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Шановні колеги!

Завершився 2011 рік, який увійшов в історію 

розвитку нашої країни як «Рік реформ». Хочу 

представити на ваш розсуд основні результа-

ти діяльності Державної служби інтелектуаль-

ної власності України (Державна служба) у 

звітному році. Нагадаю, що Державну служ-

бу як центральний орган виконавчої влади 

створено на базі ліквідованого в грудні 2010 

року Державного департаменту інтелекту-

альної власності в рамках широкомасштаб-

ної адміністративної реформи. Вже на якісно 

новому рівні ми продовжили роботу, пов‘язану 

з подальшим розвитком і удосконаленням 

державної системи правової охорони інтелек-

туальної власності в Україні. Для нас особли-

во важливо, що, нарешті, прийшло розуміння 

того, що  наша держава практично вичерпала 

можливості зростання в межах традиційної 

економічної моделі. Настав час активно запро-

ваджувати економіку, засновану на знаннях, 

інноваціях, інтелектуальних активах.

В минулому році закладено серйозне 

підґрунтя для адаптації національного зако-

нодавчого поля у сфері інтелектуальної влас-

ності до європейських норм. Це стосується 

всіх об‘єктів права інтелектуальної власності. 

У звітному році фахівці Державної служби 

супроводжували у Верховній Раді України і 

продовжують активну роботу відносно двох 

проектів законів України: «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України з 

питань інтелектуальної власності»  та «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо врегулювання питань авторського права 

і суміжних прав». Обидва законопроекти вже 

прийняті у першому читанні і, наразі, ми опра-

цьовуємо  зауваження і пропозиції щодо цих 

важливих правових актів.

Хочу із задоволенням констатувати, що в 

Україні в 2011 році, незважаючи на кризу, 

спостерігалася стійка тенденція до зростан-

ня активності у поданні заявок майже на всі 

об‘єкти права інтелектуальної власності та 

збільшення кількості виданих охоронних доку-

ментів.

У звітному році успішною була співпраця з 

іноземними колегами. В липні на високому рівні 

проведено третю щорічну Міжнародну літню 

школу з питань інтелектуальної власності при 

Одеській національній юридичній академії. 

Державна служба за підтримки Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності та інших 

міжнародних організацій провела низку нау-

ково-практичних конференцій, присвячених 

питанням захисту прав інтелектуальної влас-

ності. Приємно відзначити, що на цих заходах 
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за участю високопрофесійних колег з різних 

країн світу ми обмінялися цінним досвідом 

стосовно захисту прав інтелектуальної влас-

ності у цифровому середовищі, що становить 

значну проблему і для економічно розвинених 

країн.

Прогресивними та результативними були 

засідання українсько-американської групи 

співробітництва з питань забезпечення  вико-

нання законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. Відбулося вже 15 засідань цієї 

групи. 

Представники США, інших країн та між-

народних організацій відзначають цілеспря-

мовані дії української сторони у боротьбі з 

піратством, особливо щодо впровадження діє-

вого захисту авторського права і суміжних 

прав у мережі Інтернет. Для нас  важливо 

налагодити конструктивний діалог та взаємо-

розуміння між органами виконавчої влади та 

правовласниками. 

Також Державна служба  продовжує роботу 

з виконання вимог та гарантій, наданих УЄФА, 

що стосуються охорони прав інтелектуальної 

власності УЄФА та її комерційних партнерів 

під час проведення фінальної частини чем-

піонату Європи 2012 року з футболу. У звіт-

ному році Держслужба плідно співпрацювала 

з УЄФА, Національним агентством з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з фут-

болу та реалізації інфраструктурних проектів, 

Місцевим організаційним комітетом «ЄВРО 

2012 Україна». Впродовж минулого року про-

ведено спеціальні семінари в усіх приймаючих 

містах країни. Важливою для нас стала оцінка 

офіційних представників УЄФА. Вони, зокре-

ма, підкреслили надзвичайно високий рівень 

взаємодії з Державною службою та зауважи-

ли, що Україна дуже відповідально поставила-

ся до захисту прав інтелектуальної власності 

УЄФА і продемонструвала результативність 

у виконанні поставлених завдань. Тому не 

викликає сумніву той факт, що інтелектуаль-

на власність УЄФА буде захищена у повному 

обсязі наданих гарантій.

Безперечно, державною системою правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні 

виконано значний обсяг робіт для отримання 

позитивних результатів. Наразі, відповідно до 

світової тенденції, ми маємо намір відмови-

тись від паперових офіційних видань (бюле-

тенів, описів до патентів, звітів тощо) і ство-

рювати електронні (безпаперові) видання та 

інтерактивні бази даних, що містять відповідні 

відомості про охоронні документи. Так, у 2011 

році завершено комплекс робіт зі створення 

першої стадії цифрової патентної бібліотеки, а 

також активно здійснювалися дослідні випро-

бування системи подання електронних заявок. 

Для нас це є одним із пріоритетних напрямків 

роботи. 

Вагомими є показники, отримані за під-

сумками щорічного всеукраїнського конкурсу 

«Винахід року». Відповідально можу заявити, 

що конкурс з кожним роком виявляє нові 

напрямки винахідництва. На сьогодні найак-

туальнішими є заявки у сфері нанотехнологій, 

причому майже в усіх галузях промисловості. 

Не припиняється робота з підготовки і підви-

щення кваліфікації спеціалістів та поширення 

знань з питань інтелектуальної власності. Для 

Державної служби одним із важливих завдань 

є максимальна обізнаність громадськості з 

діяльністю системи, її можливостями, а відтак, 

дієвим захистом прав інтелектуальної влас-

ності.

Стисло охарактеризувавши ті важливі події, 

якими відзначився минулий рік і які, безумов-

но, стали пріоритетними для вдосконалення 

державної системи правової охорони інтелек-

туальної власності в Україні, хочу засвідчити 

свою повагу та подякувати усім працівникам, 

задіяним у сфері інтелектуальної власності,  

вітчизняним та іноземним колегам за співпра-

цю та можливість обміну досвідом. Особлива 

подяка представникам громадськості за сут-

тєві, фахові поради й підтримку у запровад-

женні новацій, що дозволяє нам пишатися 

досягнутими результатами. 

Отже, головне. У минулому році завдан-

ня, що постали перед державною системою 

правової охорони інтелектуальної власності 

України, були успішно виконані. Саме тому 

наш девіз на наступний рік – «Зробимо Україну 

інтелектуальною державою!» 

У новому році кожному бажаю удачі, про-

цвітання, творчості та здійснення всіх планів 

і задумів.

З повагою, 

Голова Державної служби 

інтелектуальної власності України

Микола Паладій
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1 Удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності

У зв’язку із адміністративною реформою та 

перерозподілом повноважень органів держав-

ної влади протягом 2011 р. Указом Президента 

України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про 

оптимізацію  системи центральних  органів  

виконавчої влади» утворено Державну службу 

інтелектуальної власності України, діяльність 

якої спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра освіти і науки, 

молоді та спорту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 

28 березня 2011 р. № 346 «Про ліквідацію уря-

дових органів» ліквідовано Державний депар-

тамент інтелектуальної власності, а Указом 

Президента України від 8 квітня 2011 р. № 436 

затверджено Положення про Державну служ-

бу інтелектуальної власності України.

21 лютого 2011 р. здійснено державну реєст-

рацію Державної служби та видано свідоцтво 

про державну реєстрацію юридичної особи, в 

якому місцезнаходженням Державної служби 

зазначено вул. Урицького, 45 у м. Києві.

У зв’язку зі створенням Державної служ-

би прийнято такі нормативно-правові акти 

(постанови, розпорядження Кабінету Міністрів 

України, накази  Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України): 

• розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про передачу цілісних майнових 

комплексів державних підприємств до сфери 

управління Державної служби інтелекту-

альної власності» від 07.09.2011 № 839-р. 

Розроблене на виконання пункту 4 статті 7 

Указу Президента України від 9 грудня 2010  р. 

1 Удосконалення законодавства 
у сфері інтелектуальної власності

Володимир Дмитришин, заступник го ло ви Державної служби 
інтелектуальної власності України 
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№ 1085 «Про оптимізацію системи централь-

них органів виконавчої влади» та пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2011 р. № 346 «Про ліквідацію урядо-

вих органів»;

• розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про розміщення Державної служ-

би інтелектуальної власності» від 22.06.2011 

№ 575-р. Розроблене відповідно до Декрету 

Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993  р. 

№ 5-93 «Про впорядкування використання 

адміністративних будинків та приміщень, що 

перебувають у державній власності»; 

• постанову Кабінету Міністрів України 

від 14.09.2011 № 957 «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України з 

питань інтелектуальної власності»;

• наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України «Про внесення змін до 

деяких нормативно–правових актів з питань 

інтелектуальної власності» від 14.06.2011 

№  578 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 5 липня 2011 р. за № 811/19549);

• наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді 

та спорту України «Про 

внесення змін до деяких 

нормативно-правових 

актів Міністерства освіти 

і науки України з питань 

інтелектуальної влас-

ності» від 11.11.2011 

№ 1294 (зареєстрова-

но в Міністерстві юстиції 

України 5 грудня 2011 р. за № 1403/20141).

Удосконалення чинного законодавства у 

сфері інтелектуальної власності є важливим 

напрямком діяльності Державної служби інте-

лектуальної власності (Державної служби).

Протягом звітного періоду здійснювалася 

підготовка до прийняття таких законопроектів 

та нормативно-правових актів у сфері про-

мислової власності: 

• проекту Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів з 

питань інтелектуальної власності» до друго-

го читання у Верховній Раді України. Його 

розроблено на виконання Закону України 

«Про Загальнодержавну програму адапта-

ції законодавства України до законодавс-

тва Європейського Союзу» від 18 березня 

2004  р. № 1629-IV. Законопроект (реєстрацій-

ний № 7205) подано до Верхової Ради України 

Кабінетом Міністрів України, його прийнято за 

основу в першому читанні і протягом 2011  р. 

здійснювалася його підготовка до другого 

читання (опрацювання відповідних положень, 

щодо яких надійшли зауваження та пропозиції 

від народних депутатів, державних органів та 

асоціацій);

• проекту Закону України «Про права 

інтелектуальної власності та репутацію 

Об’єднання європейських футбольних асо-

ціацій», розробленого на підставі доручен-

ня Президента України та Кабінету Міністрів 

України з метою врегулювання відносин з 

набуття Об’єднанням європейських футболь-

них асоціацій прав інтелектуальної власності, 

пов’язаних з проведенням в Україні у 2012 р. 

фінальної частини чемпіонату Європи з фут-

болу, здійснення та захисту цих прав, а також 

відносин з використання та захисту репутації 

УЄФА та чемпіонату. Протягом звітного року 

здійснювалося погодження законопроекту з 

відповідними державними органами;

• наказу Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 14.12.2011 

№ 1429 «Про внесення змін до 

Положення про Комісію щодо 

погодження питань про внесення 

позначення, що містить офіцій-

ну назву держави «Україна», 

до знака для товарів і послуг» 

(зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 23 грудня 2011  р. 

за № 1513/20251); 

• проекту наказу Міні стер-

ства освіти і науки, молоді та спорту України 

«Про затвердження Правил складання та 

подання заявки на знак для товарів і послуг». 

Ці Правила розроблені відповідно до пунк-

ту 1 статті 10 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг» і мають 

на меті вдосконалення процесу складання 

та подання заявки на знак для товарів і пос-

луг, проведення експертизи заявки на знак 

та забезпечення гармонізації з відповідни-

ми нормами міжнародних договорів України, 

зокрема Сінгапурського договору про право 

товарних знаків у частині оптимізації проце-

дури набуття прав на знаки. Проект Правил 

пройшов внутрішнє погодження і готується 

до оприлюднення та подання до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі як спеціально 

уповноваженого органу зі здійснення держав-

ної регуляторної політики.
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У сфері авторського права і суміжних 

прав на виконання вимог статті 3 розділу II 

«Прикінцеві положення» Закону України від 

19.10.2010 № 2608 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обме-

ження державного регулювання господарської 

діяльності» та з метою скорочення переліку 

видів господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, 15 листопада 2011  р. прийнято, 

а 7 грудня 2011 р. підписано Президентом 

України Закон України «Про внесення зміни 

до статті 9 Закону України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» (щодо 

ліцензування діяльності у сфері інтелектуаль-

ної власності)».

З метою систематизації та впорядкування 

функцій реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності у рамках компетен-

ції одного центрального органу виконавчої 

влади, а також зменшення адміністративного 

тиску на суб’єктів господарювання, діяльність 

яких пов’язана з виробництвом дисків для 

лазерних систем зчитування, розроблено про-

ект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо врегулювання 

окремих питань у сфері інтелектуальної влас-

ності». На даний час проект Закону розгля-

дається у Верховній Раді України.

На виконання Національного плану дій на 

2011 р. щодо впровадження Програми еконо-

мічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна еконо-

міка, ефективна держава», затвердженого 

Указом Президента України від 27 квітня 

2011 р. №  504, для уникнення додаткового 

навантаження на суб’єктів господарювання 

під час здійснення ними зовнішньоекономічної 

діяльності та скорочення кількості докумен-

тів дозвільного характеру розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 р. № 623». Проект 

постанови передбачає скасування витягів з 

реєстру спеціальних ідентифікаційних кодів, 

нанесених на диски та/або матриці, що екс-

портуються, або матриці, що імпортуються. 

З метою приведення законодавства у сфері 

авторського права і суміжних прав у відповід-

ність до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування свідоцтва про державну реєстра-

цію юридичної особи та фізичної особи-під-

приємця» розроблено проекти таких норма-

тивно-правових актів:

• проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 

2000  р. № 1555 і від 26 квітня 2003 р. №  623». 

Постанова прийнята Кабінетом Міністрів 

України 28 грудня 2011 р.

• наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 11 жовтня 2011  р. 

№  1177 «Про внесення змін до деяких нор-

мативно-правових актів Міністерства освіти 

і науки України», зареєстрований в Міністер-

стві юстиції України 26 жовтня 2011 р. за 

№  1235/89973.

У 2011 р. Державна служба брала участь у 

супроводженні у Верховній Раді України зако-

нопроекту «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо врегулювання 

питань авторського права і суміжних прав» 

(реєстр. № 6523 від 15.06.2010 р.) під час 

його підготовки до другого читання (у першо-

му читанні законопроект прийнятий 1  лютого 

2011 р.).
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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 2011 р. до Державної служби інтелек-

туальної власності надійшло понад 47 тис. 

заявок на об’єкти промислової власності 

(табл. 2.1), з них майже 15,7 тис. заявок на 

винаходи і корисні моделі, понад 1,7 тис.  – на 

промислові зразки і більше 29,7 тис. – на 

знаки для товарів і послуг (у т.ч. понад 21 тис. 

заявок  – за національною процедурою).

* Дані за попередні роки уточнені

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

Об’єкт промислової 

власності

Кількість поданих заявок

2007 2008 2009 2010 2011

Винаходи  6163 5697 4816 5311 5256

Корисні моделі 8870 9600 9208 10678 10427

Промислові зразки 2147 2285 1669 1686 1761

Знаки для товарів і послуг 33266 33083 26479 28577 29756

      за національною процедурою 23746 22371 17866 20603 21091

      за Мадридською системою 9520 10712 8613 7974 8665

Топографії ІМС 9 – – – 1

Кваліфіковані зазначення походження 

товарів 

6 2 7 4 4
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Винаходи

У звітному році надійшло 5256 заявок на 

винаходи (табл. 2.2, рис. 2.1).

Активність національних заявників у 2011 р. 

зросла на 4% порівняно з попереднім роком, 

активність іноземних заявників у поданні 

заявок на винаходи за національною процеду-

рою – на 9%. Кількість заявок, поданих за про-

цедурою РСТ, зменшилася на 7%. У 2011  р. до 

Державної служби як відомства-одержувача 

надійшла 131 заявка від національних заяв-

ників для патентування винаходів за проце-

дурою РСТ в іноземних державах, що на 35% 

перевищило показник минулого року. 

Таблиця 2.2. Надходження заявок та видача патентів  на винаходи

Показник 2007 2008 2009 2010 2011

Надійшло заявок: 6163 5697 4816 5311 5256

За національною процедурою 3766 3149 2682 2811 2935

    від національних заявників 3440 2823 2432 2552 2652

    від іноземних заявників 326 326 250 259 283

За процедурою РСТ 2397 2548 2134 2500 2321

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

Видано:  патентів на винаходи 4058 3832 4002 3874 4061

    на ім’я національних заявників 2618 2399 2395 2034 1902

    на ім’я іноземних заявників 1440 1433 1607 1840 2159

    деклараційних патентів на винаходи 2 – – – –

Чинних патентів на кінець року, 28568 26929 24651 24617 24773

    в т.ч. деклараційних 7840 3776 – – –

Рис. 2.1. Динаміка надходження і розгляду заявок та видачі патентів на винаходи
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Частка заявок від іноземних заявників у 

звітному році становила 49,5% від загаль-

ної кількості заявок (проти 51,9% у 2010  р.). 

Найбільше заявок подано заявниками США 

(640 заявок), Німеччини (507), Швейцарії 

(235), Франції (178), Великої Британії (112), 

Японії (110), Італії (76), Нідерландів (74 заяв-

ки), Російської Федерації (72), Бельгії (62), 

Данії (56 заявок) та Австрії (51 заявка). 

Переважна кількість заявок від інозем-

них заявників надходить за процедурою РСТ 

(89,1%) (рис. 2.2).

Розподіл заявок на винаходи за класами 

МПК наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Пріоритети розподілу заявок на винаходи за класами МПК

Клас 

МПК
Назва класу

Кількість 

заявок

Національні 

заявники

Іноземні 

заявники

A61 Медицина або ветеринарія; гігієна 622 (11,8%) 211 (8,0%) 411 (15,8%)

C07 Органічна хімія 580 (11,0%) 39(1,5%) 541 (20,8%)

A01

Сільське господарство; лісівництво, тварин-

ництво; мисливство; відловлювання тварин; 

рибництво

314 (6,0%) 133 (5,0%) 181 (7,0%)

G01 Вимірювання; випробовування 216 (4,1%) 185 (7,0%) 31 (1,2%)

A23
Їжа або харчові продукти; їх обробляння, 

не охоплене іншими класами
131 (2,5%) 41 (1,5%) 90 (3,5%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 124 (2,4%) 31 (1,2%) 93 (3,6%)

H04 Техніка електричного зв’язку 118 (2,2%) 13 (0,5%) 105 (4,0%)

B65

Транспортування; пакування; зберіган-

ня; обробляння тонких або ниткоподібних 

матеріалів

114 (2,2%) 29 (1,1%) 85 (3,3%)

E21
Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 

справа
106 (2,0%) 80 (3,0%) 26 (1,0%)

С10
Нафтова, газова та коксова галузі 

промисловості…
104 (2,0%) 41 (1,5%) 63 (2,4%)

С21 Металургія заліза 101 (1,9%) 49 (1,8%) 52 (2,0%)

Рис. 2.2. Розподіл заявок, поданих за процедурою РСТ, за країнами походження
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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 567 (14,0%) 223 (11,7%) 344 (15,9%)

С07 Органічна хімія 453 (11,2%) 31 (1,6%) 422 (19,5%)

G01 Вимірювання; випробовування 251 (6,2%) 218 (11,5%) 33 (1,5%)

А01

Сільське господарство; лісівництво, 

тваринництво; мисливство; відловлю-

вання тварин; рибництво
192 (4,7%) 79 (4,2%) 113 (5,2%)

H04 Техніка електричного зв’язку 181 (4,5%) 12 (0,6%) 169 (7,8%)

А23

Їжа або харчові продукти; їх оброблян-

ня, не охоплене іншими класами 102 (2,5%) 59 (3,1%) 43 (2,0%)

В65

Транспортування; пакування; зберіган-

ня; обробляння тонких або ниткоподіб-

них матеріалів
100 (2,5%) 17 (0,9%) 83 (3,8%)

С12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино… 98 (2,4%) 51 (2,7%) 47 (2,2%)

H01 Основні електричні елементи 92 (2,3%) 72 (3,8%) 20 (0,9%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або устатко-

вання взагалі

89 (2,2%) 44 (2,3%) 45 (2,1%)

Е21 Буріння ґрунту та гірських порід; гірни-

ча справа

82 (2,0%) 61 (3,2%) 21 (1,0%)

В21 Механічне обробляння металів без 

істотного зняття матеріалу; пробивання 

отворів

67 (1,6%) 21 (1,1%) 46 (2,1%)

У 2011 р. видано 4061 патент на винаходи, 

на ім’я іноземних заявників – 2159 патентів 

(53,2%) (табл. 2.2). 

Розподіл патентів на винаходи за класами 

МПК наведено у табл. 2.4.

Станом на 1 січня 2012 р. до Державного 

реєстру внесено 101955 патентів на винаходи, 

з них є чинними 24773 патенти.

Корисні моделі

У 2011 р. кількість заявок на корисні моделі 

зменшилася на 2%. Надійшло 10427 заявок, з 

них 10274 (98,5%) – від національних заявни-

ків (табл. 2.5, рис. 2.3). 

Розподіл заявок на корисні моделі від іно-

земних заявників наведено на рис. 2.4.

