 

ІТ-інфраструктура закладу експертизи у 

звітному році розвивалася і в напрямку вір-

туалізації серверів. На трьох хостах Windows 

Hyper-V server 2008 R2 побудовано систему 

віртуалізації. Загалом віртуалізовано 15 сер-

верів. Для управління віртуалізацією серверів 

використовується програмний продукт System 

Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

У 2010 р. частину серверів переведено під 

управління сучасної ОС Windows Server 2008 

R2. Для робочих станцій використовується ОС 

MS Windows  7.

Мережа зберігання даних (Network Attached 

Storage – SAN) та сховища інформації: у звіт ному 

році задіяне одне сховище інформації  HP MSA 

2324fc обсягом 6 Терабайт. 

Для підвищення відмовостій-

кості в мережі SAN застосова-

но multi-patch з’єднання.

Станом на 1 січня 2011 р. в 

ДП УІПВ в експлуатації зна-

ходиться п’ять інформаційних 

сховищ загальною ємністю 60 

Терабайт. При цьому елект-

ронні інформаційні бази, що 

використовуються для потреб 

експертизи, мають ємність 30 

Терабайт.
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6.1. Співробітництво із Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності

Знаковою подією у сфері міжнародного 

співробітництва є офіційний візит до України 

Генерального директора ВОІВ пана Френсіса 

Гаррі, в рамках якого підписано Програму 

співробітництва між Кабінетом Міністрів 

України та ВОІВ на 2010–2012 рр. та прове-

дено Міжнародний семінар з питань колектив-

ного управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і суміжних прав в музичній 

сфері. Візит Френсіса Гаррі саме до України, 

першої з країн СНД, засвідчив, що наші успіхи 

та зусилля, спрямовані на вдосконалення пра-

вової охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності, не залишилися непоміченими з боку 

такої впливової та авторитетної організації, як 

ВОІВ. Підписана Програма співробітництва 

стала платформою для ефективної співпраці 

на найближчі роки. 

Протягом року за сприяння ВОІВ в Україні 

проведено регіональні семінари з питань 

6 Міжнародне співробітництво 
у сфері інтелектуальної власності

реєстрації винаходів за процеду-

рою Договору про патентну коопе-

рацію (PCT) у містах Львові, Одесі, 

Дніпропетровську та Харкові. У семі-

нарах брали участь представники 

державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності, вищих нав-

чальних закладів, професійних асо-

ціацій, науково-дослідних інститутів, 

юридичних фірм, а також патентні 

повірені. Учасники зауважували, що 

такі семінари є чудовою можливіс-

тю поглибити свої знання та обміня-

тися досвідом стосовно актуальних 

питань, які виникають у рамках PCT. 

ВОІВ традиційно виступила співор-

ганізатором міжнародних науково-практичних 

конференцій в містах Ялті та Сваляві. В рам-

ках ялтинської конференції за сприяння ВОІВ 

проведена міжрегіональна зустріч експертів 

на тему «Національний брендінг у країнах з 

перехідною економікою».

У травні 2010 р. відбувся ознайомчий візит 

українських суддів до Центру арбітражу та 

посередництва ВОІВ для ознайомлення з 

особливостями розгляду спорів у сфері інте-

лектуальної власності. Цей візит став пер-

шим кроком у реалізації програми підвищен-

ня обізнаності українських суддів з питань 

інтелектуальної власності, що сприятиме 

вдосконаленню якості рішень, що виносяться 

українськими судами у спорах у сфері інтелек-

туальної власності. 

У липні звітного року в м. Одесі на базі 

Національної юридичної академії успішно про-

ведено Другу літню школу з питань інтелек-

туальної власності Україна–ВОІВ, місія якої 

Міжнародний семінар з питань колективного управління майновими 
правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері
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полягає в наданні можливості студентам стар-

ших курсів і молодим професіоналам поглиби-

ти знання у сфері інтелектуальної власності, 

оцінити інтелектуальну власність як інстру-

мент економічного, соціального, культурного і 

технологічного розвитку суспільства. Україна 

стала першою країною на теренах СНД, 

де реалізується ця важлива місія. Робочою 

мовою Літньої школи є англійська, що дає 

змогу залучити до участі студентів та виклада-

чів з багатьох країн світу. Цього року в роботі 

Літньої школи брали участь представники 

Болгарії, Індії, Італії, Латвії, Нігерії, Туреччини, 

Азербайджану, Швеції та України. 

Державний департамент інтелектуальної 

власності продовжує відстежувати реаліза-

цію справедливої кадрової політики з боку 

ВОІВ стосовно рівномірності представленості 

держав–членів у ВОІВ згідно з географічним 

критерієм. 

Представники державної системи право-

вої охорони інтелектуальної власності беруть 

активну участь у роботі кількох комітетів ВОІВ: 

з питань розвитку та інтелектуальної влас-

ності, з авторського права та суміжних прав, 

з патентного права, зі стандартів, з програми 

та бюджету, а також Експертного комітету 

Ніццького Союзу МПК тощо.

6.2. Співробітництво 

з Європейською Комісією

За сприяння Європейської Комісії у листо-

паді звітного року в рамках програми технічної 

допомоги TAIEX відбувся семінар з питань 

особливостей розслідування злочинів у сфері 

інтелектуальної власності для співробітників 

органів прокуратури всіх регіонів України. 

Такі навчальні заходи, безумовно, сприяють 

підвищенню професійного рівня співробітни-

ків правоохоронних структур, що позитивно 

впливає на ефективність боротьби з таким 

ганебним явищем, як піратство та контрафак-

тна діяльність. 

Дуже приємно відзначити, що Європейська 

Ко місія підтримала зусилля Держдепартамен-

ту з підвищення обізнаності правоохоронних  

органів України у сфері інтелектуальної 

влас ності та ухвалила проектну пропозицію 

Держдепартаменту до проекту TWINNING 

«Посилення правової охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні». 

Очікується, що після завершення всіх необхід-

них процедур погодження, зокрема підготовки 

технічного завдання, реалізація проекту роз-

почнеться у 2011 р. 

Протягом минулого року представники 

Держдепартаменту у складі офіційної делегації 

України брали участь у засіданнях Підкомітету 

№ 1 «Торгівля та інвестиції», Підкомітету № 3 

«Політика у сфері підприємств, конку рен ція, 

співробітництво в регуляторній сфері» Комітету 

з питань співробітництва між Україною та 

ЄС. Для здійснення скоординованих кроків 

на шляху до посилення боротьби з піратс-

твом Держдепартамент і надалі готовий брати 

участь у формуванні позиції української сторо-

ни на засіданнях Підкомітетів № 1 і 3, а також 

Робочої групи з питань поліпшення захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні в 

рамках Підкомітету № 1. 

6.3. Співробітництво з Європейською 

асоціацією вільної торгівлі

У червні 2010 р. укладено Угоду про вільну 

торгівлю між Україною та Європейською асо-

ціацією вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄАВТ — це 

зона вільної торгівлі, що об’єднує митні тери-

торії чотирьох європейських країн, які не всту-

пили до Європейського Союзу: Республіки 

Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства 

Норвегії та Швейцарської Конфедерації. 

Приємно відзначити зусилля делегації України 

у складі спеціалістів Держдепартаменту та 

експертів ДП «Український інститут промисло-

вої власності», які, в межах компетенції, про-

тягом всього переговорного процесу — під 

час проведення чергових раундів переговорів 

та у період між раундами, ґрунтовно опрацьо-

вували положення Додатку «Захист інтелекту-

альної власності» проекту Угоди між Україною 

Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі під час офіційного 
перебування в Україні отримав звання почесного доктора 
НТУУ КПІ. Відзнаку вручив Міністр освіти і науки, молоді та 
спорту України Дмитро Табачник
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та ЄАВТ, а також неухильно відстоювали 

інтереси України у сфері захисту прав інтелек-

туальної власності.

6.4. Двостороннє співробітництво

У рамках реалізації двостороннього спів-

робітництва України з іншими державами у 

сфері правової охорони інтелектуальної влас-

ності Держдепартамент брав участь в опра-

цюванні та погодженні міжнародних двосто-

ронніх та багатосторонніх угод, а також актів 

Кабінету Міністрів України.

Для обговорення найактуальніших питань та 

перспективних напрямків двостороннього спів-

робітництва представники Держдепартаменту 

брали участь у засіданнях, робочих зустрічах, 

нарадах та інших заходах, на яких обговорю-

валися питання, що відносяться до компетен-

ції Держдепартаменту, зокрема, засіданнях 

української частини Українсько-швейцарсько-

го комітету з питань економічного співробіт-

ництва, засіданнях держав-членів Організації 

за демократію та економічний розвиток 

(ГУАМ) тощо.

У рамках обміну досвідом, навчання та 

підвищення кваліфікації, представники Держ-

департаменту брали участь у навчальних про-

грамах та заходах, організованих патентними 

відомствами світу, зокрема, в навчальній про-

грамі Світової академії інтелектуальної влас-

ності Відомства США з патентів і торговельних 

марок, в якій розглядалися питання, присвя-

чені адмініструванню торговельних марок. 

Співробітники Держде пар тамен ту брали 

участь у міжнародній виставці-конференції 

«Лі цен зування Нова Європа 2010», що прохо-

дила в Хорватії, на якій презентували держав-

ну систему правової охорони інтелектуальної 

власності представникам передових компаній 

та ділових кіл світу.

Для продовження конструктивної співпраці 

у вирішенні нагальних питань щодо захисту 

прав інтелектуальної власності, налагодженні 

взаємодії державних органів виконавчої влади 

з компаніями — правовласниками, які працю-

ють на українському ринку, Держдепартамент 

спільно з Посольством Сполучених Штатів 

Америки в Україні у 2010 р. провів чергові 

засідання Українсько-американської групи 

співпраці з питань забезпечення виконання 

законодавства у сфері інтелектуальної влас-

ності (далі — Група співпраці).

Засідання Групи співпраці відбули ся 10 

лютого та 17 червня звітного року і при-

свячувалися питанням протидії піратству в 

мережі Інтернет. Для участі у засіданнях були 

залучені всі суб’єкти ринку Інтернет-послуг, 

право власники, правоохоронні та контролюю-

чі органи. Запрошений міжнародний експерт, 

координатор з питань правозастосування у 

сфері захисту прав інтелектуальної власності 

у Східній Європі, представник Міністерства 

юстиції США пан Метью Ламберті поділився 

досвідом щодо практичних заходів боротьби 

з Інтернет-піратством у США, розмежування 

відповідальності Інтернет-провайдерів та кон-

тент-провайдерів у США, збору доказів пору-

шень прав інтелектуальної власності у мережі 

Інтернет правоохоронними та контролюючими 

органами. 

Представники Держдепартаменту були учас-

никами третього спільного засідання Українсько-

американської ради з торгівлі та інве стицій, яке 

відбулося в м. Києві 13 жовтня  2010 р. На засі-

данні Ради представники Держдепартаменту 

висвітлили найактуальніші питання захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні, зок-

рема, ознайомили американських колег зі ста-

ном справ щодо використання урядовими орга-

нами ліцензійного програмного забезпечення, 

прийняття змін до законодавства України про 

авторське право і суміжні права, а також здій-

снення заходів, спря мованих на вдосконалення 

правозастосування у цій сфері.

 За результатами засідання Ради Уряди 

України та США узгодили Рекомендації сто-

совно Плану дій з удосконалення системи 

захисту прав інтелектуальної власності та 

домовились, що їх реалізація розпочнеться 

з 2011 р. після завершення процедури внут-

рішнього міжвідомчого погодження з усіма 

Викладачі Одеської літньої школи ВОІВ-2010: Тшиманго 
Конго ло, виконуючий обов’язки заступника директора 
Академії ВОІВ, Рома Марчанта, європейський експерт у сфері 
ІВ (Великобританія) та Сергій Зотін, старший юридичний 
радник ВОІВ
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причетними міністерствами та відомствами. 

На виконання Рекомендацій стосовно Плану 

дій розроблено План спільних заходів, який 

включає перелік конкретних заходів, реалі-

зація яких усіма задіяними міністерствами та 

відомствами України дозволить суттєво зни-

зити рівень піратства в Україні та вивести її зі 

«Списку 301», що укладається Торговельним 

представником США.

6.5. Співробітництво з Європейським 

патентним відомством (ЄПВ)

У 2010 р. успішно завершено реалізацію 

Програми співробітництва між Держде пар-

таментом та ЄПВ на 2008–2010 рр. В рам-

ках імплементації Програми здійснено низку 

заходів, спрямованих на вдосконалення 

державної системи правової охорони прав 

інтелектуальної власності в Україні, зокре-

ма проаналізовано українське законодавство 

у сфері промислової власності за участю 

провідних європейських експертів; експерти 

ДП «Український інститут промислової влас-

ності» брали участь у тренінгах Європейської 

патентної академії; проведено низку спільних 

форумів та семінарів з актуальних питань у 

сфері промислової власності.

Фахівці Європейського патентного відомс-

тва постійно надавали експертну допомогу 

щодо впровадження в Україні електронної 

системи подачі заявок на об’єкти права про-

мислової власності. 

Студенти-випускники під час отримання сертифікатів по закінченню Одеської літньої школи ІВ ВОІВ

6.6. Співробітництво з країнами СНД

Розвиток державної системи охорони інте-

лектуальної власності, підвищення її ефектив-

ності значною мірою залежить від зміцнення 

двостороннього міжнародного співробітництва 

на регіональному рівні, встановлення нових 

парт нерських зв’язків. Держдепартамент 

по стійно забезпечує виконання зобов’язань, 

зу мов лених Угодою про співробітництво з 

припинення правопорушень у сфері інтелек-

туальної власності та Угодою про заходи з 

охорони промислової власності.

Учасники 19-го засідання Спільної робочої 

комісії держав-учасниць Угоди про співробіт-

ництво з припинення правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності (далі — Комісія), що 

відбулося в квітні звітного року в м. Мінську 

(Республіка Білорусь), погодили із зауважен-

нями проект Плану заходів, необхідних для 

супроводження етапів реалізації Стратегії еко-

номічного розвитку СНД на період до 2020 р., 

що стосується попередження правопорушень 

у сфері інтелектуальної власності.

У листопаді 2010 р. в м.  Звенігороді (Ро сій-

ська Федерація) відбулося спільне 19-те засі-

дання Міждержавної ради з питань охорони 

промислової власності (МДРОПВ) та Комісії.

Під час засідання українська делегація пре-

зентувала Інститут інтелектуальної власності 

Національного університету «Одеська юри-

дична академія» в м. Києві та виступила з про-
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позицією стосовно присвоєння йому статусу 

базової навчальної організації держав-учас-

ниць СНД з підготовки, підвищення кваліфі-

кації та перепідготовки кадрів у сфері інте-

лектуальної власності. Учасники засідання 

обговорили основні питання порядку денного: 

Рішення Ради глав держав щодо 

Спільного положення про органи  

галузевого співробітництва СНД від 

9 жовтня 2009 р.; засідання Ради 

постійних повноважних представни-

ків держав–учасниць СНД у статут-

них органах СНД, що відбулося 25 

травня 2010 р. в м. Мінську; підсум-

ки роботи Проекту регіонального 

патентно-інформаційно го продукту 

країн СНД на CD-ROM; підготов-

ку Угоди про співпрацю у сфері 

правової охорони і захисту інтелек-

туальної власності та створення 

Міждержавної ради з питань право-

вої охорони та захисту інтелектуаль-

ної власності, яку згодом було підпи-

сано на засіданні Ради глав урядів 

держав–учасниць СНД в листопаді 

2010 р. в м. Санкт-Петербурзі. 

Угода передбачає об’єднання функцій 

МДРОПВ та Комісії, що надасть можливість 

створити три постійно діючі робочі комісії, які 

відповідатимуть за авторське право і суміжні 

права, промислову власність та правозасто-

сування.

Закладання пам’ятної капсули з нагоди початку зведення нової будів лі, яка 
об’єднає під одним дахом працівників держсистеми правової охорони ІВ
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7.1. Підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців

У звітному періоді Держдепар та мент у 

межах своєї компетенції докладав зусилля 

до розвитку і подальшого удосконалення сис-

теми підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері інтелектуальної власності.

У 2010 р. державний вищий навчальний 

заклад «Державний інститут інтелектуальної 

власності» (ДВНЗ ДІІВ) на виконання нака-

зу Міністерства освіти і науки України від 

02.03.2010 р. № 163 реорганізовано в Інститут 

інтелектуальної власності Національного уні-

верситету «Одеська юридична академія» в 

м. Києві (далі — Інститут). Поєднання прак-

тичного досвіду ДВНЗ ДІІВ щодо підготов-

ки фахівців з питань інтелектуальної влас-

ності та наукового і кадрового потенціалу 

7 Підготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері інтелектуальної власності. 
Стимулювання творчої діяльності

«Одеської юридичної академії» 

дозволило вперше в системі вищої 

освіти України започаткувати підго-

товку бакалаврів-юристів за фахом 

«Право» та магістрів права зі спе-

ціальності «Правознавство», освіт-

ньо-професійні програми підготовки 

яких передбачають спеціалізацію з 

права інтелектуальної власності.

З метою поширення знань з питань 

інтелектуальної власності дисциплі-

ну «Інтелектуальна власність» у 

2009/2010 навчальному році викла-

дали у 145 вищих навчальних закла-

дах України ІІІ–IV рівнів акредитації. 

Понад 120 тис. студентів навчалися 

за освітньо-професійними програма-

ми спеціаліста і магістра. У більшості вищих 

навчальних закладів обсяг курсу становить 54 

години. 

Станом на 01.10.2010 р. ліцензії на право 

здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з 

підготовкою та перепідготовкою фахівців зі 

спеціальності 7(8).000002 «Інтелектуальна 

власність» освітньо-кваліфікаційних рівнів 

спеціаліста і магістра, Міністерством освіти і 

науки України надано 15 вищим навчальним 

закладам. Таким чином, загальний ліцензій-

ний обсяг підготовки фахівців з питань інте-

лектуальної власності у звітному році становив 

1535 осіб, з них 785 — за денною формою нав-

чання. При цьому ліцензійний обсяг підготовки 

магістрів з інтелектуальної власності стано-

вив 730 осіб, з яких 385 — за денною фор-

мою навчання. Ліцензії на право провадження 

М.В. Паладій, голова Державного департаменту інтелектуальної влас-
ності, В.Д. Пархоменко, ректор, П.М. Цибульов, проректор, Державний 
інститут інтелектуальної власності
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освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних 

вимог до підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері інтелектуальної власності (загалом 550 

осіб на рік) отримали два навчальні закла-

ди — Інститут (250 осіб) і Міжгалузевий інсти-

тут післядипломної освіти при Національному 

технічному університеті «Харківський політех-

нічний інститут» (300 осіб).

У звітному періоді два навчальні заклади, а 

саме Інститут і Національний технічний універ-

ситет «Харківський політехнічний інститут», 

отримали також право провадження освітньої 

діяльності, пов’язаної із підготовкою іноземних 

громадян за спеціальністю «Інтелектуальна 

власність» освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр (усього 55 осіб). 