Найбільше заявок на корисні моделі надійш-

ло за класами А61 (Медицина або ветеринарія; 

гігієна) – 1688 (з них 371 заявка належить 

до підкласу А61К – Препарати для медич-

них, стоматологічних та гігієнічних цілей), G01 

(Вимірювання; випробовування) – 828, А01 

(Сільське господарство; лісівництво; тварин-

ництво...) – 521, А23 (Їжа або харчові продукти, 

їх обробляння...) – 306, G06 (Обчислювання; 

розрахунок; рахування) – 198, Е21 (Буріння 

ґрунту та гірських порід) – 188, F16 (Вузли та 

деталі машин...) – 176 та В23 (Металорізальні 

верстати; обробляння металів, не охоплене 

іншими класами) – 170 заявок.

У звітному році видано 10291 патент на 

корисні моделі, з них 10108 – на ім’я націо-

нальних заявників. 

На ім’я іноземних заявників видано 183 

патенти, зокрема 69 – на ім’я заявників з 

Російської Федерації, 39 – Кіпру, 15 – Білорусі, 
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7 – Белізу, 5 – Чеської Республіки, по 4  – 

Австрії та Німеччини, по 3 – Іспанії, Великої 

Британії, Індії, Литви та США.

Найбільше патентів на корисні моделі вида-

но за класами А61 (Медицина або ветеринарія; 

гігієна) – 2217, G01 (Вимірювання; випробову-

вання) – 1064, А01 (Сільське господарство; 

лісівництво; тваринництво...) – 710, А23 (Їжа 

або харчові продукти, їх обробляння...) – 392, 

F16 (Вузли та деталі машин...) – 272, Е21 

(Буріння ґрунту та гірських порід) – 237, G06 

(Обчислювання; розрахунок; рахування) – 234, 

В01 (Фізичні чи хімічні процеси або устатко-

вання взагалі) – 227, В23 (Металорізальні вер-

стати; обробляння металів, не охоплене інши-

ми класами) – 221, Н01 (Основні електричні 

елементи) – 185 та В65 (Транспортування; 

пакування; зберігання; обробляння тонких або 

ниткоподібних матеріалів) – 173 патенти.

Станом на 1 січня 2012 р. до Державного 

реєстру внесено 66410 патентів на корисні 

моделі, з них є чинними 38225 патентів. 

Таблиця 2.5. Надходження заявок та видача патентів на корисні моделі 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011

Надійшло заявок: 8870 9600 9208 10678 10427

За національною процедурою 8866 9591 9199 10669 10414

    від національних заявників 8745 9450 9066 10527 10274

    від іноземних заявників 121 141 133 142 140

За процедурою РСТ 4 9 9 9 13

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

Видано патентів: 9215 9282 8391 9405 10291

    на ім’я національних заявників 9094 9139 8270 9261 10108

    на ім’я іноземних заявників 121 143 121 144 183

Чинних патентів на кінець року 25210 30382 33575 35259 38225

Рис. 2.3. Динаміка надходження і розгляду заявок та видачі патентів на корисні моделі
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Рис. 2.4. Розподіл заявок на корисні моделі від іноземних заявників 

за країнами походження

Промислові зразки

У 2011 р. надійшла 1761 заявка на про-

мислові зразки, що на 4,5% перевищує показ-

ник минулого року (табл. 2.6 , рис. 2.5). Частка 

іноземних заявок у загальній кількості заявок 

на промислові зразки становила 18,3%.  

Найактивнішими серед іноземних заявників 

у 2011 р. були заявники з Російської Федерації 

(110 заявок, 34,2%), Японії (38 заявок, 11,8%), 

США (37 заявок, 11,5%), Німеччини (21 заяв-

ка, 6,5%), Кіпру (19 заявок, 5,9%), Польщі (18 

заявок, 5,6%), Швейцарії (14 заявок, 4,3%) та 

Білорусі (11 заявок, 3,4%). 

Видано 1337 патентів на промислові зразки, 

з них 239 (17,9%) – на ім’я іноземних заявників 

(табл. 2.6). 

Найбільше патентів видано за класами 

09 (Опаковання та вмістини для перевозін-

ня або переносіння товарів) – 300 (22,4%), 

19 (Канцелярське знаряддя та приладдя, 

мистецькі та навчальні знадоби) – 280 (20,9%), 

Таблиця 2.6. Надходження заявок та видача патентів на промислові зразки

Показник 2007 2008 2009 2010 2011

Надійшло заявок: 2147 2285 1669 1686 1761

  від національних заявників 1746 1945 1413 1442 1439

  від іноземних заявників 401 340 256 244 322

Видано патентів: 2213 2503 1754 1431 1337

   на ім’я національних заявників 1803 2085 1425 1258 1098

   на ім’я іноземних заявників 410 418 329 173 239

Чинних патентів на кінець року 9659 11102 10816 9907 9454
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11 (Прикраси) – 86 (6,4%), 12 (Перевозівні або 

підіймальні засоби) – 71 (5,3%), 32 (Графічні 

символи і логотипи, фактурні візерунки, 

оздоблення) – 67 (5,0%), 02 (Предмети одягу 

та галантерейні вироби) – 66 патентів (4,9%), 

06 (Мебльовання) – 56 патентів (4,2%), 23 

(Устатковання для розподіляння рідин та газів, 

санітарне, опалювальне, вентиляційне та 

повітрокондиціювальне устатковання, тверде 

Рис. 2.6. Розподіл реєстрацій за Гаазькою угодою за країнами походження

паливо) – 55 (4,1%) та 25 (Будівельні блоки та 

елементи споруд) – 52 патенти (3,9%).

Станом на 1 січня 2012 р. до Державного 

реєстру внесено 22618 патентів на промислові 

зразки, є чинними 9454 патенти.

У 2011 р. на територію України поширено 

дію 552 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
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Знаки для товарів і послуг

Національна процедура

У 2011 р. надійшла 21091 заявка на знаки 

для товарів і послуг. Активність національних 

заявників у поданні заявок порівняно з попе-

реднім роком практично не змінилася, інозем-

них – зросла на 9% (табл. 2.7, рис. 2.7). Від 

іноземних заявників надійшло 4254 заявки, що 

становить 20,2% від загальної кількості заявок, 

поданих за національною процедурою.

Дані щодо розподілу заявок за класами 

МКТП наведено у табл. 2.8.

У звітному році зареєстровано 16677 сві-

доцтв на знаки для товарів і послуг. Із загаль-

ної кількості зареєстрованих свідоцтв 12854 

(77,1%) становлять реєстрації на ім’я націо-

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

Розподіл реєстрацій за класами МКТП наве-

дено в табл. 2.9. 

Станом на 1 січня 2012 р. зареєстровано 

150077 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 

є чинними 133411 свідоцтв.

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

за національною процедурою

Показник 2007 2008 2009 2010 2011

Надійшло заявок: 23746 22371 17866 20603 21091

   від національних заявників 19887 18497 14744 16711 16837

   від іноземних заявників 3859 3874 3122 3892 4254

Зареєстровано свідоцтв: 15375 15357 15137 16686 16677

   на ім’я національних заявників 12130 11974 12027 13058 12854

   на ім’я іноземних заявників 3245 3383 3110 3628 3823

Чинних свідоцтв на кінець року 78848 92837 105988 120133 133411

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 

знаків

Національними 

заявниками

Іноземними

заявниками

35 Реклама; керування справами, 
ділове адміністрування…

6327 (17,0%) 5503 (19,3%) 824 (9,6%)

05 Фармацевтичні та ветеринарні пре-
парати; гігієнічні препарати 
на лікарські потреби

2490 (6,7%) 1378 (4,8%) 1112 (13,0%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 2412 (6,5%) 2052 (7,2%) 360 (4,2%)

41 Освіта, виховування, забезпечуван-
ня навчання; розваги…

2350 (6,3%) 2046 (7,2%) 304 (3,6%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1911 (5,2%) 1540 (5,4%) 371 (4,3%)

16 Папір, картон і вироби з них… 1345 (3,6%) 990 (3,5%) 355 (4,1%)

09 Наукові, морські, геодезичні … при-
лади та інструменти…

1305 (3,5%) 818 (2,9%) 487 (5,7%)

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

1261 (3,4%) 1018 (3,6%) 243 (2,8%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 1190 (3,2%) 880 (3,1%) 310 (3,6%)

43 Послуги щодо забезпечування 
харчами та напоями; тимчасове 
житло…

1170 (3,2%) 1040 (3,6%) 130 (1,5%)

03 Вибілювальні препарати та інші 
речовини для прання…

1163 (3,1%) 680 (2,4%) 483 (5,6%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги…

1138 (3,1%) 917 (3,2%) 221 (2,6%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води та 
інші безалкогольні напої;…

1080 (2,9%) 767 (2,7%) 313 (3,7%)

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…

5030 (17,0%) 4448 (19,8%) 582 (8,2%)

05 Фармацевтичні та ветеринарні препа-
рати; гігієнічні препарати 
на лікарські потреби

2219 (7,5%) 1106 (4,9%) 1113 (15,7%)

41 Освіта, виховування, забезпечування 
навчання; розваги…

1797 (6,1%) 1572 (7,0%) 225 (3,2%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1405 (4,8%) 1059 (4,7%) 346 (4,9%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 1231 (4,2%) 970 (4,3%) 261 (3,7%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 1105 (3,7%) 842 (3,8%) 263 (3,7%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні екс-
тракти…

1064 (3,6%) 852 (3,8%) 212 (3,0%)

09 Наукові, морські, геодезичні … прила-
ди та інструменти…

1054 (3,6%) 667 (3,0%) 387 (5,5%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги…

1010 (3,4%) 826 (3,7%) 184 (2,6%)

43 Послуги щодо забезпечування харча-
ми та напоями; тимчасове житло…

967 (3,3%) 811 (3,6%) 156 (2,2%)

03 Вибілювальні препарати та інші речо-
вини для прання…

942 (3,2%) 509 (2,3%) 433 (6,1%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 886 (3,0%) 685 (3,1%) 201 (2,8%)

36 Страхування; фінансова діяльність… 850 (2,9%) 692 (3,1%) 158 (2,2%)

37 Будування 750 (2,5%) 646 (2,9%) 104 (1,5%)
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Таблиця 2.10. Надходження міжнародних заявок та реєстрація знаків 

за Мадридською системою

Показник 2007 2008 2009 2010 2011

Надійшло міжнародних заявок, у т.ч.: 9520 10712 8613 7974 8665

    за Мадридською угодою 7808 8773 7220 6634 7062

    за Протоколом до Мадридської угоди 1712 1939 1393 1340 1603

Зареєстровано міжнародних знаків 8298 9459 9664 10003 7537

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

для товарів і послуг за Мадридською системою

Міжнародна процедура

У 2011 р. з Міжнародного бюро ВОІВ 

надійшло 8665 міжнародних заявок, у т.ч. 

7062 (81,5%) – за Мадридською угодою та 

1603 – за Протоколом до Мадридської угоди 

(табл. 2.10, рис. 2.8).

У 2011 р. до Міжнародного бюро ВОІВ від-

правлено 370 заявок від національних заяв-

ників на міжнародну реєстрацію знаків, що на 

30,0% перевищило показник минулого року 

(рис. 2.9).

Як і в попередні роки, у поданні заявок за 

Мадридською угодою лідирують заявники з 

Німеччини (1552 заявки), Франції (765 заявок), 

Російської Федерації (751 заявка), Італії (636 

заявок), Швейцарії (635), Китаю (619), Польщі 

(270), Австрії (207), Нідерландів (176), Чеської 

Республіки (169), Іспанії (167), Угорщини (154 

заявки), Бельгії (134) та Білорусі (116 заявок). 

Частка заявок від заявників з цих країн стано-

вить 73,3% від загальної кількості заявок, пода-

них у 2011 р. за міжнародною про цедурою.

Серед держав–учасниць Протоколу до 

Мадридської угоди у 2011 р. заявки з поши-

ренням на територію України найактивніше 

подавали США – 432 заявки, Туреччина – 353, 

Велика Британія – 210 заявок, Японія  – 104 

заявки, Швеція – 85 заявок, Фінляндія – 83 

заявки та Данія – 75 заявок (рис. 2.10).
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2.2. Внесення до державних реєстрів 

відомостей щодо розпоряджання 

майновими правами на ОПВ 

У 2011 р. зареєстровано 2109 договорів 

щодо розпоряджання майновими правами на 

ОПВ (рис. 2.11), що на 11,9% більше, ніж у 

попередньому році, з них: 

• 1822 реєстрації стосуються передання 

виключних майнових прав на ОПВ (86,4%);

• 210 реєстрацій стосуються видачі ліцен-

зії на використання ОПВ (9,95%);

• 77 «відкритих» ліцензій на використання 

винаходів та корисних моделей (3,65%). 

Наведені дані засвідчують, що кількість 

зареєстрованих відомостей 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 було внесено 

відомості щодо передання виключних майно-

вих прав та видачі ліцензій, значно перевищує 

кількість зареєстрованих договорів та стано-

вить 3982 ОПВ, у тому числі 257 винаходів, 

242 корисні моделі, 192 промислові зразки та 

3293 знака для товарів і послуг.  

Станом на 31 грудня 2011 р. загалом до 

державних реєстрів внесено відомості про 

17298 договорів щодо розпоряджання майно-

вими правами промислової власності, у тому 

числі: на винаходи – 3281, на корисні моделі  – 

Рис. 2.9. Динаміка активності національних заявників щодо міжнародної 

реєстрації знаків

Рис. 2.10. Розподіл заявок, поданих за міжнародною процедурою, 

за країнами походження



1 9

2 Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності

Таблиця 2.11. Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпорядження майновими 

правами промислової власності за об’єктами

Вид договору

Кількість реєстрацій

Винаходи Корисні моделі
Промислові 

зразки

Знаки для 

товарів і послуг
Всього

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Всього, в т.ч.: 223 168 197 136 70 96 1395 1709 1885 2109

невиключні 

ліцензії
5 8 13 11 4 3 133 115 155 137

виключні 

ліцензії
4 1 6 12 1 2 54 56 65 71

одиничні 

ліцензії
– – – – – – 3 2 3 2

передача 

права
75 123 55 72 65 91 1205 1536 1400 1822

«відкриті» 

ліцензії
139 36 123 41 – – – – 262 77

Рис. 2.11. Динаміка реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами 

промислової власності у 2007–2011 рр.

975, на знаки для товарів і послуг – 12133, на 

промислові зразки – 909. 

Дані про внесення до державних реєстрів 

відомостей щодо розпоряджання майновими 

правами промислової власності наведені в 

табл. 2.11.

Представлені в табл. 2.11 дані свідчать про 

те, що у 2011 р., порівняно з попереднім, дещо 

збільшилася кількість зареєстрованих ліцен-

зійних договорів на використання винаходів, 

корисних моделей та дещо зменшилася – на 

використання знаків для товарів і послуг, знач-

но збільшилася кількість внесених до держав-

них реєстрів відомостей про передачу права 

власності на винаходи, корисні моделі, про-

мислові зразки, знаки для товарів і послуг. 

Кількість опублікованих заяв щодо «від-

критих ліцензій» на винаходи і корисні моделі 

порівняно з минулим роком значно змен-

шилась. 

Наведені в табл. 2.12 дані свідчать про те, 

що значно збільшилась активність українсь-

ких правовласників щодо передання майно-

вих прав на знаки для товарів і послуг, інозем-

них правовласників – щодо видачі ліцензій на 

використання знаків для товарів і послуг.
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2.3. Державна реєстрація 

авторського права

У 2011 р. до Державної служби подано 5392 

заявки на реєстрацію авторського права на 

твір, що на 8,2 % більше порівняно з даними 

попереднього року (4948 заявок), прийнято 

5176 рішень про реєстрацію, здійснено 5240 

реєстрацій авторського права на твір – на 

9,5 % більше порівняно з попереднім роком 

(рис.  2.12). Зростання кількості здійснених 

реєстрацій свідчить про те, що державна 

Рис. 2.12. Динаміка державних реєстрацій авторського права у 1995–2011 рр.

Таблиця 2.12. Порівняльні дані про внесення до реєстру відомостей щодо 

розпорядження майновими правами на знаки для товарів і послуг та кількість 

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

Вид договору

Кількість договорів
Кількість знаків для 

товарів і послуг

2010 2011 2010 2011

Договори про передання виключних майнових 

прав на знаки для товарів і послуг, в т.ч.: 
1205 1536 2416 2985

    від українських правовласників 960 1262 1780 2116

    від іноземних правовласників 245 274 636 869

Ліцензійні договори на використання знаків 

для товарів і послуг, в т.ч.:  
190 173 278 308

    від українських правовласників 138 99 161 113

    від іноземних правовласників 52 74 117 195

реєстрація авторського права набуває все 

більшого значення та популярності серед авто-

рів та інших осіб, які мають авторські права. 

Загалом у звітному періоді здійснено 931 

реєстрацію авторського права на службовий 

твір, що на 20,8 % більше, ніж у минулому році 

(737 реєстрацій). Як і в 2010 р., переважають 

реєстрації службових творів, майнове право 

на які належить роботодавцям (707 реєстра-

цій). Кількість реєстрацій службових творів, які 

є спільною власністю працівника, що створив 
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Рис. 2.13. Динаміка Державних реєстрацій договорів у 2002–2011 рр.

твір, та роботодавця, зросла на 32,6% порівня-

но з попереднім роком (відповідно, 224 проти 

169 реєстрацій).

У 2011 р. Державною службою зареєст-

ровано 307 договорів, які стосуються права 

автора на твір, що більше на 41,7 % порівняно 

з минулим роком (рис. 2.13). Слід зауважити, 

що у 2011 р. подано 302 заявки на реєстра-

цію договорів, які стосуються права автора 

на твір, що на 29,5 % більше, ніж у 2010 р. 

(213 заявок). Найбільшою є кількість зареєс-

трованих договорів про передачу (відчужен-

ня) майнових прав на твір (247), при цьому 

майже всі договори стосуються повної пере-

дачі майнових прав. Крім того, зареєстровано 

52 договори про передачу виключного права і 

8 договорів про передачу невиключного права 

на використання твору.

Відомості про здійснені у 2011 р. реєстрації 

публікуються в офіційному бюлетені Державної 

служби «Авторське право і суміжні права» та у 

Каталозі державної реєстрації.
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3.1. Захист прав на об’єкти промислової 

власності в адміністративному порядку

У 2011 р. в Апеляційній палаті Державної 

служби розглядалось 114 заперечень, 88 з 

яких надійшло у 2011 р., а 26 прийнято до 

розгляду у 2010. 

Подані у звітному році заперечення за 

об’єктами промислової власності розподіли-

лися таким чином: винаходи – 18; корисні 

моделі – 2; промислові зразки – 1; знаки для 

товарів і послуг – 67. 

Проведено 194 засідання колегій Апеляцій-

ної палати, на яких розглянуто 13 заперечень 

стосовно рішень за заявками на винаходи, 

1  – за заявкою на корисну модель, 60 – за 

заявками на знаки для товарів і послуг.

У звітному році апелянтам було направле-

но 74 рішення Апеляційної палати, з них 40 

рішень про задоволення заперечення повніс-

тю, 11 рішень про часткове задоволення та 

23 рішення про відмову в задоволенні запере-

чення. Не прийнято до розгляду 5 заперечень, 

відкликано – 3. 

У 2011 р. в Апеляційній палаті розглядалось 

23 заяви про визнання знаків добре відомими 

в Україні, 16 з яких надійшло у звітному році, 

а 7 прийняті до розгляду у 2010 р. Проведено 

26 засідань колегій Апеляційної палати. 

Заявникам направлено 9 рішень Апеляційної 

палати, всі  – про визнання знаків добре відоми-

ми на території України. Відкликано 3 заяви.

3.2. Захист прав на об’єкти промислової 

власності в судовому порядку

У 2011 р. судами України відкрито провад-

ження у 196 справах, пов’язаних із захистом 

прав на об’єкти промислової власності, в 

яких одними із учасників виступали Державна 

служба та/або заклад експертизи (Державне 

підприємство «Український інститут промисло-

вої власності»), з них:

• в адміністративних судах – 33 справи;

• у господарських судах – 104 справи; 

• у судах загальної юрисдикції – 59 справ.

Судові справи, за якими провадження від-

крито в 2011 р., розподілилися за предметом 

спору таким чином: 

• про визнання недійсним рішення 

Апеляційної палати – 6; 

• про визнання недійсними патентів на 

винаходи – 3, патентів на корисні моделі – 2, 

патентів на промислові зразки – 7; свідоцтв 

на знаки для товарів і послуг повністю – 68 та 

частково  – 3; дії міжнародних реєстрацій – 2;

3 Захист прав у сфері інтелектуальної 
власності

Олексій Янов, перший заступник го ло ви Державної служби 
інтелектуальної власності України 
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• проти рішень Державної служби за заяв-

ками на винаходи – 8, на корисні моделі – 1, 

на знаки для товарів і послуг  – 23; 

• про дострокове припинення дії охорон-

них документів – 38; 

• про визнання недійсними договорів про 

передачу прав власності – 14;

• про визнання позивача особою з особли-

вими заслугами перед Батьківщиною – 1;

• про захист прав інтелектуальної влас-

ності  – 20.