У 2010 р. державне замовлення на підго-

товку спеціалістів з інтелектуальної власності 

становило 87 осіб, у т.ч. 65 — за денною 

формою навчання, та 137 осіб на підготовку 

магістрів, з яких 82 особи — за денною фор-

мою навчання. Порівняно з 2009 р., загальний 

обсяг державного замовлення на підготовку 

фахівців з питань інтелектуальної власності 

збільшився понад як на 15%. 

Загалом у звітному періоді державні вищі 

навчальні заклади підготували у сфері інтелек-

туальної власності 520 осіб, з яких 180 (35 %) є 

випускниками Інституту (49 магістрів і 131 спе-

ціаліст). З 2001 р. в цьому навчальному закладі 

підготовлено 1056 спеціалістів і магістрів з 

інтелектуальної власності (рисунок).

Як і в попередні роки, особливу увагу 

Держдепартамент та Інститут приділяли під-

готовці фахівців з інтелектуальної власності 

для органів виконавчої та судової гілок влади. 

У 2010 р. закінчено навчання за спеціальніс-

тю «Інтелектуальна власність» 61 особою, з 

них 41 випускник є співробітником держав-

ної системи правової охорони інтелектуаль-

ної власності, МВС, СБУ, РНБО України, 

Держмитслужби тощо та 17 осіб — суддями. 

На навчання у 2010/2011 році зараховано 70 

осіб цієї категорії, що становить понад 43% 

від загальної кількості студентів, зарахованих 

до Інституту на навчання за спеціальністю 

«Інтелектуальна власність». 

Відповідно до плану проведення науково-

методичних конференцій з проблем вищої 

освіти і науки в системі МОН 10–12 листопада 

в м. Львові відбулася ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Роль і значення інте-

лектуальної власності в інноваційному розвит-

ку економіки», у роботі якої брали участь 152 

Динаміка випуску фахівців зі спеціальності «Інтелектуальна власність» 

Державним інститутом інтелектуальної власності у 2001–2010 рр.
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 Стимулювання творчої діяльності

представники вищих навчальних закладів, 

промислових підприємств, науково-виробни-

чих об’єднань, науково-дослідних інститутів 

України, Республіки Азербайджан, Республіки 

Білорусь, Республіки Казахстан, Російської 

Федерації, Сербії. 

У звітному періоді Інститут продовжував нав-

чання широких верств населення за дистан-

ційним курсом «Введення до інтелектуаль ної 

власності» (DL-101) Академії ВОІВ українсь-

кою мовою. 

На виконання Державної цільової програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2007–

2010 рр., затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.08.2007 р. за № 1016, 

з метою подальшого підвищення якості підго-

товки кваліфікованих фахівців, пошуку обда-

рованої студентської молоді та створення умов 

для її творчого зростання, у квітні 2010 р. на 

базі Інституту підбито підсумки ІІ туру студент-

ської олімпіади зі спеціальності 7(8).000002 

«Інтелектуальна власність», в якому брали 

участь 28 студентів з 11 вищих навчальних  

закладів. Переможцем олімпіади стала 

К.В.  Мах мудова — студентка енергетичного 

факультету Приазовського державного техніч-

ного університету (м. Маріуполь). За підсумка-

ми олімпіади грамотами Держдепартаменту 

нагороджені кращі студенти Інституту інте-

лектуальної власності Національного уні-

верситету «Одеська юридична академія» в 

м. Києві, Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту ім.  ака-

деміка Лазаряна, Донецького державного 

університету управління, 

Запорізького національ-

ного технічного універси-

тету, Національної мета-

лургійної академії України 

(м. Харків), Національного 

технічного університету 

«Харківський політех-

нічний інститут», Пол тав-

ської національної аграр-

ної академії, Тернопільського національно-

го економічного універси тету, Української 

інженерно-педа гогіч ної академії (м. Харків). 

За результатами олімпіади та відповідно до 

Положення про стипендію Державного депар-

таменту інтелектуальної власності Міністер-

ства освіти і науки України кращим студентам 

Приазовського державного технічного універ-

ситету, Інституту інтелектуальної власності 

Національного університету «Одеська юри-

дична академія» в м. Києві і Національного 

технічного університету «Харківський політех-

нічний інститут», які навчаються за спеціаль-

ністю 7(8).000002 «Інтелектуальна власність», 

за ІІ семестр 2009/2010 навчального року при-

значено та виплачено 5 іменних стипендій.

У цьому ж навчальному році з метою вияв-

лення обдарованої молоді і створення умов 

для творчого зростання і активізації науко-

во-дослідної роботи у вищих навчальних 

закладах на базі Приазовського державного 

технічного університету проведено конкурс 

студентських наукових робіт з інтелектуальної 

власності, участь в якому брав 51 студент з 27 

навчальних закладів з усіх регіонів України. 

На підсумкову науково-практичну конферен-

цію представлено 15 робіт студентів з 13 

вищих навчальних закладів, серед яких галу-

зева конкурсна комісія нагородила диплома-

ми І ступеня студентів Національного техніч-

ного університету «Харківський політехнічний 

інститут», Харківського національного еко-

номічного університету, Інституту інтелекту-

альної власності Національного університету 

«Одеська юридична академія» в м.  Києві, уні-

верситету економіки та права «Крок» (м. Київ) 

та Приазовського державного технічного уні-

верситету. Інших учасників відзначено дипло-

мами ІІ і ІІІ ступеня.

У 2010 р. Інститут продовжував професійну 

підготовку у сфері інтелектуальної власності 

для сфер виробництва, підприємництва, інно-

ваційної, наукової та науково-технічної діяль-

ності тощо, зокрема:

• підготовлено 7 про-

фесійних оцінювачів 

об’єктів права інтелек-

туальної власності та 15 

представників у справах 

інтелектуальної власності 

(патентних повірених); 

• підвищили кваліфі-

кацію з питань трансфе-

ру технологій 20 працівників регіональних 

центрів інноваційного розвитку — кандидатів 

у технологічні брокери.

Держдепартамент здійснював атеста-

цію представників у справах інтелектуальної 

влас ності (патентних повірених), розглядав 

скарги на дії патентних повірених, пов’язані 

з неналежним виконанням ними професійних 

обов’язків, контролював дотримання патентни-
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ми повіреними вимог чинного законодавства 

у сфері інтелектуальної власності, здійснював 

ведення Державного реєстру патентних повіре-

них. Атестаційна комісія Держдепартаменту у 

2010  р. атестувала 15 кандидатів у представни-

ки у справах інтелектуальної власності (патентні 

повірені). Загалом станом на 1 січня 2011 р. 

в Україні зареєстрований 371 патентний пові-

рений.

7.2. Науково-практичні конференції 

та семінари

У 2010 р. Держдепартамент організував 

та провів 6 конференцій, з них 3 міжнарод-

ні, 24 спеціалізованих семінари, зокрема 13 

регіональних, з актуальних питань, пов’язаних 

з набуттям, використанням і захистом прав 

на об’єкти права інтелектуальної власності 

(Додаток 2). 

22–26 лютого відбулася ХV Міжнародна 

конференція «Актуальні проблеми інтелекту-

альної власності» (м. Свалява, Закарпатська 

обл.), організована Держдепартаментом 

спільно з ВОІВ та ЄПВ. Основна тематика 

конференції: стратегія розвитку державної 

системи правової охорони інтелектуальної 

власності; розвиток законодавства і норма-

тивної бази у сфері інтелектуальної власності,  

вдосконалення роботи експертного органу; 

правова охорона, використання і захист поз-

начень; інформаційне забезпечення та еко-

номіка інтелектуальної власності; проблеми 

використання і захисту об’єктів авторсько-

го права та суміжних прав в аудіовізуаль-

ній сфері. У конференції брали участь пред-

ставники Республіки Казахстан, Російської 

Федерації, Республіки Молдова, Швейцарії, 

Румунії, Іспанії, Республіки Вірменія, Великої 

Британії. У рамках конференції відбувся  між-

регіональний семінар ВОІВ з питань охорони 

аудіовізуальних творів та виконань.

20–21 квітня Держдепартамент спільно 

з Інститутом організував та провів Х Все-

українську науково-практичну конференцію 

«Проблеми підготовки фахівців з інтелекту-

альної власності, інформаційно-аналітичної та 

інноваційної діяльності в Україні». У конфе-

ренції брали участь 93 особи з усіх регіонів 

України, які представляли 51 вищий навчаль-

ний заклад, а також Верховну Раду України, 

секретаріат Кабінету Міністрів України, МОН 

та інші організації. Мета конференції — вироб-

лення стратегії та підвищення якості підготов-

ки  фахівців з питань інтелектуальної влас-

ності, інформаційно-аналітичної та інновацій-

ної діяльності у вищих навчальних закладах 

України.

26 квітня ВОІВ відзначила дві події — 10-

ту річницю Міжнародного дня інтелек-

туальної власності та 40-ву річницю з 

дня набуття чинності Конвенцією щодо 

заснування ВОІВ. «Інновації об’єднують 

світ» — такою була тема Міжнародного 

дня інтелектуальної власності в ювілейно-

му році. 20 квітня в Київському міському 

будинку вчителя відбулися урочисті захо-

ди з нагоди Міжнародного дня інтелекту-

альної власності, під час яких вручено 

нагороди переможцям Всеукраїнського 

конкурсу «Винахід–2009». 

6–10 вересня в м. Ялта АР Крим Держ-

департамент спільно з ВОІВ, ЄПВ, Радою 

Міністрів АР Крим та за сприяння МОН, МВС, 

Антимонопольного комітету України, Дер-

жавної митної служби України, Державного 

агентства України з інвестицій та інновацій, 

Верховного суду України, Вищого господар-

ського суду України, Вищого адміністратив-

ного суду України та Академії правових наук 

України організував і провів ХVІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Актуальні 

проблеми інтелектуальної власності». У кон-

ференції брали участь працівники органів 

державної влади і управління, промислових 

під приємств, судової системи, науково-дослід-

них установ, вищих навчальних закладів, гро-

мадських організацій, правники та патентні 

повірені з України та інших країн, а також 

представники міжнародних організацій, зок-

рема ВОІВ та ЄПВ, бізнесових кіл, фахівці та 

менеджери з питань інтелектуальної влас-

ності, співробітники національних відомств 

XV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 
інтелектуальної власності” (Свалява, 22-26 лютого 2010 року)
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 Стимулювання творчої діяльності

інтелектуальної власності Грузії, Ізраїлю, 

Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, 

Республіки Молдова, Республіки Казахстан, 

Киргизстану, Республіки Польща, Російської 

Федерації, Республіки Словенія, 

Туреччини, Угорщини, Республіки 

Узбекистан, України, Швейцарії, 

посольства США в Україні. Під 

час роботи найбільшого в регіоні 

Східної Європи щорічного форуму 

фахівців з проблем охорони, вико-

ристання і захисту прав інтелек-

туальної власності розглядались 

такі питання: проблеми і перспек-

тиви розвитку  державної системи 

правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні; інтелектуальна 

власність та соціально-економіч-

ній розвиток суспільства; удоско-

налення експертизи винаходів; 

знаки для товарів і послуг: розви-

ток законодавства і захист прав; 

боротьба з правопорушеннями у 

сфері інтелектуальної власності; 

використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав у сфері публічного виконан-

ня. В рамках конференції відбувся «круглий 

стіл» на тему «Судова практика вирішення 

спорів, пов’язаних із захистом прав інтелек-

туальної власності», а також проведено між-

регіональну нараду експертів під егідою ВОІВ 

«Національний брендінг у країнах з перехід-

ною економікою».

30 вересня проведено науково-практичну 

конференцію «Винахідництво — основа роз-

витку держави», присвячену Дню винахідни-

ка і раціоналізатора, яка була організована 

Держдепартаментом спільно з Національним 

технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут». На урочистому засі-

данні нагороджено винахідників, 

зокрема Золотою медаллю ВОІВ у 

номінації «Жінки-винахідники» наго-

роджено старшого лаборанта кафед-

ри медичної біології Кримського 

державного медичного університе-

ту в м. Сімферополі Тетяну Сатаєву 

за досягнення в галузі охорони 

здоров’я.

На виконання Державної цільової 

програми підготовки та проведення 

в Україні фінальної частини чемпіо-

нату Європи 2012 року з футболу у 

звітному році проведено низку регіональних 

науково-практичних семінарів у приймаючих 

містах на тему «Набуття, здійснення і захист 

прав інтелектуальної власності Об’єднання 

європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 

та його комерційних партнерів». На семінарах 

обговорювалися практичні питання стосов-

но організації захисту прав інтелектуальної 

власності УЄФА під час підготовки та прове-

дення фінального турніру Чемпіонату Європи 

з футболу УЄФА ЄВРО 2012™. Їх учасника-

ми були представники Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, інших органів державної 

влади, державних адміністрацій приймаючих 

міст, Національного агентства з питань підго-

товки та проведення в Україні фінальної час-

тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 

Федерації футболу України, Місцевого органі-

заційного комітету «ЄВРО 2012 Україна», 

а також фахівці Держдепартаменту та ДП 

УІПВ.

Протягом року регулярно 

відбувалися прес-конференції 

керівників Держдепартаменту 

за участю провідних інфор-

маційних агентств, наради 

та зустрічі, засідання «круг-

лих столів», зокрема, з такої 

тематики: «Розвиток парт-

нерства у сфері образотвор-

чого ми стецтва в контексті 

колективного управління 

майновими правами суб’єктів 

Семінар «Європейська патентна політика та практика. Комп’ютерні винаходи»: 
європейський патентний повірений Вольфганг Таучер, старший експерт 
ЄПВ доктор Даніель Клоза, заступник голови Державного департаменту 
інтелектуальної власності Володимир Дмитришин, заступник директора 
Українського інституту промислової власності Петро Іваненко
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авторського права»; «Знаки для товарів і 

послуг за національною і міжнародною проце-

дурою»; «Судова практика у спорах визнання 

недійсними свідоцтв на торговельні марки»; 

«З питань удосконалення процесу видачі кон-

трольних марок та контролю за впроваджен-

ням голографічних захисних елементів на 

примірниках аудіовізуальних творів, фоног-

рам, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних»; «Захист прав інтелектуальної влас-

ності в Україні: сучасний стан та перспективи»; 

«Інтелектуальна власність в Україні: культура 

сприйняття в порівнянні з країнами Заходу»; 

«Виплата винагороди телерадіокомпаніями 

за використання об’єктів авторського права 

і суміжних прав»; «Проблеми використання 

об’єктів авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет»; «Апеляційна палата — екс-

пертиза. Зворотній зв’язок»; «Охорона прав 

інтелектуальної власності на аудіовізуальні 

твори в Україні»; «Проблемні питання діяль-

ності організацій колективного управління в 

Україні»; «Захист прав інтелектуальної влас-

ності в Україні — авторські та суміжні права». 

Фахівці державної системи правової охоро-

ни інтелектуальної власності брали активну 

участь у  семінарах, конференціях, робочих 

зустрічах та інших заходах, які проводились 

іншими організаціями в Україні.  

7.3. Стимулювання творчої діяльності

Для виявлення найбільш талановитих та 

перспективних розробок і привернення до 

них уваги вітчизняних та іноземних інвес-

торів і підприємців Держдепартамент щорічно 

організовує, бере участь або надає всебіч-

ну підтримку в організації різних  міжнарод-

них, всеукраїнських, регіональних, галузевих 

і дитячих конкурсів, виставок винаходів і нау-

ково-технічних розробок та інших результатів 

творчої діяльності. 

З метою підтримки обдарованої молоді, її 

підготовки до активної професійної і грома-

дянської діяльності, впровадження інновацій-

но-освітніх методів і технологій у навчальних 

закладах України Держдепартамент щорічно 

бере участь і надає допомогу у проведенні 

тижня всеукраїнських та міжнародних науково-

освітніх проектів для молоді «Україна–Європа–

Світ». У рамках цього заходу 9–11 лютого 

2010 р. МОН України разом з Національним 

еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді в м. Києві проводили щорічний всеук-

раїнський конкурс юних раціоналізаторів та 

винахідників «Природа – людина – виробниц-

тво – екологія» та всеукраїнський чемпіонат 

з інформаційних технологій «Екософт–2010». 

За результатами конкурсу «Природа – людина 

– виробництво – екологія» за творчі здобутки в 

галузях енергозбереження, медицини, екології, 

хімії, фізики і сільськогосподарського дослід-

ництва 30 юних раціоналізаторів і винахідників 

нагороджено грамотами Держдепартаменту, 

з них 10 осіб — із врученням почесних знаків 

«Автор», 8 осіб стали переможцями в номінації 

«За науковий рівень», 5 – «За неординарну 

творчу розробку» і 7 – «За високу прикладну 

спрямованість». У чемпіонаті «Екософт–2010» 

відібрано 44 авторські розробки. Призерами 

стали 24 авторські розробки (25 учасників 

конкурсу).

21 квітня 2010 р. голова Держдепартаменту 

Микола Паладій брав участь в урочистих захо-

дах, присвячених заключному етапу щоріч-

ного Всеукраїнського конкурсу–захисту нау-

ково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої 

академії наук України (МАНУ) 2009/2010 нав-

чального року. Учасники Конкурсу традиційно 

представляли результати власних наукових 

досліджень в 53 секціях, об’єднаних у дев’ять 

наукових відділень, серед яких — відділення 

комп’ютерних наук, хімії та біології, мате-

матики, економіки, фізики тощо. Грамотами 

Держдепартаменту за творчі здобутки в 

галузі технічних наук нагороджено учня 10 

класу Дніпродзержинського технічного ліцею 

Дніпропетровської обл. (секція матеріало-

знавства) Андрія Юдаєва і учня 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату (секція екологіч-

но безпечних технологій) Максима Юречка. 

Учасники виставки “Винахідництво — основа розвитку 
держави”, яка проводилась в рамках урочистостей з нагоди 
святкування Дня винахідника і раціоналізатора
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 Стимулювання творчої діяльності

26 березня 2010 р. конкурсна комісія підбила 

підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу 

«Винахід року». На конкурс «Винахід–2009» 

надійшло 318 робіт, що майже удвічі більше, 

ніж у 2008 р., в т.ч. 154 розробки, захищені 

патентом України на винахід, і 164 — патен-

том України на корисну модель. Найбільшу 

кількість матеріалів на Конкурс надіслано з 

Дніпропетровської (63 роботи), Київської (60) 

та Харківської (47 робіт) областей, що свід-

чить про великий науково-технічний потенціал 

цих регіонів. Лідирують галузі машинобуду-

вання та приладобудування (69 робіт), меди-

цина та фармакологія (42), агропромисловий 

комплекс (30 робіт). За рішенням Конкурсної 

комісії, перше місце в абсолютній номінації 

«Кращий винахід–2009» присуджено винахо-

ду «Обертовий віброгранулятор розплавів» 

(патент № 87408, патентовласник — Сумський 

державний університет). На другому і третьо-

му місцях, відповідно, роботи «Універсальна 

біологічна мазь, спосіб лікування опікових 

ран та спосіб лікування хімічних опіків стра-

воходу» (патент № 86565, патентовласник і 

автор — Леонід Цмокалюк) і «Спосіб одержан-

ня метанолу» (патент №  86361, патентовлас-

ники — Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» і ТОВ 

«Українська технологічна компанія “Скіф”»). У 

категорії «Кращий винахід–2009 серед молоді» 

переможцем став винахід «Триконтурний 

турбореактивний двигун» (патент № 87173), 

у розробці якого брали участь три молоді 

винахідники. Друге місце присуджено комп-

лексу з двох винаходів і двох корисних моде-

лей «Інструменти профілезгинального стану» 

(патенти № 19462, 80925, 21357, 83896), 

третє місце отримав винахід «Обладнання 

для виробниц-

тва біопалива» 

(патент № 86523). 