За рішеннями судів у 2011 р. визнано недій-

сними 22 свідоцтва на знаки для товарів і пос-

луг, 7 патентів на промислові зразки, 1 патент 

на корисну модель.

Загалом у звітному році в провадженні судів 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій 

знаходилося 430 справ (3 справи 2005 р., 5  – 

2006 р., 8 – 2007 р., 31 – 2008 р., 70 – 2009  р., 

117 – 2010 р. та 196 справ 2011 р.); було взято 

участь у 663 судових засіданнях.

3.3. Захист авторського права 

і суміжних прав

У 2011 р. в провадженні судів різних інс-

танцій знаходилося 22 справи за позовами 

ДП «Українське агентство з авторських та 

суміжних прав» (ДП УААСП) до користувачів 

об’єктів авторського права щодо порушення 

виключних майнових прав, погашення дебі-

торської заборгованості, невиконання умов 

ліцензійних договорів тощо, серед яких 7 справ  

знаходяться у виконавчих прова дженнях.

Ще одним напрямком діяльності ДП УАССП 

є досудове врегулювання спорів щодо своє-

часної виплати авторської 

винагороди за публічне вико-

нання творів. У 2011 р. до 

телерадіокомпаній та інших 

користувачів авторсько-

го права було направлено 

претензій на загальну суму 

понад 1,4 млн. грн. 

Таким чином, шляхом 

проведення судово-претен-

зійної та роз’яснювальної 

ро боти з користувачами 

об’єктів авторського права 

ДП УААСП брало участь у 

вирішенні актуальних питань 

щодо захисту авторсько-

го права в Україні. Такі дії 

позитивно впливають на 

переговорний процес з користувачами об’єктів 

авторського права та їх заохочення до доб-

ровільної сплати авторської винагороди, що, 

своєю чергою, збільшуватиме доходи творчих 

особистостей.

Протягом 2011 р. Державна служба брала 

участь у 22 судових справах з питань забез-

печення законних прав та інтересів суб’єктів 

авторського права і суміжних прав.

Також Державна служба брала участь у 

судовому розгляді протоколів про адміністра-

тивні правопорушення, складених держав-

ними інспекторами з питань інтелектуальної 

власності.

3.4. Діяльність організацій колективного 

управління

Протягом 2011 р. на обліку в Державній 

службі перебувало 14 організацій колективно-

го управління: ДП УААСП; шість організацій, 

створених суб’єктами авторського права і 

суміжних прав – юридичними особами; сім 

громадських організацій, створених фізични-

ми особами.

Серед цих установ визначено дві уповно-

важені організації колективного управління у 

сфері збору та розподілу винагороди за вико-

ристання фонограм, відеограм, опублікованих 

із комерційною метою, і зафіксованих у них 

виконань та одна уповноважена організація 

у сфері збору та розподілу відрахувань від 

обладнання і матеріальних носіїв, із застосу-

ванням яких у домашніх умовах можна від-

творювати твори і виконання, зафіксовані у 

фонограмах і (або) відеограмах (чисті носії та 

обладнання для запису).

Державна служба від-

повідно до законодавства 

здійснює  нагляд за діяльніс-

тю організацій колективно-

го управління та проводить 

роботу, спрямовану на роз-

будову системи колектив-

ного управління в Україні. 

Організації що півроку звіту-

ють про свою діяльність. 

Згідно зі звітною інформа-

цією, наданою організаціями 

колективного управління, за 

2011 р. зібрано винагороду 

в сумі понад 51 млн. грн., 

тобто на 42% більше порів-

няно з 2010 р. Сума випла-
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ченої винагороди перевищила 36  млн. грн.. (у 

2010 р. – понад 23 млн. грн.)

Аналіз діяльності організацій колективного 

управління у 2011 р. свідчить про їх популяри-

зацію в Україні та підвищення правової культу-

ри населення, наслідком чого стала позитивна 

динаміка зростання сум зібраної винагороди 

за використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав.  

З метою сприяння діяльності організацій 

колективного управління Державна служба 

надає методичну допомогу організаціям у виг-

ляді рекомендацій щодо укладання договорів 

та виплати винагороди суб’єктами господарю-

вання за використання об’єктів авторського 

права і суміжних прав.  

Проводиться просвітни-

цька робота щодо підви-

щення рівня загальної пра-

вової культури населення з 

питань використання об’єктів 

авторського права і суміжних 

прав, ознайомлення суб’єктів 

господарювання з вимогами 

законодавства у зазначеній 

сфері (конференції, зокрема 

міжнародні із залученням між-

народних експертів у сфері 

авторського права і суміжних 

прав, «круглі столи», семінари 

та інші заходи).

Відповідно до законодавс-

тва у сфері авторського права 

і суміжних прав Державна 

служба, вирішуючи конфлікти, виступає посе-

редником між організаціями колективного 

управління, а також між цими організаціями та 

суб’єктами авторського права і суміжних прав.

3.5. Контроль за дотриманням 

законодавства у сфері 

інтелектуальної власності   

Одним із пріоритетних напрямків діяльності 

Державної служби інтелектуальної власності 

є контроль за дотриманням законодавства і 

подолання правопорушень у сфері інтелекту-

альної власності. Протягом 2011 р. держав-

ними інспекторами з питань інтелектуальної 

власності проведено 629 перевірок суб’єктів 

господарювання, за результатами яких скла-

дено та направлено до суду 282 протоколи 

про адміністративні правопорушення, у пра-

вопорушників вилучено понад як 96 тис. при-

мірників контрафактної продукції на загальну 

суму майже 3 млн. грн. 

Одним із напрямків роботи державних інс-

пекторів є просвітницька та роз’яснювальна 

робота, спрямована на профілактику та 

запобігання правопорушень у сфері інтелекту-

альної власності шляхом проведення спеціалі-

зованих семінарів та «круглих столів», на яких 

роз’яснюється законодавство у сфері інтелек-

туальної власності, надаються консультації 

фізичним та юридичним особам. Протягом 

звітного періоду проведено 9 семінарів та 

«круглих столів».

У 2011 р. в центральних органах виконав-

чої влади проведено планову інвентаризацію 

комп’ютерних програм з метою контролю за 

дотриманням законодавства з 

питань їх правової охорони та 

визначення потреби у нових 

програмах. 

Здійснені заходи з легалізації 

комп’ютерних програм в орга-

нах виконавчої влади сприяли 

поступовому зниженню рівня 

піратства з 89% (2002  р.) до 

45,5% (2011 р.).

Згідно з Порядком легалі-

зації комп’ютерних програм 

в органах виконавчої влади 

реалізацію заходів з легалі-

зації координує міжвідомча 

робоча група з питань легалі-

зації комп’ютерних програм. 

На її засіданнях, проведених 

за участю представників правовласників, 

розглядалися результати щорічної планової 

інвентаризації, проекти договорів про легалі-

зацію, питання про вдосконалення форм, за 

якими подаються дані з інвентаризації, та інші 

пи тання.

Продовжувалося поповнення Реєстру 

виробників та розповсюджувачів програмного 

забезпечення. Всього до Реєстру внесено 1468 

виробників та розповсюджувачів програмного 

забезпечення, зокрема у 2011 р. до Реєстру 

внесено 162 суб’єкти господарювання.

Інформація Реєстру є відкритою та доступ-

ною у мережі Інтернет (http://sips.gov.ua/ua/

registerpz.html), це дозволяє споживачам отри-

мувати інформацію про виробників та/або 

розповсюджувачів ліцензійного програмно-

го забезпечення. На веб-порталі Державної 

служби також розміщено Рекомендації щодо 
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забезпечення правомірності використання 

комп’ютерних програм вільного користування. 

Протягом звітного року Державне підпри-

ємство «Інтелзахист» у співпраці з держав-

ними інспекторами з питань інтелектуальної 

власності, правоохоронними та контролюючи-

ми органами проводило роботу з посилення 

захисту прав інтелектуальної власності та 

попередження правопорушень у цій сфері.

За дорученням Державної служби, ДП 

«Інтелзахист» у 2011 р. забезпечувало про-

цес видачі контрольних марок імпортерам, 

експортерам та відтворювачам примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних, ведення 

Єдиного реєстру одержувачів контрольних 

марок відповідно до Закону України «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 

програм, баз даних».

У 2011 р. видано 14 692 065 контрольних 

марок, що на 26,8% менше, ніж у 2010 р. 

(20 078 973 контрольних марок). Тенденція 

до зниження кількості виданих контрольних 

марок пов’язана з надзвичайно швидким 

та широким розвитком високих техноло-

гій, що призводить до переміщення об’єктів 

авторського права і суміжних прав у цифрову 

площину та розповсюдження цих об’єктів у 

мережі Інтернет.

У звітному році Державною службою від-

повідно до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, 

експортом, імпортом дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць» здійснювалося 

ліцензування виробництва дисків для лазер-

них систем зчитування, матриць. Всього ста-

ном на 1 січня 2012 р. суб’єктам господарю-

вання видано п’ять ліцензій на вказаний вид 

господарської діяльності. 

Продовжувалася робота з суб’єктами гос-

подарювання стосовно визнання спеціальних 

ідентифікаційних кодів (СІД-кодів), нанесених 

на диски для лазерних систем зчитування, 

матриці. У 2011 р. суб’єктам господарювання 

видано 27 витягів з реєстру про визнання спе-

ціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на 

диски та/або матриці, що експортуються, або 

матриці, що імпортуються.

Відповідно до Закону України «Про ліцен-

зування певних видів господарської діяль-

ності» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.12.2010 р. № 1183 «Про затверд-

ження переліків товарів, експорт та імпорт 

яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 

рік» суб’єктам господарювання видано 173 

роз’яснення щодо товарів, які не підлягають 

ліцензуванню, але класифікуються за кодами 

Української класифікації товарів зовнішньо-

економічної діяльності (УКТ ЗЕД), експорт та 

імпорт яких підлягає ліцензуванню. З них для 

прес-форм – 67; носіїв пам’яті – 30; полікарбо-

нату – 32; термопластавтоматів – 44.

Відповідно до змін, внесених до зазначе-

ної постанови Кабінету Міністрів України (від 

11.04.2011 р. № 420) надавалася інформація 

стосовно необхідності ліцензування певних 

видів товарів, експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню.

Знищення піратської продукції
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4 Інформаційне забезпечення діяльності 
у сфері інтелектуальної власності

4.1. Інформаційне забезпечення 

процесу експертизи заявок на об’єкти 

промислової власності. Комплектування 

фондів патентної документації

«Концепцією розвитку державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності 

на 2009–2014 рр.» та «Програмою розвитку 

державної системи правової охорони інте-

лектуальної власності на 2010–2014 рр.» виз-

начено перспективні завдання в основних 

напрямках діяльності державної системи пра-

вової охорони інтелектуальної власності та 

шляхи їх вирішення. 

Одним з таких завдань є патентно-інфор-

маційне забезпечення у сфері інтелектуальної 

власності та надання широкого доступу гро-

мадськості до інформації, пов’язаної з набут-

тям прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності.

Успішне вирішення цього завдання забез-

печується шляхом виконання Державною 

службою інтелектуальної власності України та 

Державним підприємством «Український інс-

титут промислової власності» (ДП УІПВ) ком-

плексу робіт з інформаційного забезпечення 

діяльності у сфері інтелектуальної власності, 

передусім процесу експертизи. 

Протягом 2011 р. Патентно-інформаційна 

база експертизи (ПІБ) ДП УІПВ поповнюва-

лася національною та зарубіжною патентною 

документацією переважно в рамках міжнарод-

ного співробітництва, зокрема міжнародного 

обміну документацією, відповідно до затверд-

женого актуалізованого складу ПІБ. 

Загальний обсяг колекції ПІБ на оптичних 

дисках за 2011 р. зріс на 379 одиниць і стано-

вить майже 13,8 тис. дисків.

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) екс-

пертизи – складова частина ПІБ – за 2011 р. 

поповнився 975 примірниками книг, брошур, 

періодичних видань, а також національною 

патентною документацією – поточними пуб-

лікаціями офіційного бюлетеня «Промислова 

власність» на DVD та національного CD-ROM 

«Винаходи в Україні».

Продовжувалися роботи з формування 

«Бази знань» (БЗ) шляхом оцифровування 

власних фондів друкованих видань та копій 

статей, отриманих з інших інформаційних 

джерел. Доступ до електронних документів, 

включених до БЗ, надається через внутрішню 

мережу Інтранет. Протягом звітного періоду 

база поповнилась 1724 документами.

Важливою ланкою в комплексі робіт з 

інформаційного забезпечення експертів є сис-

тема надання матеріалів за міжбібліотечним 

абонементом із використанням фондів 42 біб-

ліотек України, а також фонду Державної 

публічної науково-технічної бібліотеки Росії на 

основі укладеного Договору на платне одер-

жання електронних копій необхідних джерел 

інформації.

Для виконання замовлень експертів на 

непатентну (науково-технічну) літературу та 

патентну документацію використовували:

• комерційну базу даних (БД) 

SCIENCEDIRECT®ARTICLE CHOICE, доступ до 

якої здійснювався на основі укладеної Угоди;
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• безоплатні національні та зарубіжні 

Інтернет-ресурси.

Для оптимізації інформаційного забезпе-

чення експертизи заявок на винаходи непа-

тентною літературою та підвищення його опе-

ративності у 2010–2011 рр. проведені ґрун-

товні дослідження щодо наявності непатен-

тної літератури мінімуму документації РСТ у 

фондах найбільших бібліотек України, спе-

ціалізованих бібліотечних фондах наукових 

організацій та університетів, за результатами 

яких підготовлено «Зведений покажчик періо-

дичних видань, включених до переліку непа-

тентної літератури мінімуму документації РСТ, 

які надійшли до фондів бібліотек України. 

1993–2010 рр.». 

Продовжувалося виконання комплексу 

робіт, спрямованих на забезпечення доступу 

експертів до комерційних зарубіжних БД та 

зарубіжних інформаційних продуктів на основі 

укладених угод, використання яких, відповід-

но до наказу ДП УІПВ від 20.06.2011 № 36, з 

1 липня 2011 р. є обов’язковим:

• пошукової системи ЄПВ у рамках комер-

ційної послуги EPOQUE Net;

• БД «Chemical Abstracts Service» (CAS, 

США) – спеціалізованої БД у галузях органіч-

ної хімії, фармацевтики, медицини та біотех-

нології у рамках угоди з Європейським сервіс-

ним центром STN International (FIZ Karlsruhe, 

Німеччина), чинної з 01.07.2010 по 30.06.2011. 

У ІІ кв. 2011 р. укладено нову угоду, яка набула 

чинності з 1 липня 2011 р. й надає можливість 

подальшого користування визначеним перелі-

ком баз даних, які містить БД CAS;

• БД REAXYS – унікального інформаційно-

пошукового комплексу, який у рамках угоди, 

укладеної з компанією «Elsevier Information 

Systems GmbH» (Німеччина) – одним з найві-

доміших у світі провайдерів інформації у сфері 

науки, технології, медицини, фармацевтики 

та біотехнології, надає доступ до інтегрованої 

та уніфікованої патентної інформації та непа-

тентної літератури і вико-

ристовується багатьма 

провідними патентними 

відомствами світу;

• інформаційного про-

дукту компанії «Твінком» 

(Росія) «Все энциклопе-

дии Рубрикона»; 

• Банку даних ВІНІТІ 

РАН (Росія).

Крім того, для забезпечення патентно-

пошукових робіт у процесі кваліфікаційної 

експертизи заявок на винаходи у звітному 

році укладено угоди з такими компаніями та 

зарубіжними відомствами:

• компанією «Thomson Reuters 

(PROFESSIONAL) UK LIMITED» (Велика 

Британія) на користування комерційною БД 

Derwent World Patent Index (DWPI) – полі-

тематичною патентною БД, яка забезпечує 

доступ до документів понад 40 національних 

та міжнародних  патентних організацій світу з 

1963  р. Доступ до БД здійснюється через сис-

тему ЄПВ EPOQUENet;

• ФІПВ Роспатенту на придбання річного 

комплекту описів корисних моделей до охо-

ронних документів Російської Федерації за 

2010 р. на DVD;

• Компанією «Твінком» (Росія) на надання 

платного доступу до інформаційного ресурсу 

«Все энциклопедии Рубрикона» на новий річ-

ний термін;

• Відомством з патентів і торговельних 

марок Німеччини про надання у рамках між-

народного обміну патентною документацією 

через онлайн-послугу «DPMAdatenabgabe», 

інформація в якій оновлюється щотижня;

• компанією Elsevier B.V. (Нідерланди) 

про користування послугою «Вибір ста-

тей SCIVERSE SCIENCEDIRECT®ARTICLE 

CHOICE™».

Таким чином, експерти використовували 

колекцію ПІБ та безоплатні БД у комплексі із 

зарубіжними комерційними БД та інформацій-

ними продуктами.

Для забезпечення подальшого використан-

ня експертами зазначених вище зарубіжних 

комерційних БД у ІІ півріччі 2011 р. проведені 

роботи щодо укладення нових угод ДП УІПВ із 

зарубіжними провайдерами на 2012–2013 рр. 

Основним джерелом комплектування фон-

дів зарубіжної патентної документації для 

цілей експертизи та потреб громадськості 

України є двосторонній 

міжнародний обмін патен-

тною документацією із 

зарубіжними відомства-

ми, який здійснює ДП 

УІПВ як центр міжнарод-

ного обміну виданнями. 

У 2011 р. зберігалася 

тенденція використання 

зарубіжними патентними 
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відомствами Інтернету для здійснення офіцій-

них публікацій. Так, у звітному році припини-

лося надходження в Україну таких видань:

• ВОІВ: офіційні бюлетені «WIPO Gazette 

of International Marks» на DVD та «International 

Designs Bulletin» на CD-ROM, доступ до яких 

забезпечується через сайти http://www.wipo.

int/madrid/en/gazette/ та http://www.wipo.int/

hague/en/bulletin, відповідно; 

• Німеччина (з червня 2011 р.): DEPAROM-

ACT та DEPAROM-U на DVD.  Відомості серії 

DEPAROM доступні за адресою www.dpma.de;

• Вірменія: офіційний бюлетень 

«Промышленная собственность» на CD-ROM, 

доступ до інформації надається на веб-сайті 

http://www.aipa.am/ru/Official/; 

• Естонія (з жовтня 2011 р.): офіційні 

бюлетені «The Estonian Patent Gazette», «The 

Estonian Utility Model Gazette», «The Estonian 

Trademark Gazette», «The Estonian Industrial 

Design Gazette» на папері, безоплатний доступ 

надається на сайті www.epa.ee.

Незважаючи на таку тенденцію, продов-

жувалося поповнення Фонду патентної доку-

ментації громадського користування (ФГК) 

зарубіжною патентною документацією, пере-

дусім на оптичних дисках. 

Протягом звітного періоду до ФГК надійшли 

208 примірників офіційних бюлетенів патент-

них відомств на папері, 30,4 тис. примірників 

описів на папері та 893 оптичні диски. Станом 

на 30.12.2011 р. ФГК налічував майже 20,5 

тис. примірників офіційних бюлетенів та понад 

365,5 тис. примірників описів на папері, а 

колекція оптичних дисків збільшилася майже 

до 17,44 тис. одиниць. 

Інформація про склад ФГК та його щоквар-

тальні поповнення публікувалася в рубри-

ці «Інформаційні ресурси» на веб-порталі 

Державної служби (http://www.sips.gov.ua), веб-

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

його філії «Український 

центр інноватики та 

патентно-інформацій-

них послуг» (УкрЦІПІП, 

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

ua). 

У звітному періоді, 

як і в попередні роки, 

патентні фонди органі-

зацій України безоп-

латно комплектували-

ся національною патен-

тною документацією – офіційним бюлетенем 

«Промислова власність» на паперовому та 

електронному носіях, а також описами до 

патентів України на винаходи і корисні моделі 

на паперовому носієві та національним CD-

ROM «Винаходи в Україні». 

Крім того, ДП УІПВ як центр міжнародного 

обміну патентною документацією у 2011 р. 

надсилав офіційний бюлетень «Промислова 

власність» на DVD 29 зарубіжним національ-

ним та регіональним відомствам, національний 

CD-ROM «Винаходи в Україні» – 11 відомс-

твам, CD-ROM «Зареєстровані в Україні знаки 

для товарів і послуг» – до одного зарубіжного 

відомства. 

Для подальшого забезпечення міжнародного 

обміну патентною документацією та безоплат-

ного комплектування патентних фондів органі-

зацій України національною патентною доку-

ментацією оновлено п’ять Реєстрів безоплатної 

розсилки офіційних видань Державної служби 

на паперовому та електронному носіях.  

4.2. Міжнародні класифікації об’єктів 

промислової власності

Протягом звітного року тривали роботи з 

актуалізації міжнародних класифікацій об’єктів 

промислової власності у перекладі українсь-

кою мовою. Проведено значний обсяг робіт 

з актуалізації текстів двох найважливіших 

міжнародних класифікацій, перекладених на 

українську мову: Міжнародної патентної кла-

сифікації та Міжнародної класифікації товарів 

і послуг для реєстрації знаків. Необхідність 

актуалізації українськомовних текстів цих кла-

сифікацій зумовлювалася тим, що з 1 січня 

2012 р. у світовій системі інтелектуальної 

власності набирають чинності їх нові редакції, 

запроваджені ВОІВ. 