У номінації 

«Жінки–винахід-

ники» перемогла 

Тетяна Сатаєва 

(23 роки) — спі-

вавтор і співвласник шести патентів, які сто-

суються діагностики та лікування в умовах 

курортної зони. Спеціальні відзнаки отрима-

ли роботи, які мають високу актуальність та 

соціально-економічну значущість. 

23–25 вересня в м. Севастополі (АР Крим) 

відбувся  VI Міжнародний салон винаходів та 

нових технологій «Новий час», присвячений 

Дню винахідника і раціоналізатора, органі-

зований та проведений Агенцією економіч-

ного розвитку м. Севастополя, ТОВ «Центр 

«АЮМЕЛЬ» (м. Севастополь) і Національною 

академією наук. Співорганізаторами були 

Держдепартамент, ДП УІПВ та його філія 

«Український центр інноватики і патентно-

інформаційних послуг». У роботі VІ Салону 

брали участь понад 350 (третина з яких — 

молодь) представників винахідницьких, інно-

ваційних, наукових організацій з 28 країн, 

серед яких найактивнішими були учасники з 

Бельгії, Ірану, Казахстану, Литви, Молдови, 

Польщі, Російської Федерації, Румунії, 

України та Естонії. Роботи, представлені на 

VІ Салоні, оцінювали міжнародне журі на чолі 

з професором П’єром Фюм’єром (Бельгія) 

та національне журі, очолюване представни-

ком України в Європейській асоціації ТРІЗ 

Антоном Карловим. До складу журі увійшли 

представники Держдепартаменту і ДП УІПВ.

За підсумками роботи журі VІ Салону обрані 

і нагороджені переможці.

Дипломами Сева сто польської міської дер-

жавної адміністрації відзначено керівників наці-

ональних делегацій та організаторів VІ Салону, 

серед яких Держдепартамент і ДП УІПВ.

ДП УІПВ вручено кубок міністра економіки 

України за підтримку міжнародного науко-

во-технічного співробітництва та у зв’язку з 

10-річчям діяльності у сфері правової охо-

рони інтелектуальної власності України. За 

активну підтримку презентацій українських 

винаходів на вітчизняних та закордонних 

виставках з винахідницької діяльності грамо-

тами  Держдепартаменту із врученням знака 

«Творець» нагороджено: 

• Антона Карлова — голову національно-

го журі Салону, доцента Севастопольського 

Нагородження переможців конкурсу «Винахід – 2009»
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національного технічного університету, 

Україна; 

• Валерія Самохвалова — професора, 

завідувача кафедри нормальної фізіології 

Харківського державного медичного універ-

ситету, Україна; 

• Анатолія Новікова — ректора Україн-

ського морського інституту, м. Севастополь, 

Україна. 

За активне сприяння інноваційній та 

винахідницькій діяльності в Україні грамотами 

Держдепартаменту нагороджено: 

• Володимира Петряшева — заступника 

директора асоціації «Російський дім міжна-

родного науково-технічного співробітництва», 

м. Москва, Російська Федерація; 

• Іона Санду — професора, президента 

Румунського форуму винахідників; 

• Бориса Плахтяну — професора, дирек-

тора Національного інституту винахідництва 

Румунії; 

• Костянтина Антохі — професора, прези-

дента Румунського товариства винахідників; 

• Володимира Селіщева – члена оргко-

мітету Салону, професора, директора ТОВ 

«Цель», м. Москва, Російська Федерація. 

Спеціальний приз ДП УІПВ вручено групі 

винахідників Національного технічного універ-

ситету «Харківський політехнічний інститут» 

на чолі з докторами технічних наук, професо-

рами Н. Сахненком і М. Ведєм за технологію 

отримання наноструктурних захисних і каталі-

тичних матеріалів та покриттів. 

За видатний внесок у розвиток інтелек-

туальної власності в Україні та міжнарод-

не співробітництво в інноваційній діяльності 

Держдепартамент і ДП УІПВ — співоргані-

затори Салону — отримали Золоті медалі 

Міжнародного салону «Новий час».

Голову Держдепартаменту Миколу Паладія 

і директора ДП УІПВ Аллу Жарінову наго-

роджено відзнакою Бельгійської інноваційної 

палати — орденом Шевальє. 

Багатьох учасників VІ Салону відзна-

чено іншими спеціальними нагородами 

винахідницьких, інноваційних, наукових 

організацій країн, представники яких 

брали участь в його роботі. Загалом вру-

чено більше 40 призів і нагород.

2–4 листопада 2010 р. відбулася 

Всеукраїнська науково-технічна виставка 

молодіжної інноватики і творчого проекту 

«Майбутнє України». Організатори: Мала 

академія наук України, Національна ака-

демія наук України, Національний техніч-

ний університет України «Київський полі-

технічний інститут», Держдепартамент та 

інші установи.

15–26 листопада в Будинку Уряду про-

ходила тематична виставка «Інвестиційні 

та інноваційні проекти», активними учас-

никами якої стали Держдепартамент та ДП 

УІПВ. Свої інтелектуальні здобутки на вистав-

ці представили регіональні центри інвестицій 

та розвитку і технологічні парки: «Київська 

політехніка», «Напівпровідникові техноло-

гії і матеріали, оптоелектроніка та сенсор-

на техніка», «Інститут електрозварювання 

ім. Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», 

«Текстиль». 

Експозиції виставки надали можливість 

детально ознайомитися із сучасним станом 

інвестиційно-інноваційних процесів в Україні, 

визначити рівень забезпечення надійної пра-

вової охорони інтелектуальної власності як 

основи інновацій, збагнути суть інновацій-

них та інвестиційних проектів регіонів тощо. 

Учасниками заходу, зокрема, були представ-

ники Кабінету Міністрів України, Державного 

комітету України з питань науки, інновацій 

та інформатизації і Державного агентства 

України з інвестицій та розвитку. Такі заходи 

в Будинку Уряду стають доброю традицією 

і свідченням тісної співпраці Уряду з усіма 

державними органами влади, професійними 

об’єднаннями та асоціаціями і громадськістю.

Під час нагородження переможців конкурсу «Винахід – 2009» 
грамотами Міністерства освіти та науки України, а також вина-
хід ників і раціоналізаторів грамотами Держдепартаменту інте-
лектуальної власності та нагрудними знаками «Творець» і «Автор»
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Додатки 

1. Статистика

1.1. Заявки на винаходи (розподіл за країнами)

Код Країна 

Національна процедура Процедура РСТ

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 3788 3766 3149 2682 2812 2142 2397 2548 2134 2500

UA Україна   3472 3440 2823 2432 2555 2 – 2 – 1

AT Австрія  5 3 9 6 8 30 48 54 41 37

AU Австралія  – – – – 1 19 28 26 10 15

BE Бельгія    7 4 4 2 5 84 98 73 70 52

BG Болгарія   4 1 – 1 1 – 2 3 – 2

BY Білорусь  21 15 10 7 9 1 4 – 1 –

CA Канада  3 1 2 2 6 23 21 21 27 19

CH Швейцарія  8 13 8 16 5 118 139 216 195 226

CN Китай   – 1 4 1 4 14 10 14 11 20

CZ Чеська Республіка  2 1 2 – 2 17 15 15 20 19

DE Німеччина 67 77 61 43 45 467 435 479 380 414

DK Данія   4 2 3 3 5 64 51 66 43 55

ES Іспанія   1 2 3 1 1 33 26 16 19 26

FI Фінляндія   2 2 1 3 4 21 19 22 32 37

FR Франція  47 33 45 23 15 119 140 165 130 139

GB
Сполучене  

Королівство 
5 3 – 3 4 65 90 132 78 97

HU Угорщина  – – – – – 30 14 34 23 18

IE Ірландія   – – – 1 – 16 25 11 2 10

IL Ізраїль  4 3 3 – 1 12 16 19 12 15

IN Індія 1 – – 1 18 37 27 10 23

IT Італія   3 19 9 5 4 42 68 65 51 62

JP Японія   6 3 6 1 1 51 77 88 92 134

KR Корея, Республіка  3 – 2 – – 23 34 17 13 22

LU Люксембург  1 2 1 1 – 14 9 17 12 14

NL Нідерланди   1 – – 1 2 82 82 82 59 81

NO Норвегія   1 1 – – – 12 20 16 7 3

PL Польща   – 14 16 3 8 9 8 4 10 7

RU Російська Федерація 44 36 44 45 22 48 45 49 54 90

SE Швеція   6 8 2 2 5 82 87 81 72 62

SK Словаччина   – 2 – 3 1 3 3 2 1 –

US США  54 72 67 64 92 559 676 657 582 742

Інші  16 8 24 13 5 64 70 75 77 58
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1.2. Заявки на винаходи (розподіл за МПК)

N Підрозділ Класи МПК 

Національна процедура Процедура РСТ 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 3788 3766 3149 2682 2812 2142 2397 2548 2134 2500

1 Сільське господарство   
А 01, крім

А 01N
198 207 143 135 100 27 26 45 22 28

2 Харчові продукти; тютюн  А 21–А 24 121 133 69 64 64 53 80 65 91 90

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А 41–А 47 23 32 12 17 22 36 24 26 19 21

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А 61–А 63, 

крім А 61К
213 199 224 175 172 67 79 92 81 89

5

Медикаменти для терапев-

тичних, стоматологічних 

або гігієнічних цілей 

А 61К 127 130 120 125 114 366 401 360 274 250

6 Розділення; змішування В 01–В 09 160 185 144 121 103 62 74 88 73 100

7 Формування (металу) В 21–В 23 149 151 136 96 86 65 75 89 61 49

8
Формування (обробляння 

матеріалів)  

В 24–В 30,  

В 32
38 85 69 33 36 41 62 44 60 45

9 Друкування В 41–В 44 12 9 7 8 3 15 9 15 8 9

10 Транспортування В 60–В 68 203 248 213 158 133 83 106 121 81 106

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В 81–В 82 2 2 – 2 1 – – 1 – –

12 Хімія (неорганічна) С 01–С 05 195 202 190 207 127 71 67 99 61 69

13 Хімія (органічна) С 07, А 01N 116 102 80 67 59 685 685 761 649 681

14
Хімія (макромолекулярні 

сполуки) 
С 08 35 45 26 23 33 36 38 46 30 30

15

Хімія (фарбники, мастила  

тваринного і рослинного  

походження) 

С 09–С 11 66 99 60 55 54 64 48 72 61 85

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 
С12–С 14 66 95 62 51 58 51 60 78 60 86

17 Металургія
С21–С23, 

С25, С30
158 161 199 118 123 50 71 78 66 58

18
Текстильні або  еластичні 

матеріали 
D01–D07 16 15 9 6 6 7 13 16 12 19

19 Папір (включаючи клас В31) D21,  B31 2 10 10 5 4 6 10 11 9 8

20 Будівництво E01–E06 101 146 109 101 69 53 71 82 67 73

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 123 94 81 91 77 7 11 12 10 19

22 Двигуни та насоси F01–F04 233 195 168 165 118 27 20 40 34 27

23 Загальне машинобудування F15–F17 106 98 91 61 42 13 22 30 31 34

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 146 143 148 115 105 32 40 40 39 47

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42, 

C06
45 63 32 32 30 13 3 2 6 5

26
Прилади (вимірювання, 

оптика, фотографія)  
G01–G03 285 321 263 224 197 45 47 50 22 46

27
Прилади (годинникова справа, 

регулювання, обчислювання)  
G04–G08 93 91 62 43 44 16 41 31 24 25

28

Прилади (музичні інстру-

менти, накопичення 

інформації) 

G09–G12 39 30 32 25 16 17 12 7 12 8

29 Ядерна техніка G 21 12 14 19 6 5 4 10 1 3 6

30
Електрика (електричне 

обладнання)  

Н01, Н02, 

Н05
211 226 162 183 135 23 62 58 34 30

31
Електрика (електронні 

схеми, техніка зв’язку) 
Н03, Н04 58 37 49 44 47 104 129 88 134 355

32 Інші (некласифіковані) 436 198 160 126 629 3 1 – – 2
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1.3. Патенти на винаходи (розподіл за країнами)

Код 

Країна 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 3698 4058 3832 4002 3874

UA Україна 2495 2618 2399 2395 2034

AT Австрія 15 26 27 33 48

AU Австралія 9 13 7 17 13

BE Бельгія  32 33 30 65 50

BG Болгарія 1 7 2 2 2

BY Білорусь 19 16 22 15 5

CA Канада 15 15 16 16 6

CH Швейцарія 74 79 83 105 155

CN Китай 5 4 5 8 19

CZ Чеська Республіка   6 10 12 12 5

DE Німеччина 254 322 323 347 360

DK Данія 20 28 34 32 52

ES Іспанія 15 21 13 18 18

FI Фінляндія 15 16 25 15 33

FR Франція 99 174 150 122 140

GB Сполучене Королівство 38 42 26 36 69

HR Хорватія 3 3 3 2 1

HU Угорщина 13 13 16 12 14

IE Ірландія 3 6 8 9 10

IL Ізраїль 16 6 9 19 13

IT Італія 23 38 35 36 64

JP Японія 30 41 40 46 85

KR Корея, Республіка  15 8 25 21 24

LI Ліхтенштейн   1 2 2 – 2

LU Люксембург 4 7 9 15 13

NL Нідерланди  46 51 54 46 76

NO Норвегія 2 6 6 11 9

PL Польща 8 6 10 2 6

RU Російська Федерація 68 67 52 72 64

SE Швеція 45 59 62 50 35

SK Словаччина    3 – 1 2 3

US США   269 265 275 357 371

Інші   37 56 51 64 75



5 8 Р і ч н и й  з в і т  ·  2 0 1 0

1.4. Патенти на винаходи (розподіл за МПК)

N Підрозділ Класи МПК

Національна процедура Процедура РСТ

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 2645 2780 2609 2623 2221 1053 1278 1223 1379 1653

1 Сільське господарство
А 01, крім

А 01N
150 211 160 103 120 21 18 15 25 25 

2 Харчові продукти; тютюн  А 21–А 24 50 69 63 69 51 25 29 26 46 64 

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А 41–А 47 12 15 12 15 18 7 6 8 10 23 

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А 61–А 63, 

крім А 61К
197 167 127 146 142 38 104 63 44 69 

5
Медикаменти для терапев-
тичних, стоматологічних або 
гігієнічних цілей 

А 61К 128 109 92 92 83 273 370 252 235 216 

6 Розділення; змішування В 01–В 09 145 163 125 138 101 44 46 36 43 64 

7 Формування (металу) В 21–В 23 141 150 121 136 112 33 51 48 56 75 

8
Формування (обробляння 

матеріалів)  

В 24–В30, 

В 32
51 50 43 77 47 16 25 18 42 51 

9 Друкування В 41–В 44 3 11 4 5 7 6 13 5 13 15 

10 Транспортування В 60–В 68 160 161 149 152 125 42 52 44 65 109 

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В 81–В 82 – – 2 1 1 – – – – – 

12 Хімія (неорганічна) С 01–С 05 144 136 167 139 136 25 47 35 41 61 

13 Хімія (органічна)
С 07, 

А 01N
60 67 78 103 64 223 264 311 347 333 

14
Хімія (макромолекулярні 

сполуки) 
С 08 49 27 38 38 21 19 12 22 25 26 

15

Хімія (фарбники, мастила  

тваринного і рослинного  

походження) 

С 09–С 11 95 79 56 55 45 18 27 25 31 40 

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 
С 12–С 14 68 61 62 42 44 36 17 23 30 30 

17 Металургія
С21–С23, 

С25, С30
187 173 155 149 117 35 57 48 51 69 

18
Текстильні або  еластичні 

матеріали 
D01–D07 16 19 14 4 9 8 6 8 6 10 

19 Папір (включаючи клас В31) D21,B31 14 3 1 8 7 8 3 3 5 6 

20 Будівництво E01–E06 60 84 72 71 57 29 23 47 45 57 

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 58 87 90 91 71 8 5 8 3 8 

22 Двигуни та насоси F01–F04 126 154 169 169 147 15 16 15 16 25 

23 Загальне машинобудування F15–F17 80 94 100 74 72 7 14 12 7 19 

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 69 78 92 114 92 10 8 19 30 39 

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42,

C06
48 43 60 51 24 2 3 6 – 7 

26
Прилади (вимірювання, опти-

ка, фотографія)  
G01–G03 283 298 275 271 227 27 16 22 30 23 

27
Прилади (годинникова справа, 

регулювання, обчислювання)  
G04–G08 45 59 47 66 48 10 4 9 8 23 

28
Прилади (музичні інструмен-

ти, накопичення інформації) 
G09–G12 24 15 22 22 16 8 3 10 5 7 

29 Ядерна техніка G 21 10 17 17 9 4 3 4 6 6 1 

30
Електрика (електричне 

обладнання)  

Н01, Н02,

Н05
143 156 165 183 159 20 13 15 26 37 

31
Електрика (електронні схеми, 

техніка зв’язку) 
Н03, Н04 29 24 31 30 54 37 22 64 88 121 

32 Інші (некласифіковані) – – – – – – – – – –
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1.5. Заявки та патенти на корисні моделі (розподіл за МПК)

N Підрозділ Класи МПК

Заявки  Патенти 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 8171 8870 9600 9208 10685 8268 9215 9282 8391 9405

1 Сільське господарство
А 01, крім

А 01N
411 507 520 643 551 414 521 535 507 685

2 Харчові продукти; тютюн  А 21–А 24 368 340 416 419 394 356 385 409 368 454

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А 41–А 47 119 103 101 108 74 92 127 109 97 85

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А 61–А 63, 

крім А 61К
1384 1426 1558 1554 1471 1437 1542 1516 1487 1665

5

Медикаменти для терапевтич-

них, стоматологічних 

або гігієнічних цілей 

А 61К 527 406 615 506 477 523 473 589 477 519

6 Розділення; змішування В 01–В 09 302 384 417 378 405 308 374 422 314 455

7 Формування (металу) В 21–В 23 314 380 394 380 324 308 385 402 355 341

8
Формування (обробляння 

матеріалів)  

В 24–В 30,

В 32
135 230 196 191 158 149 201 219 171 182

9 Друкування В 41–В 44 43 28 37 32 34 47 39 22 37 37

10 Транспортування В 60–В 68 492 500 531 499 433 527 528 533 455 494

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В 81–В 82 1 2 6 6 3 1 – 5 6 6