У 2011 р. продовжувалося виконання таких 

робіт: 

•  с т в о р е н а 

ІДС «Міжнародна 

патентна класи-

фікація. Основні 

групи (2011.01)», 

вільний доступ 

до якої відкри-

то з січня 2011 р. 

через веб-портал 

Державної служ-

би та веб-сайт ДП 

УІПВ;  
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• завершено переклад з англійської на 

українську мову та науково-термінологічне 

редагування нової української версії МПК-

2011.01, а також змін до МПК-2011.01, прий-

нятих ВОІВ, які набувають чинності з 1 січня 

2012 р.;

• створено та розміщено на веб-порталі 

Державної служби та веб-сайті ДП УІПВ 

ІДС «Міжнародна патентна класифікація. 

Українська версія (2012.01)». 

З метою підготовки 10-ої редакції українсь-

комовної Міжнародної класифікації товарів 

і послуг для реєстрації знаків (МКТП) про-

ведено комплекс робіт зі створення більш 

якісної, порівняно з попередніми редакціями, 

українськомовної МКТП.

Перед здійсненням чергової традиційної 

актуалізації поточної редакції МКТП (внесен-

ням змін та поправок, прийнятих ВОІВ, які 

набирають чинності з 1 січня 2012 р.), про-

ведено роботи з удосконалення українського 

перекладу МКТП-9, мета якого – підвищення 

якості класифікування товарів і послуг. Ця 

робота завершена в липні 2011 р., на момент 

публікації в Інтернеті змін та поправок до 

МКТП-9, прийнятих ВОІВ.

Виконано переклад з англійської на українсь-

ку мову та науково-термінологічне редагуван-

ня змін та доповнень до 9-ої редакції МКТП, з 

урахуванням яких виготовлено оригінал-макет 

українськомовної МКТП-10, опублікованої як 

додаток до офіційного бюлетеня «Промислова 

власність» № 24 за 2011 р. 

Проаналізовано тестову версію ІДС 

«Міжнародна класифікація товарів і послуг 

для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). 

Десята редакція» і станом на 30.12.2011 р. 

створено та розміщено на веб-порталі 

Державної служби та веб-сайті ДП УІПВ ІДС 

«Міжнародна класифікація товарів і послуг 

для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). 

Десята редакція», вільний доступ до якої 

забезпечуватиметься з січня 2012 р.

4.3. Офіційні та інформаційні видання

У звітному періоді Державна служба 

регулярно видавала офіційний бюлетень 

«Промислова власність» та описи до патентів 

України на винаходи (корисні моделі) на папе-

ровому та електронному носіях інформації, 

зокрема офіційний бюлетень «Промислова 

власність» на DVD та національний CD-ROM 

«Винаходи в Україні».

Офіційний бюлетень «Промислова влас-

ність» у 2011 р. виходив друком двічі на місяць 

Таблиця 4.1.  Кількість опублікованих у 2011 р. відомостей щодо об’єктів 

промислової власності 

Вид публікації
Кількість 

публікацій

Заявки на винаходи, прийняті до розгляду   5155

Патенти України на винаходи 4061

Патенти України на корисні моделі    10282

Патенти України на промислові зразки   1337

Свідоцтва України  на знаки для товарів і послуг    16677

Знаки, визнані добре відомими в Україні 13

Заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або 

права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, прийняті 

до розгляду  

4

Реєстрація кваліфікованих зазначень походження товарів 5

Реєстрація права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 

походження товарів
5

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 

7984

Топографії інтегральних мікросхем –
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накладом від 70 до 85 примірників; за рік вида-

но 24 номери бюлетеня загальним обсягом 

1963,31 обліково-видавничих аркушів. Річний 

покажчик до офіційного бюлетеня за 2010 р. 

видано накладом 45 примірників загальним 

обсягом 182,44 обліково-видавничих аркушів.

У табл. 4.1 наведені дані про загальну кіль-

кість опублікованих у 2011 р. відомостей щодо 

об’єктів промислової власності.

Патентно-інформаційні продукти на оптич-

них носіях – офіційний бюлетень «Промислова 

власність» на DVD та національний CD-ROM 

«Винаходи в Україні» – використовували для 

міжнародного обміну патентною документа-

цією із зарубіжними відомствами інтелекту-

альної власності.

У табл. 4.2 наведено дані про розповсюд-

ження національних патентно-інформаційних 

продуктів на оптичних носіях у 2011 р.

Для висвітлення діяльності органів, що вхо-

дять до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності, та публікації відо-

мостей про об’єкти права інтелектуальної влас-

ності у звітному році розроблено та Головою 

Державної служби затверджено «Концепцію 

Положення про офіційні видання у сфері пра-

вової охорони інтелектуальної власності», 

«Положення про офіційні видання державної 

системи правової охорони інтелектуальної 

власності» та нові форми описів до патентів 

України на винаходи і корисні моделі (за струк-

турою, що включає титульну сторінку). 

У рамках міжнародного співробітництва з 

ВОІВ у 2011 р. підготовлені (українською та 

англійською мовами) та направлені до ВОІВ 

Річні технічні звіти за 2010 р.: з патентно-

інформаційної діяльності, з інформаційної 

діяльності у сфері торговельних марок та з 

інформаційної діяльності у сфері промислових 

зразків.

У рамках співробітництва з Комітетом зі 

стандартів ВОІВ (КСВ) у 2011 р.:

• актуалізовано дані щодо видів та зразків 

патентних документів України, розміщених в 

частинах 7.3.1–7.3.3 «Посібника ВОІВ з інфор-

мації та документації в галузі промислової 

власності»;

• до ВОІВ надіслано анкету щодо вико-

нання завдання КСВ стосовно дослідження 

практики патентних відомств з використан-

ня та запровадження стандарту ВОІВ ST.22 

«Рекомендації з представлення патентних 

заявок, поданих у форматі, придатному для 

оптичного розпізнавання символів (OCR)».

Таблиця 4.2. Розповсюдження національних патентно-інформаційних продуктів 

на оптичних носіях у 2011 р. 

Патентно-інформаційний 

продукт

Безоплатна розсилка

Платна 

розсилка
Разом

організації 

України

відомства або організації  

інтелектуальної 

власності

Річні комплекти

DVD «Офіційний бюлетень 

“Промислова власність”»
41 29 8 78

CD-ROM «Винаходи в Україні» 31 11 6 48

CD-ROM  «Зареєстровані в 

Україні знаки для товарів і 

послуг»

4 1 33 38

CD-ROM «Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні»
- - 5 5

Ретроспективні акумулятивні диски

DVD «Знаки для товарів і 

послуг, які зареєстровані в 

Україні» (за 1993–2011 рр.)

1 - 5 6

DVD «Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні» 

(за 1993–2011 рр.)

- - - -
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4.4. Інтернет-ресурси державної 

системи правової охорони 

інтелектуальної власності

У 2011 р. проведено роботу з актуалізації та 

вдосконалення веб-порталу Державної служ-

би інтелектуальної власності України (www.

sips.gov.ua). Протягом року на його сторінках 

розміщено понад 800 новин українською та 

англійською мовами; статичні та динамічні роз-

діли поповнено актуальною інформацією про 

заходи, які відбувалися в державній системі 

правової охорони інтелектуальної власності у 

2011  р.; розміщено майже 1000 фотоматеріалів 

із семінарів, конференцій, засідань тощо.

Відвідуваність веб-порталу в середньому 

становить понад 13 тис. користувачів щоміся-

ця; у 2011 р. його сторінки переглянули понад 

160 тисяч користувачів.

Запроваджено рубрику «Доступ до публіч-

ної інформації», в якій подано звітні дані щодо 

звернень громадян до Державної служби інте-

лектуальної власності України.

Поповнено рубрику «Відгуки», в якій, зокре-

ма, розміщено лист-звернення Генерального 

директора ВОІВ Френсіса Гаррі до Пре-

зидента України Віктора Януковича, подя-

ка Генерального директора Відомства Данії 

з патентів і торговельних марок Джеспера 

Констада, подяка директора з інтелектуальної 

власності Дюссельдорфського представниц-

тва японської зовнішньоторговельної органі-

зації Тошіано Ямазакі тощо.

Протягом 2011 р. на адресу адміністра-

ції веб-порталу надійшло понад 400 листів 

з форми зворотного зв’язку. Найбільша їх 

кількість, як і в попередні роки, стосувалась 

авторського права і суміжних прав.

Веб-сайт Державного підприємства 

«Український інститут промислової власності» 

(www.ukrpatent.org) у 2011 р. також зазнав змін 

та оновлень. Зокрема, повністю реструктури-

зованo та актуалізованo розділ «Об’єкти про-

мислової власності», розміщено майже 700 

новин, оновлено статичні розділи «Патентно-

інформаційні фонди», «Подання електронної 

заявки» тощо.

Відвідуваність веб-сайту ДП УІПВ в серед-

ньому становить понад 11 тис. користувачів 

щомісяця; за 2011 рік сторінки веб-сайту пере-

глянули понад 135 тис. користувачів.

Протягом 2011 р. здійснювався повний 

моніторинг усіх розділів та рубрик веб-порта-

лу Державної служби та веб-сайту ДП УІПВ, 

пов’язаних з патентно-інформаційною діяль-

ністю, зокрема, патентною інформацією, доку-

Динаміка відвідувань офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної 

власності України у 2011 р.
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ментацією та стандартизацією. Виконувались 

роботи з підготовки текстів для актуалізації 

розміщеної та представлення нової інформації. 

Зокрема, оновлено:

• відомості щодо офіційних публікацій 

Державної служби та зразки патентних доку-

ментів; 

• інформацію щодо останніх редакцій стан-

дартів ВОІВ, які зазнали змін або оновлені за 

підсумками роботи першої сесії КСВ;

• неофіційні переклади українською мовою 

стандартів ВОІВ, зокрема ST.8 «Стандартний 

запис індексів Міжнародної патентної класи-

фікації (МПК) на машинозчитуваних носіях» 

та ST.3 «Рекомендований стандарт стосовно 

двобуквених кодів для представлення держав, 

інших адміністративних одиниць та міжурядо-

вих організацій».

Здійснено неофіційні переклади українською 

мовою нових редакцій стандартів ВОІВ ST.10/

C «Представлення елементів бібліографічних 

даних», ST.16 «Рекомендовані стандартні коди 

для ідентифікації різних видів патентних доку-

ментів», ST.22 «Рекомендації з представлення 

патентних заявок, поданих у форматі, придат-

ному для оптичного розпізнавання символів 

(OCR)», розміщені на веб-ресурсах Державної 

системи інтелектуальної власності. 

ST.22 перекладено з метою інформаційного 

забезпечення комплексу робіт з упроваджен-

ня та вдосконалення системи подання елек-

тронних заявок на ОПВ в Україні, зокрема 

інформування заявників щодо рекомендова-

них форматів, які необхідно використовувати 

при складанні і поданні заявок на винаходи і 

корисні моделі відповідно до цього стандарту.

Здійснене технічне вдосконалення опуб-

лікованих на веб-ресурсах текстів неофіцій-

них перекладів стандартів ВОІВ українською 

мовою – забезпечено перехід за гіперпоси-

ланням до «Посібника ВОІВ з інформації та 

документації в галузі промислової власності» 

(WIPO Handbook). 

З метою вдосконалення форми подання відо-

мостей у спеціалізованих базах даних відповід-

но до чинної нормативно-правової бази України 

та з урахуванням нового формату запису кла-

сифікаційних індексів МПК-2011.01 ґрунтовно 

досліджено та проаналізовано БД «Електронна 

версія акумулятивного офіційного бюлетеня 

“Промислова власність”» і спеціалізовану БД 

«Винаходи (корисні моделі) в Україні», а також 

здійснено моніторинг інших інтерактивних БД, 

розміщених на веб-порталі Державної служби 

та веб-сайті ДП УІПВ, зокрема БД «Промислові 

зразки, зареєстровані в Україні».
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У рамках реалізації планових завдань 

Державної служби інтелектуальної власності 

України в частині нових інформаційних тех-

нологій та відповідно до Концепції розвитку 

автоматизації та впровадження інформацій-

них технологій в ДП «Український інститут 

промислової власності» як закладі експерти-

зи у 2011 р. були виконані роботи за такими 

напрямами:

• удосконалення та розширення функціо-

нальних можливостей основних технологіч-

них автоматизованих систем («Винаходи», 

«Знаки для товарів і послуг», Промислові 

зразки, «Бухгалтерський облік платежів», 

Центральний електронний архів документів, 

Пошуковий портал), які забезпечують ведення 

діловодства за заявками на об’єкти промисло-

вої власності у процесі експертизи, державної 

реєстрації та офіційних публікацій;

• розробка та впровадження у процеси 

діловодства за заявками безпаперових інфор-

маційних технологій;

• удосконалення інформаційно-пошукових 

засобів для експертизи заявок на винаходи, 

корисні моделі, знаки для товарів і послуг та 

промислові зразки;

• автоматизація про-

цесів, які здійснюються 

при вирішенні завдань  

патентно-інформацій-

ного забезпечення віт-

чизняних та зарубіжних 

користувачів; 

• створення, напов-

нення інформацією та 

супровід загальнодо-

5 Розвиток автоматизованих систем 
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ступних баз даних (БД), що містять відомості 

про ОПВ;

• подальший розвиток та забезпечення 

експлуатації ІТ-інфраструктури закладу екс-

пертизи;

• забезпечення електронного обміну патен-

тними документами з Міжнародним бюро ВОІВ 

з автоматичним формуванням, відправкою та 

прийманням даних; 

• забезпечення інтеграції патентно-інфор-

маційних ресурсів України у світовий інформа-

ційний простір (DOCDB, Patentscope, ЄАПАТІС, 

Регіональний CD-ROM «CISPatent»).

5.1. Автоматизована система «Винаходи»

У середовищі АС «Винаходи» здійснено 

проектування засобів ведення та формуван-

ня сповіщень щодо патентів на винаходи та 

корисні моделі для вивантаження у розділ 

офіційного бюлетеня «Промислова власність». 

Згідно з проектними рішеннями розроблені та 

впроваджені програмні засоби, в яких реалі-

зовані додаткові функціональні можливості 

ведення та формування сповіщень. 

Для підвищення опера-

тивності обробки електрон-

них платіжних документів 

розроблено та впровадже-

но підсистему їх автомати-

зованої обробки. 

Розроблені програмні 

засоби для ведення загаль-

них реєстрів та їх інтеграції 

з АС «Винаходи».

В інформаційній системі 

(ІС) закладу експертизи 
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діловодства за процедурою розгляду заявок 

на топографії інтегральних мікросхем. 

У грудні 2011 р. завершено розробку проек-

ту підсистеми діловодства за судовими спра-

вами, що включає процедуру розгляду судових 

рішень, внесення відомостей до Державного 

реєстру, офіційної публікації та вчинення від-

повідних дій у процесі експертизи заявок на 

винаходи. 

5.2. Автоматизована система «Знаки 

для товарів і послуг»

У 2011 р. виконано комплекс робіт з упоряд-

кування  та поповнення пошукової бази даних 

міжнародних реєстрацій знаків, заявлених в 

Україні:  

• проведено автоматичну суцільну пере-

вірку бази даних для виявлення відсутньої, 

дублюючої або некоректної інформації в біб-

ліографічних даних міжна-

родних реєстрацій знаків 

та спільно з МБ ВОІВ реалі-

зовано заходи з виправ-

лення виявлених помилок 

та завантажено відсутню 

інформацію щодо міжна-

родних реєстрацій;

• перевірена наявність 

та узгодженість пошукових 

реквізитів (ключові слова, 

індекси Міжнародної кла-

сифікації зображувальних 

елементів знаків), транслітерація знаків; 

• змінено структуру бази даних та впро-

ваджено спеціальні контролюючі засоби для 

моніторингу та виключення випадків збере-

ження некоректних або дублюючих даних.

У середовищі АС «Знаки для товарів і 

послуг» розроблено та впроваджено онов-

лену підсистему формування інформаційно-

го масиву для розділу офіційного бюлетеня 

«Промислова власність», що містить відо-

мості про міжнародні реєстрації знаків, в яких 

зазначена Україна. 

Розроблено проектні рішення та програмні 

засоби для формування електронних вихідних 

документів з накладе ним електронним підпи-

сом та їх передачі до загального відділу для 

реєстрації та відправки.

Здійснено програмно-технічну підготовку 

та забезпечено впровадження 10-ої редакції 

МКТП.

ведуться окремі спеціальні реєстри (заявни-

ків, власників, платників тощо). Для змен-

шення загальних трудовитрат на визначення 

реквізитів кореспонденції та створення нових 

каналів зв’язку з кореспондентами закладу 

експертизи і для розширення інформаційної 

взаємодії з контрагентами створений єдиний 

реєстр кореспондентів. 

Для подальшого розширення функціональ-

ності АС «Винаходи» запроектовано додаткові 

функції щодо електронного діловодства за 

процедурою Апеляційної палати. Підсистема 

«Апеляційні справи» є окремим компонентом, 

який забезпечує інформаційно-технологічну 

підтримку розгляду заперечень щодо ОПВ.

Підсистема програмно та інформаційно інтег-

рована у середовище АС «Винаходи» і техно-

логічно взаємодіє з центральним електронним 

архівом документів (ЦЕАД), АС «Знаки для 

товарів і послуг», 

АС «Промислові 

зразки». 

Відповідно до 

проекту розроб-

лені програм-

ні засоби для 

реалізації фун-

кцій електрон-

ного діловодс-

тва за процеду-

рою Апеляційної 

па лати. 

Виконано комплекс робіт з проектуван-

ня підсистеми автоматизації обробки вхідних 

факсимільних документів. Розроблені засоби 

автоматизації обробки факсимільних докумен-

тів призначаються для адаптації існуючих та 

створення нових компонентів АС «Винаходи», 

що дало можливість удосконалити електронне 

діловодство між структурними підрозділами 

закладу експертизи при отриманні факс-доку-

ментів в електронному вигляді.

Розроблено проект та програмні засоби 

системи контролю якості розгляду заявок на 

винаходи та корисні моделі, що здійснюється 

шляхом відбору та перевірки документів, які 

формуються експертами. В проектних рішен-

нях визначено критерії, алгоритми та набір 

функцій для реалізації відбору документів для 

перевірки. 

У звітному році завершено розробку про-

ектних рішень технологічної системи щодо 
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5.3. Автоматизована система 

«Промислові зразки»

У першому півріччі 2011 р. розроблено про-

ектні і технічні рішення щодо вивантаження 

з офіційного сайту ВОІВ відомостей про між-

народні реєстрації промислових зразків та їх 

завантаження до БД закладу експертизи для 

подальшого використання в процесі експерти-

зи заявок на знаки для товарів і послуг. Для 

цього виконано такі роботи:

• визначені та проаналізовані джерела 

інформації для первинного завантаження 

даних, що стосуються міжнародних реєстрацій 

промислових зразків;

• розроблено структуру пошукової БД для 

збереження бібліографічних та службових 

даних стосовно міжнародних реєстрацій про-

мислових зразків;

• розроблено методологію і технічні рішен-

ня для автоматичної актуалізації інформації в 

пошуковій БД з FTP-сервера ВОІВ;

• розроблено вимоги щодо механізмів 

контролю, протоколювання та адмініструван-

ня процесу вивантаження пакетів даних з сер-

веру ВОІВ та їх завантаження до БД закладу 

експертизи; 

• розроблено проектні і технічні рішення 

щодо модернізації єдиної інтегрованої довід-

ково-пошукової систе-

ми для забезпечення 

уніфікованого доступу 

до пошукової БД між-

народних реєстрацій 

промислових зразків, 

а також її інтеграції з 

Інтернет БД «Відомості 

про міжнародну реєст-

рацію промислових 

зразків, які отримали правову охорону в 

Україні».

У другому півріччі 2011 р. завершено впо-

рядкування пошукової бази даних міжнарод-

них реєстрацій промислових зразків, яка вико-

ристовується в процесі експертизи заявок на 

знаки для товарів і послуг:

• розроблено структуру та реалізовано 

реляційну пошукову БД для збереження біб-

ліографічних та службових даних стосовно 

міжнародних реєстрацій промислових зразків; 

• реалізовані програмні рішення первин-

ного завантаження кумулятивних даних до 

пошукової БД; 

• розроблені програмні засоби автоматич-

ного завантаження даних з сервера МБ ВОІВ 

і актуалізації інформації в пошуковій БД та 

проведена їх дослідна експлуатація.

Модифіковано АС «Промислові зразки» 

для підтримання навігаційного перегляду між-

народних реєстрацій та інших функцій, що 

забезпечують взаємодію з пошуковою БД 

міжнародних реєстрацій промислових зразків. 

При цьому модифіковано єдину інтегровану 

довідково-пошукову систему для підтриман-

ня функцій пошуку за масивом міжнародних 

реєстрацій промислових зразків та інші допо-

міжні функції. 

Реалізовано механізми інтеграції пошуко-

вої БД міжнародних реєстрацій промислових 

зразків з БД «Відомості про міжнародну реєст-

рацію промислових зразків, які отримали пра-

вову охорону в Україні», розміщеною в мережі 

Інтернет.