12 Хімія (неорганічна) С 01–С 05 256 271 304 307 261 227 289 316 269 324

13 Хімія (органічна) С 07, А 01N 153 178 176 148 97 94 212 191 122 124

14 Хімія (макромолекулярні сполуки) С 08 44 52 67 63 53 65 46 65 53 77

15

Хімія (фарбники, мастила  

тваринного і рослинного  

походження) 

С 09–С 11 140 148 203 118 116 127 164 207 125 138

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 
С 12–С 14 227 237 201 153 145 188 278 212 183 140

17 Металургія
С21–С23,

С25, С30
231 256 313 255 219 232 269 295 273 260

18
Текстильні або еластичні 

матеріали 
D01–D07 50 62 79 83 63 76 62 51 83 74

19 Папір (включаючи клас В31) D21, B31 8 14 14 10 20 3 11 17 10 15

20 Будівництво E01–E06 317 334 333 370 259 327 342 323 341 334

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 248 250 277 216 192 254 266 280 208 209

22 Двигуни та насоси F01–F04, 203 266 227 225 213 210 281 239 219 242

23 Загальне машинобудування F15–F17 290 241 236 247 235 293 283 230 212 269

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 283 255 300 294 282 268 287 275 272 311

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42, 

C06
108 114 91 74 70 104 123 96 87 76

26
Прилади (вимірювання, оптика, 

фотографія)  
G01–G03 664 785 849 862 892 836 811 809 798 952

27
Прилади (годинникова справа, 

регулювання, обчислювання)  
G04–G08 222 235 235 256 246 218 238 244 244 248

28
Прилади (музичні інструмен ти, 

накопичення інформації) 
G09–G12 161 140 194 152 132 135 156 170 158 155

29 Ядерна техніка G 21 22 16 10 12 9 17 27 16 16 8

30
Електрика (електричне облад-

нання)  

Н01, Н02, 

Н05
319 398 317 329 325 293 360 361 333 348

31
Електрика (електронні схеми, 

техніка зв’язку) 
Н03, Н04 141 121 111 127 180 137 135 120 109 173

32 Інші (некласифіковані) – – 191 272 191 2352 2 – 4 2 5
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1.6. Заявки і патенти на промислові зразки (розподіл за країнами)

Код Країна

Заявки Патенти 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 2236 2147 2285 1669 1686 2061 2213 2503 1754 1431

UA Україна 1833 1746 1945 1413 1442 1803 1803 2085 1425 1258

AT Австрія 11 10 17 6 3 – 13 9 12 8

BG Болгарія 7 3 – 11 – – 2 2 – –

BY Білорусь 8 3 30 17 9 5 10 15 27 2

CH Швейцарія 9 5 5 3 8 6 6 4 5 6

CN Китай 4 24 14 5 1 – 8 30 6 4

CY Кіпр 15 4 3 – 2 8 13 3 1 –

CZ Чеська Республіка 4 3 10 13 2 2 4 4 11 1

DE Німеччина 16 19 9 9 13 7 15 20 12 8

FI Фінляндія 1 3 6 9 1 – 2 8 9 –

FR Франція 8 4 6 1 4 10 9 9 – 3

GB
Сполучене 

Королівство 
7 16 34 12 7 3 4 41 14 7

IN Індія 4 18 – 3 3 – 8 18 1 1

IT Італія 17 17 5 7 6 7 19 16 9 3

JP Японія 18 8 18 7 14 11 20 13 16 9

KR Корея 8 – 9 5 1 22 8 6 3 6

LI Ліхтенштейн – 1 1 11 11 – – 2 – 10

MD Молдова 4 58 2 – 4 1 5 3 1 –

NL Нідерланди  8 9 2 3 5 9 11 4 2 5

PL Польща 57 35 48 34 21 46 45 38 51 18

SE Швеція – 4 10 5 1 1 – 6 12 –

RU
Російська 

Федерація 
118 94 21 41 59 58 89 81 39 56

TR Туреччина 21 22 31 12 1 15 63 26 31 –

US США  27 19 29 19 37 23 25 26 35 14

Інші 31 22 30 23 31 24 31 34 32 12
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1.7. Заявки та реєстрації за національною процедурою на знаки для товарів 

та послуг  (розподіл за країнами)

Код Країна

Заявки Реєстрації

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всього 20813 23746 22371 17866 20603 13134 15375 15357 15137 16686

UA Україна  17170 19887 18497 14744 16711 10327 12130 11974 12027 13058

АЕ
Об’єднані 

Арабські Емірати  
22 19 10 20 38 3 22 10 8 14

AR Аргентина 2 32 7 7 6 5 6 19 11 12

AT Австрія  31 18 63 28 32 9 23 16 19 60

AU Австралія  6 9 2 15 10 2 7 6 4 4

BE Бельгія 7 17 17 7 37 5 16 7 20 16

BG Болгарія  33 12 15 38 15 11 15 16 14 18

BM Бермуди 33 25 13 1 4 3 2 10 45 3

BR Бразилія  47 19 17 6 13 18 14 51 8 17

BY Білорусь 50 58 165 146 42 86 51 38 116 118

CA Канада  13 26 43 14 33 20 26 10 27 33

CH Швейцарія 188 217 224 159 346 134 135 173 209 193

CL Чилі 7 1 – 7 4 4 8 3 – 7

CN Китай 92 126 119 73 78 23 57 109 105 97

CY Кіпр  97 133 111 103 123 50 68 154 92 101

CZ Чеська Республіка 31 28 14 15 34 22 25 31 22 14

DE Німеччина 132 198 199 173 138 225 145 169 177 204

DK Данія 12 27 27 11 28 12 10 15 22 12

EE Естонія  6 4 3 2 32 9 5 6 – 3

EG Єгипет – 1 2 – – 4 – 1 1` –

ES Іспанія  18 17 16 23 15 11 11 24 12 15

FI Фінляндія  32 61 42 65 23 25 44 66 33 52

FR Франція  72 68 98 62 81 45 53 74 74 95

GB
Сполучене 

Королівство 
198 205 211 152 164 150 171 169 146 207

GE Грузія  7 11 6 15 10 3 5 4 8 15

GR Греція  19 14 20 4 5 6 17 10 22 5

HR Хорватія  14 19 10 11 – 4 8 12 18 9

HU Угорщина  9 20 23 8 8 4 12 13 12 25

HK Гонконг 19 8 14 9 27 7 16 14 10 17

IE Ірландія 34 7 11 40 135 7 15 22 8 16

IL Ізраїль 23 35 21 26 26 9 14 28 24 21
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Закінчення додатку 1.7

Код Країна

Заявки Реєстрації

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

IN Індія 140 100 100 125 213 97 155 75 75 94

IT Італія 26 48 39 28 22 17 15 40 28 41

JP Японія 108 111 172 134 116 97 70 113 136 217

KR Корея, Республіка 51 21 55 62 77 51 45 30 31 67

KZ Казахстан 2 6 – – 3 – 2 4 1 2

LB Ліван 5 1 – 1 2 5 4 3 – 1

LI Ліхтенштейн 4 77 115 94 44 39 32 28 89 84

LK Шрі-Ланка 7 3 5 7 10 3 1 4 2 7

LT Литва  – – 17 4 7 2 2 4 3 12

LU Люксембург 11 20 6 12 7 9 17 10 13 5

LV Латвія 4 14 16 10 9 5 2 11 6 7

MD Молдова 19 22 29 24 38 8 16 7 9 13

MX Мексика 1 20 4 7 7 2 2 7 15 8

NL Нідерланди 96 86 41 55 100 48 87 87 72 40

NO Норвегія  5 2 5 5 4 3 4 3 3 5

PA Панама 2 5 2 7 101 10 4 4 5 4

PL Польща 125 212 183 63 56 98 98 118 152 92

PT Португалія 2 2 5 1 2 – 1 4 – 4

RO Румунія 28 31 19 3 2 5 17 13 10 13

RU
Російська 

Федерація 
589 497 380 289 396 691 596 394 284 327

SE Швеція 53 29 19 8 43 29 58 19 19 11

SG Сінгапур 23 17 15 14 16 16 19 22 14 21

SI Словенія 4 1 3 1 – 4 3 – – 3

SK Словаччина 1 2 – 2 – 4 4 4 – 2

TR Туреччина 57 91 37 41 39 36 40 91 37 30

TW Тайвань 27 24 40 20 38 15 21 16 27 47

US США 831 817 853 710 760 521 829 821 691 877

VG
Віргінські острови, 

Британські 
90 47 35 54 99 8 42 66 52 57

Інші  78 118 156 101 174 68 58 105 70 134
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1.8. Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою 

(розподіл за країнами)

Код Країна 2006 2007 2008 2009 2010

 За Мадридською угодою

Всього 7437 7817 8784 7230 6644

AM Вірменія 12 9 8 5 12

AT Австрія 281 304 370 268 197

BE Бельгія 171 179 210 162 136

BG Болгарія 154 132 124 86 81

BY Білорусь  19 29 49 34 83

CH Швейцарія 650 688 792 676 763

CN Китай  379 391 486 425 551

CY Кіпр 14 18 28 36 41

CZ Чеська Республіка  259 276 302 241 170

DE Німеччина 1984 1930 2218 1744 1362

EG Єгипет 11 4 16 6 4

ES Іспанія  197 210 240 160 131

FR Франція 818 904 889 789 733

HR Хорватія 21 35 12 16 11

HU Угорщина 87 346 155 182 130

IT Італія  795 883 893 655 621

KZ Казахстан 13 10 19 18 22

LI Ліхтенштейн  40 44 96 60 23

LU Люксембург 64 43 52 61 76

LV Латвія 57 55 90 53 72

MC Монако 7 18 13 11 4

MD Молдова  50 16 28 15 27

MK
Македонія,  колишня 

Югославська Республіка 
6 – 4 6 5

NL Нідерланди  264 263 320 231 208

PL Польща  274 246 271 327 224

PT Португалія 37 29 23 24 51

RO Румунія 52 45 26 34 43

RS Сербія  38 48 42 56 35

RU Російська Федерація  472 448 697 602 580

SI Словенія 55 76 95 113 96
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Закінчення додатку 1.8

Код Країна 2006 2007 2008 2009 2010

SK Словаччина 96 66 89 51 55

VG
Віргінські острови, 

Британські 
– 17 29 18 12

VN В’єтнам 15 7 5 12 3

Інші  45 48 93 53 82

За протоколом до Мадридської угоди

Всього 1746 1703 1926 1383 1330

AN
Нідерландські 

Антильські острови
– 8 2 4 4

AU Австралія 43 32 36 51 34

DK Данія 80 90 141 96 70

EE Естонія 41 41 43 15 14

FI Фінляндія 92 77 97 73 60

GR Греція 24 37 35 24 23

GB Сполучене Королівство 267 237 219 213 172

IE Ірландія 25 24 37 33 32

IS Ісландія 11 48 76 3 1

GE Грузія – 14 8 4 6

JP Японія 137 135 135 93 92

KR Корея, Республіка  23 27 28 48 43

LT Литва 47 29 46 20 21

NO Норвегія 28 24 20 22 16

SE Швеція 86 83 125 82 63

SG Сінгапур 15 17 10 15 21

TR Туреччина  424 361 400 309 283

US США  403 418 466 276 375

UZ Узбекистан – 1 2 2 –
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2. Перелік науково-практичних конференцій і семінарів Державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності, що відбулися в 2010 р. 

Дата Назва заходу і місце проведення Організатори

9 

лютого

Семінар  «Вживання географічних найменувань у тради-

ційних родових назвах виноробної продукції України»,  

м. Ялта, АР Крим

Держдепартамент, 

Мінагрополітики, корпорація 

«Укрвинпром», Державний 

концерн «НВАО «Масандра»

22–26

лютого

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інтелек-

туальної власності»,  м. Свалява, Закарпатська область 

Держдепартамент,  

ВОІВ, ЄПВ

30

березня

Семінар «Зміни Мадридської системи у зв`язку з пере-

глядом статті 9-sexies Протоколу до Мадридської угоди 

про міжнародну реєстрацію знаків», м. Київ 

Держдепартамент, ДП 

«Український інститут 

промислової власності»

31 

березня

Регіональний семінар з питань правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності, комерціалізації, захис-

ту прав на інтелектуальну власність та управління нею 

на підприємствах (установах, організаціях), м. Харків  

Держдепартамент,

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут»

20 

квітня

Науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку державної системи правової охорони інтелекту-

альної власності в Україні»,  м. Київ   

Держдепартамент

20–21

квітня

Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуаль-

ної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної 

діяльності в Україні»,  м. Київ 

МОН, Держдепартамент, 

Інститут інтелектуальної 

власності Національного уні-

верситету  «Одеська юридич-

на академія»  в м. Києві  

29

 квітня

Семінар «Особливості експертизи заявок на винаходи та 

корисні моделі в Україні», м. Київ

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

18 

травня

Регіональний семінар «Договір про патентну кооперацію 

(PCT). Актуальні питання», м. Одеса

Держдепартамент, ВОІВ,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

20 

травня

Регіональний семінар «Договір про патентну кооперацію 

(PCT). Актуальні питання», м. Львів

Держдепартамент, ВОІВ,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

21–22 

травня

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні і практичні аспекти інноваційної діяльності 

в умовах глобальної економічної системи», м. Маріуполь, 

Донецька область

Держдепартамент, 

Приазовський держав-

ний технічний університет, 

Маріупольська міськрада 

26

травня

Семінар «Використання безпаперових інформаційних 

технологій у процесах набуття прав на об’єкти 

промислової власності», м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

9–10

червня

Семінар «Європейська патентна політика та практика. 

Комп’ютерні винаходи», м. Київ 

Держдепартамент, ЄПВ,

ДП «Український інститут 

промислової власності»

23

червня

Регіональний семінар з питань правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності, комерціалізації, захис-

ту прав на інтелектуальну власність та управління нею 

на підприємствах (установах, організаціях), 

м. Івано-Франківськ 

Держдепартамент,

Івано-Франківський націо-

нальний технічний універси-

тет нафти і газу

30 

червня –

1 липня

Міжнародний семінар «Колективне управління майнови-

ми правами суб’єктів авторського права і суміжних прав 

у музичній сфері», м. Київ

Держдепартамент, ВОІВ,

Міжнародна федерація 

фонографічної індустрії (IFPI) 

6–10 

вересня

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми інтелектуальної власності», 

м. Ялта, АР Крим

Держдепартамент,

ВОІВ, ЄПВ,

Рада Міністрів АР Крим 
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Закінчення додатку 2

Дата Назва заходу і місце проведення Організатори

30 

вересня

Науково-практична конференція «Винахідництво – осно-

ва розвитку держави», м. Київ

Держдепартамент,

НТУУ «Київський політехніч-

ний інститут» 

30 

вересня

Навчальний семінар для науково-педагогічних працівни-

ків та співробітників підрозділів з питань інтелектуальної 

власності вищих навчальних закладів «Трансфер техно-

логій у контексті комерціалізації об’єктів права інтелекту-

альної власності вищих навчальних закладів», м. Київ 

Держдепартамент,

Інститут інтелектуальної 

власності Національного уні-

верситету  «Одеська юридич-

на академія» в м. Києві   

13 

жовтня

Регіональний науково-практичний семінар «Набуття, 

здійснення і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 

та його комерційних партнерів», м. Львів 

Держдепартамент,    

ДП «Український інститут 

промислової власності»

14 

жовтня

Регіональний семінар з питань правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності, комерціалізації, захис-

ту прав на інтелектуальну власність та управління нею 

на підприємствах (установах, організаціях),  м. Херсон    

Держдепартамент,

Херсонський національний 

технічний університет

20 

жовтня

Регіональний науково-практичний семінар «Набуття, 

здійснення і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 

та його комерційних партнерів», м. Харків 

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності»

27

жовтня

Семінар «Патентно-інформаційне забезпечення спожи-

вачів: стан справ та перспективи розвитку», м. Київ 

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

28 

жовтня

Семінар «Актуальні питання ведення державних 

реєстрів», м. Київ

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

29

жовтня

VI регіональний семінар для представників малого 

та середнього бізнесу на тему: «Проблеми захисту 

інтелектуальної власності», м. Донецьк

Держдепартамент, 

Приазовський державний 

технічний університет,

Донецька торгово-промисло-

ва палата

10 лис-

топада

Регіональний науково-практичний семінар «Набуття, 

здійснення і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 

та його комерційних партнерів», м. Донецьк 

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності»

17 лис-

топада

Регіональний науково-практичний семінар «Набуття, 

здійснення і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 

та його комерційних партнерів», м. Київ 

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності»

25–26 

листо-

пада

Семінар для працівників прокуратури України 

«Додержання законодавства щодо захисту авторського 

права та суміжних прав: розслідування та обвинувачен-

ня», м. Київ 

Держдепартамент, 

Єврокомісія в рамках імпле-

ментації інструменту TAIEX

15

грудня

Регіональний семінар «Договір про патентну кооперацію 

(PCT). Актуальні питання», м. Харків

Держдепартамент, ВОІВ,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

16

грудня

Регіональний семінар з питань правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності, комерціалізації, захисту 

прав на інтелектуальну власність та управління нею на 

підприємствах (установах, організаціях), м. Кіровоград 

Держдепартамент, 

Кіровоградський національ-

ний технічний університет

17

грудня

Регіональний семінар «Договір про патентну кооперацію 

(PCT). Актуальні питання»,  м. Дніпропетровськ

Держдепартамент, ВОІВ,

ДП «Український інститут 

промислової власності» 

22

грудня

Навчальний семінар-тренінг  «Перспективи застосування 

медіації в сфері інтелектуальної власності»,  м. Київ 
Держдепартамент



3.  Витрати на функціонування та  розвиток державної системи правової 

охорони  інтелектуальної власності у 2010 р.

Стаття витрат Сума, тис. грн.

Організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної  влас-

ності; проведення експертизи та видача охоронних документів на об’єкти 

промислової власності

75270,8

Інформаційна діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності 8429,6

Редакційно-видавнича діяльність 2875,9

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної 

власності, організація та участь у проведенні виставок, конкурсів, 

семінарів тощо 

4465,2

Організація навчання 824,3

Придбання ліцензійного програмного забезпечення  та програмне супро-

водження автоматизованих  систем
909,1

Проведення НДР, виконання перекладів науково-технічної та нормативної 

літератури
5546,5

Організація процесу виготовлення контрольних марок 2408,6

Організація процесу розповсюдження  контрольних марок, ведення єдино-

го реєстру одержувачів контрольних марок 
881,5

Забезпечення захисту прав  інтелектуальної власності  УЄФА та її комер-

ційних партнерів   
453,4

Всього 102064,9

 Адреса:  вул. Урицького, 45, м. Київ, МПС, 03680, Україна

 тел.:  (+38044) 494-06-06, 

 факс:  (+38044) 494-06-56

  www.sdip.gov.ua

Офіційне видання Державного департаменту інтелектуальної власності

© Державний департамент інтелектуальної власності, 2011
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