5.4. Автоматизована система 

«Бухгалтерський облік платежів»

У напрямку подальшого розвитку АС 

«Бухгалтерський облік платежів» (АС БОП) 

у 2011 р. в її середовищі здійснено заходи, 

спрямовані на оптимізацію опрацювання пла-

тежів за дії, пов’язані з експертизою заявок 

на ОПВ:

• розроблено алгорит-

ми та спеціальні програм-

ні засоби для пошуку та 

відображення нерозпізна-

них платежів та інформу-

вання заявників засобами 

електронної пошти про 

наявність таких платежів;

• розроблено алгорит-

ми та програмні інтерфейси для формування 

заявниками заявок на перезарахування та 

зазначення ділового призначення платежів;

• удосконалено підсистему обліку опера-

цій з грошовими коштами шляхом її інтеграції 

з системою «клієнт-банк»;

• розширено функції формування авансо-

вих звітів;

• розроблено підсистему обліку актів вико-

наних робіт та інтегровано її з АС БОП;

• у середовищі 1С «Бухгалтерія» створено 

та впроваджено два програмні модулі з нови-

ми функціями: формування інвентаризаційно-

го опису та обробки малоцінних активів. 
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5.5. Пошуковий портал та бібліотечний 

інформаційно-довідковий фонд 

експертизи

Для розширення функціональних характе-

ристик пошукового порталу розроблено засо-

би автоматизації потокового завантаження 

та відправлення оригінальних документів до 

системи оцифрування. Для забезпечення пов-

нотекстового пошуку факсимільні документи 

конвертували в електронну форму. 

Розроблено та передано на тестування 

механізм перехресного пошуку, який дозво-

ляє здійснити пошуковий 

запит, написаний українсь-

кою, російською, англійсь-

кою, німецькою або фран-

цузькою мовою, автома-

тично перекладати на інші 

мови та проводити пошук у 

відповідних інформаційних 

масивах. Результат пошуку 

автоматично формується у 

групи відповідно до кожного 

із джерел.

Розроблено програмні 

засоби формування інтегро-

ваної звітності за результа-

том пошуку на новизну вина-

ходу.

Автоматизовано потокове завантаження 

ретроспективних даних винаходів зарубіжних 

країн до пошукової бази порталу.

Згідно з умовами договору з Європейським 

патентним відомством з БД DOCDB до пошу-

кового порталу завантажено понад 19 000 000 

патентних документів (бібліографія та рефе-

рат). Також постійно відбувається автоматич-

не завантаження повних версій документів.

З метою залучення до пошукової бази пор-

талу бібліотечних джерел розроблено струк-

туру БД бібліотечного інформаційно-довідко-

вого фонду експертизи (БІДФ) та програмні 

засоби, процедури та функції, призначені для 

її автоматизованого заповнення.

Для розширення інформаційного наповнен-

ня та функціональних характеристик пошуко-

вого порталу: 

• розроблено процедури, функції та про-

грамні засоби для автоматичної конвертації 

сканованих джерел БІДФ у формати PDF та 

TXT;

• здійснено інтеграцію пошукового пор-

талу з інформаційними ресурсами БІДФ та її 

інтеграцію з автоматизованою системою АС 

«Винаходи»;  

• розроблено універсальний інтерфейс 

для доступу до ресурсів БІДФ з АРМів інших 

автоматизованих систем закладу експертизи, 

зокрема АС «Знаки для товарів і послуг».

5.6. Спільний регіональний 

патентно-інформаційний продукт 

країн СНД на CD-ROM «CIS Patent»

Випуск продукту здійснюється в рамках 

угоди «Соглашение о выпуске совместного 

регионального патентно-информаци-

онного продукта на оптических дис-

ках CD-ROM», в якому беруть участь 

патентні відомства Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Казахстану, Киргизстану, 

Молдови, Росії, Таджикистану, 

Узбекистану, України та Євразійської 

патентної організації.

Щомісяця формувались інфор-

маційні масиви патентних даних 

України в рамках об’єднаного інфор-

маційного масиву патентних даних 

країн СНД та передавались до 

Федерального інституту промислової 

власності (ФІПВ, м. Москва), який є 

технічним виконавцем проекту.

Всього за 2011 р. до ФІПВ передано інфор-

маційні масиви для включення у випуски 

регіональних CD-ROM «CIS Patent», що міс-

тять ін формацію про 14352 патенти на вина-

ходи та корисні моделі, які були опубліковані 

у 24 бю летенях «Промислова власність» за 

звіт ний рік. 

5.7. Цифрова патентна бібліотека

Аналіз публікацій патентної інформації у сві-

товій системі інтелектуальної власності лише 

за останні 5 років переконливо свідчить про 

відмову багатьох патентних відомств країн 

світу від паперових офіційних видань (бюле-

тенів, описів до патентів, звітів) та створення 

електронних (безпаперових) та інтерактивних 

видань. При цьому значно розширюються 

можливості доступу до електронних патен-

тно-інформаційних ресурсів через мережу 

Інтернет. 

Враховуючи зазначене, у 2011 р. здійсне-

но заходи зі створення цифрової патентної 

бібліотеки (ЦПБ). На виконання затвердже-

ної концепції цифрової патентної бібліотеки 

виконано комплекс робіт зі створення першої 
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стадії ЦПБ, зокрема, розроблено веб-сайт 

ЦПБ і створено каталоги, інформаційні фонди, 

доступні користувачам через мережу Інтернет 

за адресою http://library.ukrpatent.org/. 

5.8. Автоматизована система 

«Географічні зазначення походження 

товарів і права на використання 

зареєстрованих кваліфікованих 

зазначень походження товарів»

У 2011 р. в рамках розробки автоматизова-

ної системи формування, зберігання, актуалі-

зації, інтерактивного доступу та відображення 

відомостей стосовно зареєст-

рованих назв місць походжен-

ня та географічних зазначень 

походження товарів і прав на 

використання зареєстрованих 

кваліфікованих зазначень поход-

ження товарів створено проект, 

відповідно до якого розроблена 

структура БД і програмні засоби 

системи, здійснено  інформаційне 

наповнення інтерактивної БД та 

її тестування. Програмні засоби 

пошукового механізму забезпе-

чують ефективний пошук відо-

мостей за заданими критеріями в 

зазначеній БД.

5.9. Впровадження засобів безпаперових 

технологій та системи подання 

електронних заявок

У 2011 р. продовжувались дослідні випробу-

вання системи подання електронних заявок, в 

рамках яких здійснено заходи з адмініструван-

ня та вдосконалення експлуатаційних харак-

теристик системи.

Патентним повіреним, які беруть участь у 

дослідних випробуваннях системи, видавали-

ся сертифікати електронних ключів.

Статистика надходження електронних заявок 

у період 01.03–30.12.2011 р.:

Всього заявок, з них: 911

винаходи 71

корисні моделі 80

знаки для товарів і послуг 760

Для зберігання оригіналів електронних 

заявок та інших електронних документів 

закладу експертизи у 2011 р. виконано ком-

плекс робіт з проектування та розробки від-

повідної автоматизованої системи. 

Розроблено структуру БД електронного схо-

вища архівних справ ОПВ, інтегровано її з тех-

нологічними БД, розроблено підсистеми авто-

матичної актуалізації БД та інформаційного 

пошуку. Здійснено інформаційне наповнення 

та випробування інтегрованого комплексу БД 

електронного сховища з технологічними авто-

матизованими системами. 

У 2011 р. розроблено та впроваджено в 

експлуатацію нову версію системи реєстрації 

та сканування вхідних докумен-

тів стосовно ОПВ. Проведено 

аналіз автоматизованих сис-

тем, що забезпечують підтри-

мання процедур і функцій відді-

лення забезпечення державної 

реєстрації ОПВ, відділу форму-

вання БД, відділення патентно-

інформаційного забезпечення, 

за результатами якого розроб-

лені пропозиції щодо заходів 

для переходу до безпаперо-

вих технологій діловодства. 

Удосконалено порядок реєст-

рації та сканування документів. 

Проводились роботи з перетворення архівно-

го фонду заявок на паперових носіях в елект-

ронну форму. 

5.10. Розвиток IT-інфраструктури 

закладу експертизи 

У 2011 р. в закладі експертизи налагодже-

но систематичний контроль параметрів про-

дуктивності локальної комп’ютерної мережі, 

серверного устаткування та сховищ інфор-

мації з метою виявлення «вузьких» місць 

та оптимізації інформаційної інфраструктури. 

Проаналізовано сучасні тенденції побудови 

та розвитку інформаційної інфраструктури 

центрів обробки даних з метою подальшо-

го використання сучасних рішень у закладі 

експертизи. Вдосконалено доменну структуру 

мережі, впроваджено два нові сучасні серве-

ри, два комутатори LAN, два дискові маси-

ви (сховища інформації) та комутатор SAN. 

Здійснено організаційно-технічні заходи щодо 

виведення з експлуатації морально застарі-

лого та впровадження в експлуатацію нового 

комп’ютерного обладнання у Державній служ-

бі та закладі експертизи.
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Внутрішня комп’ютерна мережа закладу 

експертизи забезпечує взаємодію та доступ 

експертів до ресурсів прикладних автомати-

зованих систем, БД, пошукових систем та 

ресурсів мережі Інтернет. 

У закладі експертизи використовується таке 

стандартне програмне забезпечення:

• Microsoft Windows Server 2008R2,  2008, 

2003; Microsoft Windows 7, XP; 

• Microsoft SQL 2008R2, 2005, 2000; 

Microsoft Office 2010, 2007, 2003;

• Kaspersky Antivirus. 

У 2011 р. здійснено ряд заходів з підвищен-

ня стабільності функціонування ІС і БД:

• закуплено ліцензії на систему управління 

базами даних MSSQL Server 2008 (СУБД) та 

її тестову інсталяцію на сервері центрального 

електронного архіву документів для дослід-

ження функціональних можливостей; 

• проаналізовано алгоритм секціонування 

великих таблиць БД та забезпечено їх опти-

мальне налаштування;

• оптимізовано процеси резервного копію-

вання БД із застосуванням спеціалізованої 

мережі пристроїв зберігання даних та актуалі-

зації БД; 

• налаштовано систематичний моніторинг 

та аналіз продуктивності серверів.

Для підвищення кваліфікації користувачів 

проводились навчання та консультування 

фахівців експертних та допоміжних підроз-

ділів щодо роботи з технологічними автома-

тизованими системами, новими програмни-

ми продуктами та засобами обчислювальної 

 техніки.

Робочі станції фахівців закладу експертизи, 

на яких встановлена застаріла ОС Windows 

2000, переведено на сучасну – Windows XP 

SP3 або Windows 7, а також збільшено обсяг 

оперативної пам’яті до 1 Гб на проблемних 

робочих станціях експертів.
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6.1. Співробітництво із Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності 

У 2011 р. Всесвітня організація інтелек-

туальної власності традиційно виступила 

співорганізатором міжнародних науково-

практичних конференцій в містах Львові та 

Ялті. В рамках Конференції в м. Львові за 

сприяння ВОІВ проведено міжрегіональний 

семінар «Економічні аспекти інтелектуальної 

власності у країнах з перехідною економі-

кою». Його найважливі шим завданням було 

визначення головних питань у використан-

ні інтелектуальної власності для економіч-

ного розвитку країн з перехідною економі-

кою. В заході брали участь фахівці з країн 

Центральної та Східної Європи, Центральної 

Азії тощо. Результатом їхньої роботи стала 

підготовка відповідного інструментарію, який 

ВОІВ розроблятиме для представників урядів, 

6 Міжнародне співробітництво 
у сфері інтелектуальної власності

економістів, членів парламентів і тих 

осіб, діяльність яких сприяє розвитку 

економіки країн. В рамках Конференції 

в м. Ялті відбувся міжрегіональний 

семінар ВОІВ на тему «Інтелектуальна 

власність як інструмент інноваційної 

діяльності для країн з перехідною еко-

номікою». В роботі секції брали участь 

фахівці з питань інтелектуальної влас-

ності з різних країн світу, зокрема 

України, Грузії, Туреччини, Угорщини, 

Киргизької Республіки, які обмінялися 

досвідом своїх країн стосовно зазначе-

ного питання.

У березні 2011 р. відбувся семінар, 

на якому обговорювалися положен-

ня Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаків та Протоколу до неї. В 

семінарі брали участь представники вищих 

навчальних закладів, державних підприємств 

та комерційних організацій, патентні повірені, 

фахівці державної системи правової охоро-

ни інтелектуальної власності України. Фахівці 

ВОІВ ознайомили учасників семінару з поло-

женнями Мадридської угоди та Протоколу 

до неї, зокрема, зупинилися на практичних 

аспектах їх застосування.

Проведено також семінар на тему 

«Положення Сінгапурського договору про 

право товарних знаків». Сінгапурський договір 

про право товарних знаків розроблений на 

основі прийнятих у міжнародній практиці норм 

та процедур, які віддзеркалюють сучасні тен-

денції у сфері охорони інтелектуальної влас-

ності, з метою розвитку пріоритетних напря-

мів цієї галузі й подальшої гармонізації чин-

них норм і правил, а також для спрощення 

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною 
службою інтелектуальної власності України та Відомством Данії
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процедур у сфері охорони прав на знаки. 

Положення Договору передбачають удоскона-

лення технології у сфері передання інформації 

електронними засобами зв’язку, регулюють 

питання реєстрації ліцензій тощо.

У травні 2011 р. відбулися регіональні семі-

нари на тему «Договір про патентну коопера-

цію (РСТ) та Мадридська система міжнарод-

ної реєстрації знаків» у містах Запоріжжі та 

Донецьку. В них брали участь фахівці ВОІВ, 

представники державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності України, 

юридичних фірм, професійних асоціацій в 

галузі інтелектуальної власності, науково-

дослідних інститутів та університетів, патентні 

повірені, а також представники засобів масо-

вої інформації. 

У червні відбувся візит делегації українсь-

ких суддів до штаб-квартири ВОІВ та Центру 

ВОІВ з питань арбітражу та посередниц-

тва у м.  Женева (Швейцарія). Під час візиту 

українські судді мали можливість ознайомити-

ся з історією створення, організаційною струк-

турою, функціями та діяльністю ВОІВ, а також 

розглянути правові аспекти використання 

бази даних торговельних марок ROMARIN та 

особливості правової охорони знаків нового 

типу: смакових, голограмних, звукових тощо. 

В рамках візиту до Центру ВОІВ з питань 

арбітражу та посередництва українська деле-

гація ознайомилася з діяльністю Центру, спря-

мованою на вирішення спорів у сфері інте-

лектуальної власності, зокрема щодо назв 

доменів. Враховуючи зростаючу кількість 

спорів щодо назв доменів, які розглядаються 

Вищим господарським судом України, прове-

дені консультації сприятимуть ефективнішому 

розгляду таких справ в Україні.

У липні 2011 р. в м. Одесі на базі Націо-

нального університету «Одеська юридична 

академія» було успішно проведено ІІІ   Літню 

школу з питань інтелектуальної власності 

Україна – ВОІВ. Міжнародна літня школа 

надає можливість студентам старших курсів 

і молодим професіоналам поглибити знання 

у сфері інтелектуальної власності як інстру-

менту економічного, соціального, культур-

ного і технологічного розвитку суспільства. 

Цього року у роботі Літньої школи брали 

участь представники з Малайзії, Білорусі, 

Росії, Азербайджану, Австрії, Кенії та України. 

Крім того, слухачі Міжнародної літньої школи 

зустрічалися з Президентом Парламентської 

асамблеї Ради Європи Мевлютом Кавусоглу, 

який відвідав Одеську юридичну академію з 

офіційним візитом.

У вересні 2011 р. на виконання Програми 

співробітництва між ДП «Український інсти-

тут промислової власності» та Міжнародним 

бюро ВОІВ стосовно Договору про патентну 

кооперацію та пов’язаних з ним патентних 

питань Україну з експертною місією відвідали 

фахівці ВОІВ. Мета візиту – ознайомлення з 

фаховими, технічними та функціональними 

можливостями ДП УІПВ. Під час візиту екс-

перти ВОІВ зазначили, що український заклад 

експертизи має штат висококваліфікованих 

патентних експертів, які володіють трьома та 

більше мовами, сучасну та ефективну автома-

тизовану систему патентної процедури, чітку 

систему управління якістю, ефективні заходи 

внутрішнього контролю тощо. За результата-

ми зустрічі окреслено деякі напрями подаль-

ших дій, внесені до плану роботи на наступний 

рік: стажування фахівців ДП «Український інс-

титут промислової власності» у ВОІВ, органі-

зація ІТ-семінарів, забезпечення доступу до 

нових баз даних тощо.

У жовтні за участю вітчизняних та зарубіж-

них фахівців сфери авторського права та 

суміжних прав, а також представників видав-

ничої галузі відбувся семінар, присвячений ролі 

авторського права у процесі розвитку видав-

ничої галузі. Його організаторами виступили 

ВОІВ, Державна служба інтелектуальної влас-

ності України, Міжнародна асоціація видавців, 

Міжнародна федерація організацій прав на 

Представник групи співпраці дипломат економічного відділу 
Посольства США в Україні Алекс Раян
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репрографічне відтворення, Українська асо-

ціація видавців та книгорозповсюджувачів.

Державна служба інтелектуальної влас-

ності України продовжує відстежувати реалі-

зацію справедливої кадрової політики з боку 

ВОІВ стосовно рівномірності представленості 

держав-членів у ВОІВ згідно з географічним 

критерієм. 

Для участі в реалізації політики ВОІВ та 

відстоювання інтересів України представники 

державної системи правової охорони інтелек-

туальної власності України беруть активну 

участь у роботі Керівних органів та Комітетів 

ВОІВ, зокрема Комітету з питань розвит-

ку та інтелектуальної власності, Комітету з 

авторського права та суміжних прав, Комітету 

з патентного права, Комітету зі стандартів, 

Комітету з програми та бюджету, Експертного 

комітету Ніццького Союзу МПК тощо.

6.2. Співробітництво з Європейською 

Комісією

Протягом 2011 р. представники Державної 

служби інтелектуальної власності України 

у складі офіційних делегацій брали участь 

у чергових раундах переговорів про ство-

рення зони вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, які відбулися в містах 

Києві та Брюсселі. Державна служба інте-

лектуальної власності України в межах своєї 

компетенції бере участь у формуванні пози-

ції української сторони на переговори щодо 

створення зони вільної торгівлі між Україною 

та Європейським Союзом в рамках розділу 

«Інтелектуальна власність» проекту Угоди про 

створення зони вільної торгівлі. Українські 

фахівці беруть безпосередню участь у пере-

говорах та консультаціях експертів, а також 

у нарадах, зустрічах з представниками інших 

державних органів та товаровиробниками. 

Протягом звітного року представники 

Державної служби інтелектуальної власності 

України в межах компетенції брали участь у 

підготовці інформаційно-аналітичних та довід-

кових матеріалів щодо відповідних пунктів 

порядку денного 13-го засідання Комітету з 

питань співробітництва між Україною та ЄС, а 

також щодо виконання Порядку денного асо-

ціації Україна – ЄС.

У 2011 р. Європейська Комісія ухвалила 

проектну пропозицію української сторони до 

проекту TWINNING «Посилення правової охо-

рони та захисту прав інтелектуальної власності 

в Україні». Виконавцем обрано Відомство 

Данії з питань патентів і торговельних марок. 

Очікується, що після проходження всіх необ-

хідних процедур погодження, зокрема підго-

товки технічного завдання та підписання конт-

ракту, реалізація проекту розпочнеться навес-

ні 2012 р. Проект передбачає аналіз законо-

давства України у сфері інтелектуальної влас-

ності щодо його відповідності законодавству 

ЄС, проведення тренінгів та низки навчальних 

програм для співробітників Державної служби 

інтелектуальної власності України, експертів 

ДП «Український інститут промислової влас-

ності», представників Міністерства внутріш-

ніх справ України, Державної митної служби 

України та суддів, що розглядають справи з 

питань інтелектуальної власності.

6.3. Двостороннє співробітництво

Державна служба інтелектуальної власності 

України реалізовує державну політику у сфері 

інтелектуальної власності, співпрацюючи з 

патентними відомствами іноземних держав 

та міжнародними організаціями, задіяними у 

сфері правової охорони та захисту прав інте-

лектуальної власності.

Одним з найпомітніших результатів двосто-

роннього співробітництва Державної служби 

інтелектуальної власності України у 2011 р. 

стало налагодження контактів та активізація 

спільної взаємовигідної співпраці з Відомством 

Данії з питань патентів та торговельних марок. 

Досвід Патентного відомства Данії становить 

значний інтерес для української сторони в 

контексті впровадження законодавчих ініціа-

тив, розбудови ринку інтелектуальної влас-

ності, запровадження найкращих стандартів 

та практик тощо.

Прагнення обох сторін до співпраці відобра-

жено в Меморандумі про взаєморозуміння між 

Державною службою інтелектуальної влас-

ності України та Відомством Данії з питань 

патентів і торговельних марок, підписаному 

11 жовтня 2011 р. керівниками двох Відомств 

під час зустрічі в м. Києві. Меморандум перед-

бачає основні напрямки двостороннього спів-

робітництва між Відомствами, реалізація яких 

сприятиме вдосконаленню правової охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності як в 

Україні, так і в Данії. 

Державна служба інтелектуальної влас-

ності України протягом 2011 р. продовжувала 

виконувати свої зобов’язання, передбачені 
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Планом спільних заходів з удосконалення сис-

теми захисту прав інтелектуальної власності в 

Україні (далі – План спільних заходів), розроб-

леним на основі Рекомендацій американської 

сторони щодо захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні.

Для обговорення стану виконання Плану 

спільних заходів Державною службою інте-

лектуальної власності України спільно з 

Посольством США в Україні та іншими цент-

ральними органами виконавчої влади України 

організовано та проведено два чергові засі-

дання Українсько-американської групи спів-

праці з питань забезпечення виконання зако-

нодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Державна служба інтелектуальної влас-

ності України і в подальшому контролювати-

ме виконання всіх зобов’язань, передбачених 

Планом спільних заходів, з метою забезпечен-

ня ефективного захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні, оскільки від їх ефективно-

го виконання залежить, який саме статус буде 

наданий Україні Урядом США навесні 2012  р. 

в рамках так званого «Списку 301», який 

щорічно складає Торговельний представник 

США.

Минулого року суттєво активізувалася 

співпраця Державної служби інтелектуальної 

власності України з Відомством Сполучених 

Штатів Америки з питань патентів і торговель-

них марок.

У березні 2011 р. за підтримки Відомства 

США з питань патентів і торговельних марок, 

Науково-технологічного центру в Україні 

(STCU) та організації «Загальнодоступні 

ресурси інтелектуальної власності для сільсь-

кого господарства» (PIPRA) проведено міжна-

родний семінар «Управління інтелектуальною 

власністю та комерціалізація технологій для 

університетів, урядових дослідницьких цен-

трів та малих і середніх підприємств в краї-

нах СНД». Цей захід присвячувався питан-

ням управління інтелектуальною власністю та 

комерціалізації технологій для університетів 

та урядових дослідницьких центрів. Семінар 

викликав жвавий інтерес у науковців, освітян, 

представників бізнесу, фахівців сфери інте-

лектуальної власності з України, Молдови, 

Азербайджану та Грузії.

Наприкінці березня фахівці Відомства США 

з питань патентів і торговельних марок прове-

ли «круглий стіл» для співробітників держав-

ної системи правової охорони інтелектуальної 

власності України, під час якого американські 

експерти ознайомили українських колег з 

особливостями організаційної структури аме-

риканського Патентного відомства, основни-

ми аспектами його роботи на етапах прийому 

заявок і проведення експертизи, використан-

ня пошукових баз даних тощо. Зазначений 

захід надав можливість українським фахівцям 

поглибити свої професійні знання, порівня-

ти американський досвід роботи з власними 

методами, що матиме позитивний вплив на 

якість роботи українського експертного орга-

ну та державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в цілому.

Слід зауважити, що наразі фахівцями 

Державної служби інтелектуальної влас-

ності України ведеться підготовка до підпи-

сання Меморандуму про співробітництво з 

Відомством США з питань патентів і торго-

вельних марок. 

У рамках обміну досвідом, навчання та 

підвищення кваліфікації українські фахівці 

брали участь у навчальних програмах та захо-

дах, організованих патентними відомствами 

світу, зокрема, в навчальній програмі Світової 

академії інтелектуальної власності Відомства 

США з питань патентів і торговельних марок, 

присвяченій питанням правової охорони прав 

на промислові зразки, міжнародній тренінговій 

програмі «Промислова власність у глобальній 

економіці», яка організовується Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності спільно 

з Патентним відомством Швеції та Шведським 

агентством з питань міжнародної співпраці та 

розвитку.

Представники Державної служби у межах 

своєї компетенції опрацьовували матеріали 

та брали участь у засіданнях міжурядових 

комісій з питань торговельно-економічного 

співробітництва, зокрема української час-

тини українсько-французької міжурядо-

вої комісії з економічного співробітництва, 
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українсько-швейцарського комітету з питань 

торговельно-економічного співробітництва, 

спільної міжурядової українсько-грузинської 

комісії з питань економічного співробітництва, 

українсько-німецької групи високого рівня з 

економічного співробітництва тощо. 

6.4. Співробітництво з Європейським 

патентним відомством 

Українські експерти на постійній основі 

беруть участь у спеціалізованих тренінгах та 

семінарах Європейської патентної академії 

ЄПВ, що дозволяє бути в курсі останніх світо-

вих тенденцій у сфері експертизи заявок на 

об’єкти промислової власності, ознайомитися 

з особливостями патентного пошуку та спе-

цифікою використання різноманітних пошуко-

вих баз даних.   

У жовтні 2011 р. українська делегація брала 

участь у міжнародному семінарі «Інноваційна 

політика та патентна система», який відбувся 

в м. Кишиневі (Республіка Молдова). На семі-

нарі розглядали конкретні дії або заходи, за 

допомогою яких національні патентні відомс-

тва можуть безпосередньо сприяти реалізації 

національних інноваційних стратегій.  

У грудні звітного року відбувся ознайомчий 

візит української делегації до штаб-квартири 

ЄПВ в м. Мюнхені (Німеччина) з питань апеля-

ційної процедури. Учасники делегації ознайо-

милися зі структурою та роботою Апеляційної 

палати ЄПВ, з базою даних її рішень, а також 

взяли участь у реальному засіданні Апеляційної 

палати ЄПВ. У рамках візиту також відбу-

лася зустріч з головою Апеляційної палати 

ЄПВ, під час якої обговорювалися питання, 

що становлять інтерес для української сторо-

ни. За результатами візиту будуть підготов-

лені пропозиції щодо удосконалення діяльності 

Апеляційної палати Державної служби інтелек-

туальної власності України.

6.5. Співробітництво з країнами СНД

Державна служба інтелектуальної влас-

ності України забезпечувала співробітництво 

у сфері інтелектуальної власності з країнами-

учасницями СНД.

19 листопада 2010 р. в м. Санкт-Петербурзі 

(Російська Федерація) на засіданні Ради глав 

урядів держав-учасниць СНД підписано Угоду 

про співробітництво у сфері правової охорони 

та захисту інтелектуальної власності і ство-

рення Міждержавної ради з питань правової 

охорони та захисту інтелектуальної власності.

21 грудня 2011 р. Верховна Рада України 

прийняла, а Президент України підписав 

Закон України № 4211-VI «Про ратифікацію 

Угоди про співробітництво у сфері правової 

охорони і захисту інтелектуальної власності 

та створення Міждержавної ради з питань 

правової охорони і захисту інтелектуальної 

власності».

Угода передбачає об’єднання функцій 

Міждержавної ради з питань охорони про-

мислової власності та Спільної робочої комісії 

держав-учасниць Угоди про співробітництво з 

припинення правопорушень у сфері інтелекту-

альної власності в рамках нової Міждержавної 

ради з метою координації спільної діяльності 

з удосконалення міждержавної системи охо-

рони та захисту інтелектуальної власності, 

протидії правопорушенням у сфері інтелекту-

альної власності.
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7.1. Підготовка та підвищення кваліфікації 

фахівців

Державна служба інтелектуальної влас-

ності відповідно до покладених на неї завдань 

організовує підготовку та перепідготовку спе-

ціалістів з питань інтелектуальної власності, 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

інтелектуальної власності, здійснює атеста-

цію представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених).

Дисципліну «Інтелектуальна власність» у 

2010/2011 навчальному році викладали у 145 

вищих навчальних закладах України ІІІ–IV рів-

нів акредитації, у більшості з них – в обсязі 54 

годин. За освітньо-професійними програмами 

спеціаліста і магістра навчалося понад 120 

тис. студентів.

Ліцензії на право провадження освіт ньої 

діяльності, пов’язаної із підготовкою та 

перепідготовкою фахівців зі спеціальності 

7(8).18010011 «Інтелектуальна власність» 

освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліс-

та і магістра, надані 

Міністерством осві-

ти і науки, молоді та 

спорту України (далі 

– Міністерство), мають 

15 вищих навчаль-

них закладів країни. 

Загальний ліцензійний 

обсяг підготовки фахівців 

з питань інтелектуальної 

власності у 2011 р. стано-

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

вив 1535 осіб, у тому числі 785 осіб за денною 

формою навчання. При цьому ліцензійний 

обсяг підготовки магістрів з інтелектуальної 

власності становив 730 осіб, з яких 385 осіб 

– за денною формою навчання. Загальний  

ліцензійний обсяг провадження освітньої діяль-

ності, пов’язаної із підготовкою іноземних гро-

мадян за спеціальністю «Інтелектуальна влас-

ність» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 

становив 55 осіб. 

У 2011 р. ще один вищий навчальний 

заклад   – Донецький національний технічний 

університет – подав заявку на отримання 

ліцензії на право підготовки магістрів за цією 

спеціальністю.

Ліцензії на право провадження освітньої 

діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері інте-

лектуальної власності мають два навчальні 

заклади – Інститут інтелектуальної власності 

Національного університету «Одеська юри-

дична академія» в м. Києві (250 осіб на рік) 

і Міжгалузевий інститут післядипломної осві-

ти при Національному 

технічному університеті 

«Харківський політехніч-

ний інститут» (300 осіб 

на рік).

Відповідно до поста-

нови Кабінету Міністрів 

України від 8 липня 2011 

р. № 709 «Про держав-

не замовлення на підго-

товку фахівців, науково-
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 Стимулювання творчої діяльності

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів (після-

дипломна освіта) для державних потреб у 2011 

році» обсяг державного замовлення за спе-

ціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна влас-

ність» у 2011 р. за денною формою навчання 

становив 112 місць, за заочною формою нав-

чання – 60 місць; за спеціальністю 8.18010011 

«Інтелектуальна власність» за денною фор-

мою навчання – 116 місць, за заочною фор-

мою навчання – 56 місць.

Обсяг державного замовлення у вищих 

навчальних закладах, підпорядкованих 

Міністерству, за спеціальністю 7.18010011 

«Інтелектуальна власність» у 2011 р. за ден-

ною формою навчання становив 63 місця, 

за заочною формою – 30 місць; за спеціаль-

ністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» 

за денною формою навчання – 124 місця, за 

заочною – 56 місць.

У 2011 р. вищими навчальними закладами 

України підготовлено 257 магістрів за спе-

ціальністю «Інтелектуальна власність», з яких 

111 навчались за денною формою навчання, 

74 особи – за рахунок державного замовлен-

ня і 146 осіб – за заочною формою навчання, 

з яких 40 – осіб за рахунок державного замо-

влення, а також 205 спеціалістів, з них 111 за 

денною та 94 за заочною формою навчання, у 

тому числі за рахунок державного замовлен-

ня – 78 осіб. 

У цьому ж році ці вищі навчальні заклади 

прийняли на навчання на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр 332 особи та на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спе-

ціаліст 133 особи, з них 273 особи за держав-

ним замов ленням.

Базовим вищим навчальним закладом з 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері інтелектуаль-

ної власності, а саме Інститутом інтелекту-

альної власності Національного університету 

«Одеська юридична академія» в м. Києві 

(далі – Інститут) у 2011 р. підготовлено 130 

спеціалістів та 40 магістрів за спеціальністю 

«Інтелектуальна власність», у тому числі 62 

особи на замовлення центральних органів 

державного управління: Державної служби 

інтелектуальної власності України – 39 осіб, 

судів – 6 осіб, Служби безпеки України – 6 

осіб, Державної митної служби України – 6 

осіб, Антимонопольного комітету України – 4 

особи, Міністерства юстиції України – 1 особа. 

Крім того, підготовлено 4 магістри за спе-

ціальністю «Правознавство» за спеціалізацією 

«Право інтелектуальної власності».

У 2011 р. Інститут прийняв на навчання 234 

особи, з них за спеціальністю «Інтелектуальна 

власність» 79 магістрів та 80 спеціалістів, з 

яких 105 осіб за державним замовленням; за 

спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація 

Випускники Одеської літньої школи ІВ-2011 ВОІВ
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«Право інтелектуальної власності») 75 осіб, 

серед яких 60 – за державним замовленням.

У 2011 р. Інституту продовжено дію ліцензії 

на право провадження освітньої діяльності на 

рівні кваліфікаційних вимог до підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної 

власності (250 осіб на рік). 

Разом з тим Інститут у звітному періоді  про-

довжив підготовку  групи іноземних громадян 

з Казахстану за спеціальністю «Інтелектуальна 

власність» освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр.

Значну увагу Інститут приділяв підвищенню 

кваліфікації фахівців у сфері комерціаліза-

ції інтелектуальної власності. Так, в Інституті 

створено тренінговий центр в рамках мемо-

рандуму з Лейфом Грамом – керівником групи 

експертів проекту «Підтримання наукоємних 

та інноваційних підприємств, а також транс-

феру технологій в Україні», що виконувався за 

фінансової підтримки Європейського Союзу, 

розроблена настанова для цього центру та 

навчальна програма «Підтримання інновацій», 

за якою проведено два три-

денні тренінги для науков-

ців і підприємців на базі 

Інституту і  Торгово-про-

мислової палати України.

За підтримки Державної 

служби Інститут у м. Києві 

21–22 квітня провів ХІ 

Всеукраїнську науково-

практичну конференцію 

«Проблеми підготовки фах-

івців з питань інтелектуаль-

ної власності, інформацій-

но-аналітичної та іннова-

ційної діяльності в Україні». 

У роботі  конференції брали 

участь 67 осіб – пред-

ставники Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, викладачі та науково-педа-

гогічні працівники вищих навчальних закладів, 

фахівці інших установ і організацій. 

Відповідно до плану проведення науково-

методичних конференцій з проблем вищої 

освіти і науки в системі Міністерства 9–11 

листопада в м. Києві відбулась ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Роль і зна-

чення інтелектуальної власності в інновацій-

ному розвитку економіки», у роботі якої брали 

участь представники  вищих навчальних 

закладів, промислових підприємств, науко-

во-виробничих об’єднань, науково-дослідних 

інститутів України, Республіки Азербайджан, 

Республіки Казахстан, Російської Федерації. 

18 березня відбувся фінал Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з інте-

лектуальної власності, що проводився на базі 

Приазовського державного технічного універ-

ситету. На конкурс було представлено 50 

студентських робіт з 24-х вищих навчальних 

закладів. У ньому брали участь три студент-

ські роботи з Молдови та одна з Білорусії. 

Перші три місця, відповідно, зайняли сту-

денти Національного технічного універси-

тету «Харківський політехнічний інститут», 

Дніпропетровського національного універси-

тету залізничного транспорту ім. академіка 

Лазаряна, Інституту інтелектуальної власності 

Національного університету «Одеська юри-

дична академія» в м. Києві.

На виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України від 02.12.2010 р. № 1190 

«Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2010/2011 навчальному році» 22 

квітня на базі Інституту за всебічної 

підтримки Державної служби про-

ведено ІІ етап студентської олімпіа-

ди зі спеціальності 7(8).18010011 

«Інтелектуальна власність», в якій 

брали участь 33 студента з 13 вищих 

навчальних закладів країни – пере-

можці першого етапу олімпіади. 

Олімпіада проводиться щорічно з 

метою виявлення, відбору і підтрим-

ки обдарованої студентської молоді 

та створення умов для її творчого 

зростання, стимулювання творчої 

праці студентів, подальшого підви-

щення якості підготовки кваліфі-

кованих фахівців у сфері інтелек-

туальної власності. Переможцями 

олімпіади стали: М.О. Погоріла – Національна 

металургійна академія України (м. Дніпропет-

ровськ), А.В. Болбат  – Приазовський держав-

ний технічний університет (м.  Маріуполь), 

С.В. Давидовський  – Національний техніч-

ний університет «Харківський політехнічний 

інститут», які були нагороджені дипломами 

Міністерства І, ІІ і ІІІ ступеню. За підсумками 

олімпіади грамотами Державного департамен-

ту інтелектуальної власності нагороджено сім 

кращих студентів від шести вищих навчальних 

закладів – учасників олімпіади: Приазовського 

державного технічного університету, Інституту 
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 Стимулювання творчої діяльності

інтелектуальної власності Національного уні-

верситету «Одеська юридична академія» в 

м. Києві, Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту ім.  ака-

деміка Лазаряна, Національної металургій-

ної академії України, Східноукраїнського 

національного університету ім. Володимира 

Даля (м. Луганськ), Національного технічно-

го  університету «Харківський політехнічний 

 інститут». 

У 2011 р. Інститут організував і провів курси 

підвищення кваліфікації за професійною про-

грамою «Інтелектуальна власність» для 78 

науково-педагогічних працівників вищих нав-

чальних закладів з усіх регіонів країни; прове-

дено підготовчі курси для кандидатів у пред-

ставники у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених).

Атестаційна комісія Державної служби у 

2011 р. атестувала 14 кандидатів у пред-

ставники у справах інтелектуальної власності 

(патентні повірені). Загальна кількість зареєст-

рованих патентних повірених в Україні станом 

на 31 грудня 2011 р. становить 375 осіб, які 

надають послуги у сфері охорони прав інте-

лектуальної власності у 38 містах 21-ої області 

України та Автономній Республіці Крим.

7.2. Науково-практичні конференції 

та семінари

Протягом року Державною службою органі-

зовано та проведено 5 конференцій, з них 

3 – міжнародні, 23 спеціалізовані семінари, 

зокрема 9 міжнародних і 7 регіональних, з 

актуальних питань, пов’язаних з набуттям, 

охороною, використанням і захистом прав 

на об’єкти права інтелектуальної власності 

(Додаток 2). 

Так, 21–25 лютого відбулася 

ХVІI Міжнародна конференція 

«Актуальні проблеми інтелекту-

альної власності» (м. Львів), органі-

зована Держдепартаментом 

спільно з ВОІВ та ЄПВ. Основна 

тематика конференції: стратегія 

розвитку державної системи пра-

вової охорони інтелектуальної 

власності в Україні; авторські і 

суміжні права в мережі Інтернет; 

правова охорона, захист і вико-

ристання географічних зазначень 

у світлі європейського досвіду; 

реалізація і захист прав інтелектуальної влас-

ності; знаки для товарів і послуг: особливості 

правової охорони і захисту; патентно-інформа-

ційне забезпечення і автоматизація діяльності 

експертного органу; інноваційна діяльність і 

комерціалізація об’єктів інтелектуальної влас-

ності. У роботі конференції, зокрема, брали 

участь представники Республіки Білорусь, 

Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, 

Російської Федерації, Республіки Молдова, 

Республіки Таджикистан, Австрії, Болгарії, 

Грузії, Данії, Румунії, Словацької Республіки, 

Словенії,  США, Франції, Чеської Республіки, 

Швейцарії та Японії, а також представники 

ВОІВ, ЄПВ, Євразійського патентного відомс-

тва, Європейської економічної комісії ООН, 

Міжнародної конфедерації авторських това-

риств і союзів композиторів (CISAC) тощо.

27–29 травня в м. Маріуполі Донецької 

обл. відповідно до Меморандуму між Держ-

департаментом, Приазовським державним 

технічним університетом і Маріупольською 

міською радою проведено ІV Міжнародну нау-

ково-практичну конференцію «Теоретичні і 

практичні аспекти інноваційної діяльності в 

умовах глобальної економічної системи». На 

порядок денний конференції винесено такі 

питання: управління інтелектуальною власніс-

тю, інноваційна діяльність; науково-практичні 

і методологічні аспекти управління промисло-

вими підприємствами; регіональні проблеми 

інноваційної діяльності в сучасних умовах.  

12–16 вересня в м. Ялта АР Крим відбулася 

традиційна ХVІІІ Міжнародна науково-практич-

на конференція «Актуальні проблеми інтелек-

туальної власності», організована Державною 

службою спільно з ВОІВ, ЄПВ, Радою Міністрів 

АР Крим за сприяння Міністерства, МВС, 

Антимонопольного комітету 

України, Державної митної служ-

би України, Верховного суду 

України, Вищого господарського 

суду України, Вищого адміністра-

тивного суду України та 

Академії правових наук України.  

Учасниками конференції були 

працівники органів державної 

влади і управління, промисло-

вих підприємств, судової систе-

ми, науково-дослідних установ, 

вищих навчальних закладів, гро-

мадських організацій, правники 

та патентні повірені з України 
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і зарубіжних країн, фахівці та менеджери з 

питань інтелектуальної власності, а також 

представники національних відомств інтелек-

туальної власності Республіки Азербайджан, 

Грузії, Республіки Білорусь, Республіки 

Болгарія, Республіки Молдова, Республіки 

Казахстан, Киргизстану, Китайської Народної 

Республіки, Республіки Польща, Російської 

Федерації, Румунії, Туреччини, Угорщини, 

України, Федеративної Республіки Німеччина, 

Швейцарії, США та міжнародних організацій – 

ВОІВ, ЄПВ і ЄС – всього 196 учасників. Під час 

цього щорічного форуму фахівців з проблем 

охорони, використання і захисту прав інтелек-

туальної власності розглядались такі питання: 

проблеми і перспективи розвитку  держав-

ної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні; розробка стратегії у сфері 

інтелектуальної власності як інструмента інно-

ваційної діяльності для країн з перехідною 

економікою; питання використання авторсько-

го права і суміжних прав; захист прав інте-

лектуальної власності в судовому порядку; 

правова охорона, використання і захист тор-

говельних марок, географічних позначень і 

промислових зразків; практичне застосуван-

ня законодавства України 

у сфері охорони прав на 

торговельні марки; експер-

тиза винаходів; боротьба 

з порушенням прав інте-

лектуальної власності. В 

рамках конференції від-

бувся «круглий стіл» на 

тему «Подальший розвиток 

правової, адміністративної, 

фінансової інфраструктури 

і стимулюючі фактори для 

формування інтелектуаль-

ної власності у вищих нав-

чальних закладах». 

23 вересня у Державному 

підприємстві «Український 

інститут промислової 

власності» відбувся День відкритих дверей 

з нагоди Дня винахідника і раціоналізато-

ра. На адресу винахідників і раціоналізаторів 

України надійшли офіційні поздоровлення від 

Президента України, Голови Верховної Ради 

України та Прем’єр-міністра України, опублі-

ковані на веб-порталі Державної служби. В 

рамках Дня відкритих дверей відбулося засі-

дання «круглого столу», присвячене дослід-

ним випробуванням системи подання заявок 

на об’єкти промислової власності у формі 

електронного документа.

Відповідно до графіка проведення регіо-

нальних семінарів у приймаючих містах, 

затвердженого наказом Державної служби від 

02.08.2011 № 02-Н «Про затвердження Плану 

виконання заходів завдання № 11 Державної 

цільової програми підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу на 2011 рік» проведено 

серію регіональних науково-практичних семі-

нарів на тему «Набуття, здійснення і захист 

прав інтелектуальної власності Об’єднання 

європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та 

його комерційних партнерів»: в м. Харкові – 21 

вересня, у Львові – 28 вересня, в Донецьку  – 

12 жовтня, в Києві – 26 жовтня. На семінарах 

обговорювалися практичні питання організації 

захисту прав інтелектуальної власності під час 

підготовки та проведення фінального турніру 

Чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 

2012™. У семінарах брали участь  представ-

ники органів державної влади, державних 

адміністрацій приймаючих міст, територіаль-

них відділень Антимонопольного комітету 

України, митних органів, фахівці 

державної системи правової охо-

рони інтелектуальної власності 

України, а також патентні повірені, 

адвокати, юристи, освітяни, пред-

ставники бізнесу і засобів масової 

інформації.

Протягом року постійно прово-

дились засідання «круглих столів», 

наради, зустрічі та прес-конферен-

ції керівників Державної служби 

за участю провідних інформацій-

них агентств. Зокрема, відбулися 

засідання «круглих столів» з такої 

тематики: «Щодо роз’яснення 

положень Мадридської угоди про 

міжнародну реєстрацію знаків та 

Протоколу до неї», «Використання 

комп’ютерних програм як об’єктів авторського 

права»; «Судовий розгляд адміністративних 

справ та актуальні питання державного кон-

тролю за дотриманням вимог законодавства 

України у сфері авторського права і суміж-

них прав»; прес-конференції: «Кодування 

ТВ каналів», ініційована медіаконсалтинго-

вою компанією Media Resource Management; 

«Захист телевізійного контенту в Інтернеті», 



4 9

7 Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. 

 Стимулювання творчої діяльності

ініційована Індустріальним телевізійним комі-

тетом; «Чи реально викоренити неліцензій-

не програмне забезпечення в Україні?» та 

«Презентація проекту BASCAР (Business 

Action to Stop Counterfeiting and Piracy – Бізнес 

проти піратства й контра факту) в Україні».

Фахівці державної системи правової охоро-

ни інтелектуальної власності брали активну 

участь ще у понад як 20 конференціях і семі-

нарах, зокрема міжнародних; у робочих зуст-

річах та інших заходах, які прово-

дили інші організації в Україні.  

7.3. Стимулювання творчої 

діяльності

З метою привернення уваги віт-

чизняних та іноземних інвесторів 

і підприємців до цікавих і пер-

спективних розробок Державна 

служба продовжує традицію 

Держдепартаменту щодо заохо-

чення та підтримки таланту і твор-

чої праці, популяризацію винахід-

ницької та інноваційної діяльності 

серед широких верств науково-

технічної громадськості України. 

Створюючи умови для фор-

мування інтелектуального потенціалу нації, 

духовного, творчого, інтелектуального роз-

витку дітей України, виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, її залучення до 

науково-дослідницької та експериментальної 

роботи Державна служба продовжує надава-

ти допомогу у проведенні тижня всеукраїнсь-

ких та міжнародних науково-освітніх проектів 

для молоді «Україна–Європа–Світ». У рамках 

цього заходу з 1 по 3 лютого 2011 р. відбули-

ся Всеукраїнський конкурс юних раціоналі-

заторів та винахідників «Природа–людина–

виробництво–екологія» і Всеукраїнський чем-

піонат з інформаційних технологій «Екософт–

2011», організовані Міністерством разом з 

Національним еколого-натуралістичним цен-

тром учнівської молоді в м. Києві. За підсум-

ками Всеукраїнського конкурсу юних раціо-

налізаторів і винахідників «Природа–люди-

на–виробництво–екологія» за творчі здобутки 

в галузях прикладної екології, хімії, медицини, 

біології, сільськогосподарського дослідництва 

та винахідництва, екологічно безпечних тех-

нологій, енергозбереження і фізики грамота-

ми Держдепартаменту нагороджено 31 юного 

раціоналізатора і винахідника: 8 осіб – абсо-

лютних переможців конкурсу, 5  – переможців 

у номінації «За науковий рівень», 10  – «За 

неординарну творчу розробку» і 8 – «За висо-

ку прикладну спрямованість».

Крім того, 14 квітня представник  держав-

ної системи правової охорони інтелектуальної 

власності брав участь в експертному оці-

нюванні науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України (МАНУ), 

поданих на Всеукраїнський 

конкурс, який проведено 

під патронатом Президента 

України та за підтримки 

Уряду. Учасники конкурсу 

представляли власні нау-

кові дослідження в 56 сек-

ціях, об’єднаних у 10 нау-

кових відділень, зокрема 

математики, фізики, хімії 

та біології, комп’ютерних 

наук, економіки тощо.

31 березня конкур-

сна комісія Державної 

служби підбила підсумки 

Всеукраїнського конкур-

су «Винахід року» (далі 

– Конкурс) і визначила 

переможців за 2010 р. Конкурс проводиться 

щорічно з метою популяризації винахідниць-

кої діяльності серед широких верств науково-

технічної громадськості України, заохочення 

роботодавців до впровадження у виробництво 

результатів інтелектуальної праці, а також 

виявлення найталановитіших та найперспек-

тивніших розробок і привернення до них уваги 

вітчизняних та іноземних підприємців і інвес-

торів. Конкурс є відкритим для підприємств, 

установ, організацій, дослідницьких груп, 

незалежно від їх відомчої підпорядкованос-

ті, форми власності та місцезнаходження, а 

також для індивідуальних винахідників. 

Усі 337 поданих на Конкурс робіт розгляда-

лися в абсолютній номінації «Кращий винахід 

року», а 148 робіт – у номінації «Кращий 

винахід серед молоді». 

Кращим у 2010 р. визнано винахід за патен-

том № 89490 «Ракетно-космічна система і 

спосіб виведення корисного навантаження на 

орбіту», створений у КБ «Південне» ім.  Янге-

ля. Конкурсна комісія відзначила його масш-

табність, високотехнологічний потенціал, зна-

чущість для міжнародного престижу держави. 
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Символічно, що ця розробка отримала пер-

шість у 50-ту річницю першого польоту люди-

ни в космос. 

Конкурсна комісія присудила перше, друге 

і два треті місця в номінації «Кращий винахід 

серед молоді», а також встановила три спеці-

альні відзнаки. Кандидатури Т.А. Бойко і 

О.Ю.  Ша повалової – авторів корисної моделі 

«Спосіб оцінки типу колагенових волокон», 

патент №  51016, – висунуто на нагороджен-

ня медаллю ВОІВ у категорії «Жінки–вина-

хідники». Переможців Конкурсу нагороджува-

ло 27 квітня під час святкування Міжнародного 

дня інтелектуальної власності. 

28 лютого завершився прийом робіт 

Всеукраїнського молодіжного конкурсу пла-

ката «Створюй, втілюй, здобувай!». Головна 

мета Конкурсу – популяризація, пропаганда 

та заохочення молоді до засвоєння основ інте-

лектуальної власності, прищеплення інтересу 

до цієї сфери, осмислення її ролі в суспіль-

ному житті та правомірного використання. У 

Конкурсі брали участь студенти і молоді випус-

кники 24 вищих навчальних закладів віком до 

35 років, які представляли всі регіони України. 

Відбірковий комітет після уважного розгляду 

кожного плаката з близько трьох сотень робіт 

обрав 72 плакати, що одночасно відповіда-

ли тематиці Конкурсу, особливостям жанру 

плаката і мали достатній художній рівень 

виконання. Усі відібрані роботи представлені 

у каталозі поконкурсової виставки. Нагороди 

Конкурсу: Гран-прі, перше, друге і третє місця. 

Переможців Конкурсу наго-

роджували під час святку-

вання Міжнародного дня 

інтелектуальної власності 27 

квітня. 

22 вересня в м. Севастополі 

(АР Крим) урочисто відкри-

то VІІ Міжнародний салон 

винаходів і нових техноло-

гій «Новий час» під гаслом 

«Сталий розвиток під час 

змін» та VІ Міжнародний 

конкурс молодіжних іннова-

цій і розробок «Новий час». 

Севастопольський Салон 

відомий як в Україні, так і 

за її межами. У 2011 р. в 

ньому брали участь понад 

350 представників (трети-

на з них – молодь) провідних 

організацій винахідників, науковців, фірм та 

підприємств майже 30 країн світу, зокрема 

Азербайджану, Аргентини, Бельгії, Болгарії, 

Боснії і Герцеговини, Вірменії, Індії, Ірану, 

Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Киргизстану, 

Кореї, Молдови, Німеччини, Польщі, Російської 

Федерації, Румунії, Сербії, Туркменістану, 

України, Франції, Хорватії, Швейцарії, Естонії, 

Японії, які є постійними учасниками Салону. 

В організації заходу взяли участь Державна 

служба та ДП «Український інститут про-

мислової власності».

За підсумками роботи VІІ Салону його учас-

никам вручено близько 50 різноманітних при-

зів від винахідницьких, інноваційних, наукових 

організацій країн, представники яких брали 

участь у заході.

Вручено спеціальні призи: Державної 

служби – науковому колективу Полтавської 

державної аграрної академії за розробки в 

галузі нових технологій, зокрема за енерго-

ефективну технологію вирощування цукрово-

го буряку (патенти України № 54488, №  60011, 

№ 60283) та ДП «Український інститут про-

мислової власності»  – колективу винахідни-

ків Вінницького національного технічного уні-

верситету за мікроелектронний витратомір 

газу та вимірювач магнітної індукції, захищені 

патентами України № 54121, № 61609. 

За активну винахідницьку, творчу і наукову 

діяльність Грамотами Державного департа-

менту інтелектуальної власності та знаками 

«Творець» нагороджено:

Гаряча лінія з Урядом
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• Олександра Андрійця  – доцента 

Севастопольського національного технічного 

університету;

• Миколу Бабича – директора ТОВ 

«Інтертех», м. Севастополь;

• Олександра Карпіна – представника ТОВ 

«Алюмель», м. Севастополь;

• Олексія Сергієчка – наукового співробіт-

ника, члена оргкомітету Міжнародного салону 

винаходів і нових технологій «Новий час», 

ТОВ «Алюмель», м. Севастополь;

• Лідію Скрипку – директора коледжу пере-

робної та харчової промисловості Харківського 

національного технічного університету сільсь-

кого господарства ім. П. Василенка.

За визначний внесок у підтримку винахід-

ництва, розвиток інтелектуальної влас-

ності в Україні, а також за активну участь 

у роботі VІІ  Салону Державна служба та 

ДП «Український інститут промислової 

власності» нагороджені Золотими медаля-

ми Міжнародного салону винаходів і нових 

технологій «Новий час». Відзнаки European 

Innovation Awards – the diploma of Officer – 

передано голові Державної служби Миколі 

Паладію і директору ДП «Український інститут 

промислової власності» Аллі Жаріновій. 

27–30 вересня у виставковому центрі 

«КиївЕкспоПлаза» відбувся Міжнародний 

інноваційний форум країн СНД, присвячений 

розвитку інноваційної сфери. Організаторами 

заходу виступили Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України та 

Національна академія наук України. У рамках 

форуму проходили тематичні виставки, семі-

нари, секції та «круглі столи». Український 

центр інноватики та патентно-інформаційних 

послуг  – філія ДП «Український інститут про-

мислової власності» був учасником виставки 

«Інновації країн СНД–2011».

На запрошення Міністерства оборони 

України фахівці державної системи пра-

вової охорони інтелектуальної власності 

брали участь у роботі конкурсної комісії 

Всеармійського конкурсу «Кращий винахід 

року», який проводився на базі Центрального 

науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних сил України.
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Додатки 

1. Статистика

1.1. Заявки на винаходи (розподіл за країнами)

Код Країна 

Національна процедура Процедура РСТ

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 3766 3149 2682 2811 2935 2397 2548 2134 2500 2321

UA Україна   3440 2823 2432 2552 2652 – 2 – 1 1

AT Австрія  3 9 6 8 4 48 54 41 37 47

AU Австралія  – – – 1 – 28 26 10 15 24

BE Бельгія    4 4 2 5 5 98 73 70 52 57

BG Болгарія   1 – 1 1 – 2 3 – 2 1

BY Білорусь  15 10 7 9 11 4 – 1 – 1

CA Канада  1 2 2 6 4 21 21 27 19 7

CH Швейцарія  13 8 16 5 14 139 216 195 226 221

CN Китай   1 4 1 4 3 10 14 11 20 32

CZ Чеська Республіка  1 2 – 2 4 15 15 20 19 12

DE Німеччина 77 61 43 45 49 435 479 380 414 458

DK Данія   2 3 3 5 4 51 66 43 55 52

ES Іспанія   2 3 1 1 3 26 16 19 26 34

FI Фінляндія   2 1 3 4 2 19 22 32 37 23

FR Франція  33 45 23 15 13 140 165 130 139 165

GB Велика Британія 3 – 3 4 2 90 132 78 97 110

HU Угорщина  – – – – – 14 34 23 18 15

IE Ірландія   – – 1 – – 25 11 2 10 5

IL Ізраїль  3 3 – 1 1 16 19 12 15 10

IN Індія – – 1 1 37 27 10 23 26

IT Італія   19 9 5 4 3 68 65 51 62 73

JP Японія   3 6 1 1 5 77 88 92 134 105

KR Корея, Республіка  – 2 – – 1 34 17 13 22 27

LU Люксембург  2 1 1 – – 9 17 12 14 37

NL Нідерланди   – – 1 2 4 82 82 59 81 70

NO Норвегія   1 – – – 1 20 16 7 3 8

PL Польща   14 16 3 8 6 8 4 10 7 7

RU Російська Федерація 36 44 45 22 24 45 49 54 90 48

SE Швеція   8 2 2 5 – 87 81 72 62 36

SK Словаччина   2 – 3 1 1 3 2 1 – –

US США  72 67 64 92 100 676 657 582 742 540

Інші  8 24 13 7 18 70 75 77 58 69
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1.2. Заявки на винаходи (розподіл за МПК)

№ Підрозділ        
Класи МПК 

Національна процедура Процедура РСТ 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 3766 3149 2682 2811 2935 2397 2548 2134 2500 2321

1 Сільське господарство   
А01, крім

А01N
207 143 135 120 169 26 45 22 27 27 

2 Харчові продукти; тютюн  А21–А24 133 69 64 70 61 80 65 91 92 128 

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А41–А47 32 12 17 25 35 24 26 19 21 21 

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А61–А63, 

крім А61К
199 224 175 206 184 79 92 81 89 84 

5

Медикаменти для терапев-

тичних, стоматологічних 

або гігієнічних цілей 

А61К 130 120 125 141 87 401 360 274 252 310 

6 Розділяння; змішування В01–В09 185 144 121 124 107 74 88 73 101 83 

7 Формування (металу) В21–В23 151 136 96 110 75 75 89 61 49 69 

8
Формування (обробляння 

матеріалів)  

В24–В30,

В32
85 69 33 52 36 62 44 60 45 31 

9 Друкування В41–В44 9 7 8 7 9 9 15 8 9 9 

10 Транспортування В60–В68 248 213 158 162 161 106 121 81 106 100 

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В81–В82 2 – 2 2 3 – 1 – – – 

12 Хімія (неорганічна) С01–С05 202 190 207 152 98 67 99 61 69 73 

13 Хімія (органічна) С07, А01N 102 80 67 83 67 685 761 649 679 652 

14
Хімія (макромолекулярні 

сполуки) 
С08 45 26 23 40 23 38 46 30 29 48 

15

Хімія (фарбники, мастила 

тваринного і рослинного  

походження) 

С09–С11 99 60 55 69 64 48 72 61 86 88 

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 
С12–С14 95 62 51 68 41 60 78 60 88 90 

17 Металургія
С21–С23, 

С25, С30
161 199 118 140 110 71 78 66 57 80 

18
Текстильні або  еластичні 

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

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

20 Будівництво E01–E06 146 109 101 81 73 71 82 67 73 44 

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 94 81 91 94 92 11 12 10 19 20 

22 Двигуни та насоси F01–F04 195 168 165 149 118 20 40 34 26 29 

23 Загальне машинобудування F15–F17 98 91 61 54 61 22 30 31 34 28 

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 143 148 115 124 79 40 40 39 47 67 

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42, 

C06
63 32 32 34 30 3 2 6 5 7 

26
Прилади (вимірювання, 

оптика, фотографія)  
G01–G03 321 263 224 244 213 47 50 22 45 40 

27

Прилади (годинникова 

справа, регулювання, 

обчислювання)  

G04–G08 91 62 43 62 54 41 31 24 24 25 

28
Прилади (музичні інструмен-

ти, накопичення інформації) 
G09–G12 30 32 25 19 17 12 7 12 8 6 

29 Ядерна техніка G21 14 19 6 8 7 10 1 3 6 6 

30
Електрика (електричне 

обладнання)  

Н01, Н02, 

Н05
226 162 183 178 143 62 58 34 31 46 

31
Електрика (електронні 

схеми, техніка зв’язку) 
Н03, Н04 37 49 44 61 49 129 88 134 356 84 

32 Інші (некласифіковані) 198 160 126 119 656 1 0 0 0 2 
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1.3. Патенти на винаходи (розподіл за країнами)

Код 

Країна 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 4058 3832 4002 3874 4061

UA Україна 2618 2399 2395 2034 1902

AT Австрія 26 27 33 48 45

AU Австралія 13 7 17 13 11

BE Бельгія  33 30 65 50 78

BG Болгарія 7 2 2 2 4

BY Білорусь 16 22 15 5 1

CA Канада 15 16 16 6 19

CH Швейцарія 79 83 105 155 190

CN Китай 4 5 8 19 14

CZ Чеська Республіка   10 12 12 5 13

DE Німеччина 322 323 347 360 385

DK Данія 28 34 32 52 54

ES Іспанія 21 13 18 18 13

FI Фінляндія 16 25 15 33 23

FR Франція 174 150 122 140 172

GB Велика Британія 42 26 36 69 80

HR Хорватія 3 3 2 1 3

HU Угорщина 13 16 12 14 12

IE Ірландія 6 8 9 10 10

IL Ізраїль 6 9 19 13 10

IT Італія 38 35 36 64 69

JP Японія 41 40 46 85 86

KR Корея, Республіка  8 25 21 24 22

LI Ліхтенштейн   2 2 – 2 4

LU Люксембург 7 9 15 13 9

NL Нідерланди  51 54 46 76 65

NO Норвегія 6 6 11 9 10

PL Польща 6 10 2 6 14

RU Російська Федерація 67 52 72 64 80

SE Швеція 59 62 50 35 48

SK Словаччина    – 1 2 3 1

US США   265 275 357 371 539

Інші   56 51 64 75 75
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Додатки

1.4. Патенти на винаходи (розподіл за МПК)

№
Підрозділ 

Класи МПК

 

Національна процедура Процедура РСТ 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 2780 2609 2623 2221 2147 1278 1223 1379 1653 1914

1 Сільське господарство
А 01, крім

А 01N
211 160 103 120 109 18 15 25 25 19 

2 Харчові продукти; тютюн  А21–А24 69 63 69 51 74 29 26 46 64 74 

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А41–А47 15 12 15 18 23 6 8 10 23 25 

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А61–А63, 

крім А 61К
167 127 146 142 145 104 63 44 69 58 

5

Медикаменти для терапев-

тичних, стоматологічних або 

гігієнічних цілей 

А61К 109 92 92 83 124 370 252 235 216 268 

6 Розділення; змішування В01–В09 163 125 138 101 104 46 36 43 64 69 

7 Формування (металу) В21–В23 150 121 136 112 94 51 48 56 75 82 

8
Формування (обробляння 

матеріалів)  

В24–В30,

В32
50 43 77 47 43 25 18 42 51 38 

9 Друкування В41–В44 11 4 5 7 5 13 5 13 15 16 

10 Транспортування В60–В68 161 149 152 125 144 52 44 65 109 94 

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В81–В82 – 2 1 1 2 – – – – – 

12 Хімія (неорганічна) С01–С05 136 167 139 136 136 47 35 41 61 60 

13 Хімія (органічна) С07, А0N 67 78 103 64 47 264 311 347 333 470 

14
Хімія (макромолекулярні 

сполуки) 
С08 27 38 38 21 25 12 22 25 26 26 

15

Хімія (фарбники, мастила  

тваринного і рослинного  

походження) 

С09–С11 79 56 55 45 43 27 25 31 40 51 

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 
С12–С14 61 62 42 44 66 17 23 30 30 50 

17 Металургія
С21–С23, 

С25, С30
173 155 149 117 113 57 48 51 69 58 

18
Текстиль або  еластичні 

матеріали 
D01–D07 19 14 4 9 3 6 8 6 10 18 

19 Папір (включаючи клас В31) D21, B31 3 1 8 7 5 3 3 5 6 9 

20 Будівництво E01–E06 84 72 71 57 55 23 47 45 57 57 

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 87 90 91 71 64 5 8 3 8 18 

22 Двигуни та насоси F01–F04 154 169 169 147 98 16 15 16 25 24 

23 Загальне машинобудування F15–F17 94 100 74 72 47 14 12 7 19 27 

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 78 92 114 92 87 8 19 30 39 30 

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42, 

C06
43 60 51 24 24 3 6 – 7 3 

26
Прилади (вимірювання, оптика, 

фотографія)  
G01–G03 298 275 271 227 235 16 22 30 23 27 

27
Прилади (годинникова справа, 

регулювання, обчислення)  
G04–G08 59 47 66 48 28 4 9 8 23 32 

28
Прилади (музичні інструменти, 

накопичення інформації) 
G09–G12 15 22 22 16 16 3 10 5 7 14 

29 Ядерна техніка G21 17 17 9 4 7 4 6 6 1 4 

30
Електрика (електричне 

обладнання)  

Н01, Н02, 

Н05
156 165 183 159 150 13 15 26 37 25 

31
Електрика (електронні схеми, 

техніка зв’язку) 
Н03, Н04 24 31 30 54 31 22 64 88 121 168 

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

№ Підрозділ   Класи 

МПК 

 

Заявки  Патенти 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 8870 9600 9208 10678 10427 9215 9282 8391 9405 10291

1 Сільське господарство   
А01, крім 

 А 01N
509 510 639 711 533 521 535 507 685 663 

2 Харчові продукти; тютюн  А 21–А24 335 409 414 479 391 385 409 368 454 467 

3
Предмети особистого або 

домашнього вжитку  
А41–А47 104 98 110 94 91 127 109 97 85 107 

4
Здоров’я; рятування життя; 

дозвілля

А61–А63, 

крім А 61К
1378 1448 1439 1773 1460 1542 1516 1487 1665 1745 

5

Медикаменти для терапев-

тичних, стоматологічних 

або гігієнічних цілей 

А61К 425 644 531 629 426 473 589 477 519 551 

6 Розділення; змішування В01–В09 388 421 376 503 380 374 422 314 455 492 

7 Формування (металу) В21–В23 380 401 372 401 352 385 402 355 341 419 

8
Формування (обробляння 

матеріалів) 

В24–В30,  

В32
230 202 197 222 181 201 219 171 182 223 

9 Друкування В41–В44 28 37 31 43 37 39 22 37 37 48 

10 Транспортування В60–В68 501 533 502 551 516 528 533 455 494 606 

11
Мікроструктурні  технології; 

нанотехнології 
В81–В82 3 7 8 6 7 – 5 6 6 6 

12 Хімія (неорганічна) С01–С05 265 302 308 328 249 289 316 269 324 355 

13 Хімія (органічна) С07, А01N 180 178 150 144 121 212 191 122 124 165 

14
Хімія (макромолекулярні 

сполуки) 
С08 52 77 64 65 52 46 65 53 77 47 

15

Хімія (фарбники, мастила  

тваринного і рослинного  

походження) 

С09–С11 146 184 120 124 105 164 207 125 138 119 

16
Хімія (біохімія, виробництво 

цукру, шкіри) 

С12–С14
234 203 160 180 113 278 212 183 140 166 

17 Металургія
С21–С23, 

С25, С30
255 307 255 284 213 269 295 273 260 250 

18
Текстиль або  еластичні 

матеріали 
D01–D07 63 79 83 76 63 62 51 83 74 78 

19 Папір (включаючи клас В31) D21, B31 14 14 10 25 6 11 17 10 15 11 

20 Будівництво E01–E06 329 330 364 313 289 342 323 341 334 313 

21
Буріння ґрунту та гірських 

порід; гірнича справа 
Е21 252 277 214 237 198 266 280 208 209 237 

22 Двигуни та насоси F01–F04, 262 228 234 245 210 281 239 219 242 244 

23 Загальне машинобудування F15–F17 239 234 247 289 231 283 230 212 269 313 

24 Освітлювання; опалювання F21–F28 255 301 292 348 285 287 275 272 311 341 

25 Зброя; підривні роботи 
F41, F42, 

C06
114 85 74 76 67 123 96 87 76 69 

26
Прилади (вимірювання, 

оптика, фотографія)  
G01–G03 823 930 946 1162 907 811 809 798 952 1087 

27
Прилади (годинникова спра-

ва, регулювання, обчислення)  
G04–G08 236 240 253 306 328 238 244 244 248 389 

28
Прилади (музичні інструмен-

ти, накопичення інформації) 
G09–G12 141 205 153 165 145 156 170 158 155 156 

29 Ядерна техніка G 21 17 10 11 12 10 27 16 16 8 13 

30
Електрика (електричне 

обладнання)  

Н01, Н02, 

Н05
401 318 324 401 310 360 361 333 348 388 

31
Електрика (електронні 

схеми, техніка зв’язку) 
Н03, Н04 122 117 139 213 216 135 120 109 173 222 

32 Інші (некласифіковані) – 189 271 188 273 1935 – 4 2 5 1 
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Додатки

1.6. Заявки і патенти на промислові зразки (розподіл за країнами)

Код Країна

Заявки Патенти 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 2147 2285 1669 1686 1761 2213 2503 1754 1431 1337

UA Україна 1746 1945 1413 1442 1439 1803 2085 1425 1258 1098

AT Австрія 10 17 6 3 – 13 9 12 8 1

BG Болгарія 3 – 11 – 1 2 2 – – –

BY Білорусь 3 30 17 9 11 10 15 27 2 13

CH Швейцарія 5 5 3 8 14 6 4 5 6 10

CN Китай 24 14 5 1 4 8 30 6 4 3

CY Кіпр 4 3 – 2 19 13 3 1 – 16

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

DE Німеччина 19 9 9 13 21 15 20 12 8 11

FI Фінляндія 3 6 9 1 4 2 8 9 – 4

FR Франція 4 6 1 4 1 9 9 – 3 3

GB Велика Британія 16 34 12 7 10 4 41 14 7 9

IN Індія 18 – 3 3 1 8 18 1 1 4

IT Італія 17 5 7 6 6 19 16 9 3 7

JP Японія 8 18 7 14 38 20 13 16 9 27

KR Корея – 9 5 1 – 8 6 3 6 –

LI Ліхтенштейн 1 1 11 11 7 – 2 – 10 10

MD Молдова 58 2 – 4 – 5 3 1 – 3

NL Нідерланди  9 2 3 5 3 11 4 2 5 3

PL Польща 35 48 34 21 18 45 38 51 18 19

SE Швеція 4 10 5 1 4 – 6 12 – –

RU
Російська 

Федерація 
94 21 41 59 110 89 81 39 56 42

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

US США  19 29 19 37 37 25 26 35 14 33

Інші 22 30 23 31 12 31 34 32 12 20
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1.7. Міжнародні реєстрації промислових зразків за Гаазькою угодою

Код
Країна

Реєстрації

2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 489 569 440 484 552

AT Австрія – – 6 15 10

BE Бельгія 11 18 10 7 4

BG Болгарія 4 8 9 4 8

CH Швейцарія 230 228 159 155 184

CZ Чеська Республіка – 9 8 4 6

DE Німеччина 114 140 76 80 124

ES Іспанія 4 8 6 5 6

FI Фінляндія – 13 11 13 10

FR Франція 45 35 39 58 48

GB Велика Британія – 4 5 5 6

GR Греція 6 2 1 3 7

HR Хорватія 2 2 1 – 5

HU Угорщина 3 2 1 2 2

IT Італія 15 15 14 16 13

MD Молдова 2 2 4 5 2

NL Нідерланди 26 43 34 44 31

TR Туреччина 17 15 16 11 16

LI Ліхтенштейн – 6 1 – 3

LU Люксембург 2 – 6 7 11

PL Польща – 1 4 8 18

RO Румунія 1 – 1 3 –

SE Швеція 1 4 – 1 1

SI Словенія 1 2 1 4 3

US США – 1 13 15 20

Інші 5 11 14 19 14
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1.8. Заявки та реєстрації за національною процедурою на знаки для товарів та послуг

(розподіл за країнами)

Код Країна 

Заявки Реєстрації 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Всього: 23746 22371 17866 20603 21091 15375 15357 15137 16686 16677

UA Україна  19887 18497 14744 16711 16837 12130 11974 12027 13058 12854

АЕ
Об’єднані Арабські 

Емірати  
19 10 20 38 14 22 10 8 14 34

AR Аргентина 32 7 7 6 2 6 19 11 12 6

AT  Австрія  18 63 28 32 29 23 16 19 60 34

AU Австралія  9 2 15 10 14 7 6 4 4 6

BE Бельгія 17 17 7 37 9 16 7 20 16 30

BG Болгарія  12 15 38 15 18 15 16 14 18 23

BM Бермуди 25 13 1 4 8 2 10 45 3 6

BR Бразилія  19 17 6 13 15 14 51 8 17 6

BY Білорусь 58 165 146 42 53 51 38 116 118 43

CA Канада  26 43 14 33 23 26 10 27 33 25

CH Швейцарія 217 224 159 346 191 135 173 209 193 341

CL Чилі 1 – 7 4 11 8 3 – 7 4

CN Китай 126 119 73 78 111 57 109 105 97 74

CY Кіпр  133 111 103 123 444 68 154 92 101 199

CZ Чеська Республіка 28 14 15 34 40 25 31 22 14 19

DE Німеччина 198 199 173 138 148 145 169 177 204 168

DK Данія 27 27 11 28 30 10 15 22 12 26

EE Естонія  4 3 2 32 21 5 6 – 3 17

EG Єгипет 1 2 – – – – 1 1` – –

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

FI Фінляндія  61 42 65 23 22 44 66 33 52 19

FR Франція  68 98 62 81 86 53 74 74 95 92

GB Велика Британія 205 211 152 164 269 171 169 146 207 178

GE Грузія  11 6 15 10 8 5 4 8 15 13

GR Греція  14 20 4 5 13 17 10 22 5 4

HR Хорватія  19 10 11 – 8 8 12 18 9 4

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

HK Гонконг 8 14 9 27 37 16 14 10 17 23
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Закінчення додатку 1.8

Код Країна 

Заявки Реєстрації 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

IE Ірландія 7 11 40 135 53 15 22 8 16 172

IL Ізраїль 35 21 26 26 22 14 28 24 21 28

IN Індія 100 100 125 213 129 155 75 75 94 155

IT Італія 48 39 28 22 23 15 40 28 41 29

JP Японія 111 172 134 116 155 70 113 136 217 114

KR Корея, Республіка 21 55 62 77 107 45 30 31 67 87

KZ Казахстан 6 – – 3 1 2 4 1 2 2

LB Ліван 1 – 1 2 – 4 3 – 1 1

LI Ліхтенштейн 77 115 94 44 52 32 28 89 84 75

LK Шрі-Ланка 3 5 7 10 15 1 4 2 7 6

LT Литва  – 17 4 7 6 2 4 3 12 7

LU Люксембург 20 6 12 7 19 17 10 13 5 14

LV Латвія 14 16 10 9 10 2 11 6 7 8

MD Молдова 22 29 24 38 39 16 7 9 13 15

MX Мексика 20 4 7 7 2 2 7 15 8 8

NL Нідерланди 86 41 55 100 94 87 87 72 40 103

NO Норвегія  2 5 5 4 5 4 3 3 5 1

PA Панама 5 2 7 101 25 4 4 5 4 42

PL Польща 212 183 63 56 79 98 118 152 92 73

PT Португалія 2 5 1 2 11 1 4 – 4 3

RO Румунія 31 19 3 2 3 17 13 10 13 1

RU
Російська 

Федерація 
497 380 289 396 424 596 394 284 327  290

SE Швеція 29 19 8 43 24 58 19 19 11 40

SG Сінгапур 17 15 14 16 10 19 22 14 21 10

SI Словенія 1 3 1 – 4 3 – – 3 –

SK Словаччина 2 – 2 – 18 4 4 – 2 –

TR Туреччина 91 37 41 39 95 40 91 37 30 33

TW Тайвань 24 40 20 38 51 21 16 27 47 34

US США 817 853 710 760 885 829 821 691 877 832

VG
Віргінські острови, 

(Британські )
47 35 54 99 96 42 66 52 57 83

Інші  118 156 101 174 148 58 105 70 134 131
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1.9.  Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою 

(розподіл за країнами)

Код Країна 2007 2008 2009 2010 2011

Всього за міжнародною 

процедурою
9520 10712 8613 7974 8665

За Мадридською угодою

Всього за Мадридською 

угодою
7808 8773 7220 6634 7062

AM Вірменія 9 8 5 12 27

AT Австрія 304 370 268 197 207

BE Бельгія 179 210 162 136 134

BG Болгарія 132 124 86 81 80

BY Білорусь  29 49 34 83 116

CH Швейцарія 688 792 676 763 635

CN Китай  391 486 425 551 619

CY Кіпр 18 28 36 41 51

CZ Чеська Республіка  276 302 241 170 169

DE Німеччина 1930 2218 1744 1362 1552

EG Єгипет 4 16 6 4 10

ES Іспанія  210 240 160 131 167

FR Франція 904 889 789 733 765

HR Хорватія 35 12 16 11 11

HU Угорщина 346 155 182 130 154

IT Італія  883 893 655 621 636

KZ Казахстан 10 19 18 22 29

LI Ліхтенштейн  44 96 60 23 35

LU Люксембург 43 52 61 76 86

LV Латвія 55 90 53 72 67

MC Монако 18 13 11 4 9

MD Молдова  16 28 15 27 32

MK
Македонія, колишня 

Югославська республіка 
– 4 6 5 2

NL Нідерланди  263 320 231 208 176

PL Польща  246 271 327 224 270

PT Португалія 29 23 24 51 25

RO Румунія 45 26 34 43 31

RS Сербія  48 42 56 35 35

RU Російська Федерація  448 697 602 580 751

SI Словенія 76 95 113 96 50
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Код Країна 2007 2008 2009 2010 2011

SK Словаччина 66 89 51 55 34

VG
Віргінські острови, 

(Британські )
17 29 18 12 30

VN В’єтнам 7 5 12 3 17

Інші  39 82 43 72 50

За протоколом до Мадридської угоди

Всього за протоколом 1712 1939 1393 1340 1603

AU Австралія 32 36 51 34 24

DK Данія 90 141 96 70 75

EE Естонія 41 43 15 14 23

FI Фінляндія 77 97 73 60 83

GR Греція 37 35 24 23 24

GB Велика Британія 237 219 213 172 210

IE Ірландія 24 37 33 32 39

IS Ісландія 48 76 3 1 3

GE Грузія 14 8 4 6 4

JP Японія 135 135 93 92 104

KR Корея, Республіка  27 28 48 43 53

LT Литва 29 46 20 21 33

NO Норвегія 24 20 22 16 11

SE Швеція 83 125 82 63 85

SG Сінгапур 17 10 15 21 16

TR Туреччина  361 400 309 283 353

US США  418 466 276 375 432

UZ Узбекистан 1 2 2 – –

Інші 17 15 14 14 31
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2. Перелік науково-практичних конференцій і семінарів з питань 
інтелектуальної власності державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності, що відбулися у 2011 р.

Дата Назва заходу і місце проведення Організатори

21–25 

лютого

XVII Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

інтелектуальної власності», м. Львів
Держдепартамент, ВОІВ, ЄПВ 

14 

березня 

Семінар «Роз’яснення положень Мадридської угоди 

про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до 

неї», м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності», ВОІВ 

15 

березня

Семінар «Положення Сінгапурського договору про 

право товарних знаків», м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності», ВОІВ 

16 

березня

Круглий стіл «Роз’яснення положень Мадридської 

угоди про міжнародну реєстрацію знаків та 

Протоколу до неї», м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності», ВОІВ 

23 

березня

Прес-конференція «Презентація проекту BASCAP 

(Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy – 

«Бізнес проти піратства й контрафакту») в Україні», 

м. Київ

Держдепартамент, Український 

національний комітет Міжнародної 

торгової палати (ІСС Ukraine)

23–25 

березня
Тренінг «Розвиток інновацій», м. Київ

Інститут інтелектуальної влас-

ності Національного універси-

тету «Одеська юридична ака-

демія» в  м. Києві за підтримки 

Європейського Союзу

28–29 

березня 

Міжнародний семінар «Управління інтелектуальною 

власністю та комерціалізація технологій для універ-

ситетів, урядових дослідницьких центрів та малих і 

середніх підприємств в країнах СНД»,  м. Київ

Держдепартамент, ДП 

«Український інститут промислової 

власності», Відомство США 

з патентів і торговельних марок

30 

бе резня–

1 квітня

Семінар-тренінг з питань експертизи об’єктів інте-

лектуальної власності та управління ними,  м. Київ

Держдепартамент, ДП 

«Український інститут промислової 

власності», Відомство США 

з патентів і торговельних марок 

5 квітня
Семінар «Особливості експертизи заявок на вина-

ходи і корисні моделі», м. Київ

Держдепартамент, ДП 

«Український інститут промислової 

власності»

21–22 

квітня

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Стан і перспективи розвитку державної систе-

ми правової охорони інтелектуальної власності в 

Україні», м. Київ

МОНмолодьспорт, Держдепар-

тамент, Інститут інтелектуальної 

власності Національного універ-

ситету «Одеська юридична ака-

демія» в м. Києві 

27 квітня

Науково-практична конференція «Моделюємо май-

бутнє», присвячена Міжнародному дню інтелекту-

альної власності, м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності», УкрЦІПІП

28 квітня

Семінар «Технологічні та правові питання впровад-

ження електронного документообігу, електронних 

документів та електронного цифрового підпису в 

процесі набуття прав на ОПВ», м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут 

промислової власності», ВОІВ, 

УкрЦІПІП

29 квітня

Семінар «Деякі питання розгляду звернень грома-

дян у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом 

прав на об’єкти інтелектуальної власності», м. Київ

Держдепартамент,

ДП «Український інститут 

промислової власності»

18 

травня

Регіональний семінар з питань правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності, комерціалізації, 

захисту прав та управління інтелектуальною влас-

ністю на підприємствах, установах та організаціях, 

м. Ужгород

Держдепартамент, Ужгородський 

національний університет

18–21 

травня

Міжнародний семінар «Виявлення контрафактних 

медикаментів та недопущення їх обігу в Україні», 

м. Київ

Держдепартамент, Програма роз-

витку комерційного права (CDLP) 

Міністерства торгівлі і США
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Дата Назва заходу і місце проведення Організатори

24–25 

травня

Регіональний семінар «Договір про патентну коо-

перацію (PCT) та Мадридська система реєстрації 

знаків Актуальні питання», м. Донецьк

Держдепартамент, ВОІВ, 

Донецький національний 

університет

26 

травня

Семінар «Використання безпаперових інформацій-

них технологій у процесах набуття прав на об`єкти 

промислової власності» , м. Київ

Держдепартамент, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

26–27  

травня

Регіональний семінар «Договір про патентну коо-

перацію (РСТ) та Мадридська система реєстрації 

знаків», м. Запоріжжя

Держдепартамент, ВОІВ, 

Запорізький національний 

університет

27–29 

травня

ІV Міжнародна наукова конференція  «Теоретичні 

та практичні аспекти інноваційної діяльності в умо-

вах глобальної економічної системи», м. Маріуполь, 

Донецька обл.

Держдепартамент,

Приазовський державний 

технічний університет

7–9

червня

Міжнародний семінар «Протидія порушенням 

авторського права і суміжних прав у цифровому 

середовищі», м. Київ

Держдепартамент, Відомство США 

з питань патентів і торговельних 

марок

30

червня

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

захисту прав інтелектуальної власності в судовому 

порядку», м. Київ

Держдепартамент, Інститут 

інтелектуальної власності  

Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

в м. Києві 

12–16

вересня

XVIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми інтелектуальної власності», 

м. Ялта 

ВОІВ, ЄПВ,

Державна служба інтелектуальної 

власності України

21 

вересня

Регіональний науково-практичний семінар 

«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій 

та його комерційних партнерів», м. Харків

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності»

22–24 

вересня

VІІ Міжнародний салон винаходів і нових технологій 

«Новий час»,  м. Севастополь

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут про-

мислової власності»

23 

вересня

День відкритих дверей до Дня винахідника і раціо-

налізатора, м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

28 

вересня

Регіональний науково-практичний семінар 

«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій та 

його комерційних партнерів»,  м. Львів

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

12 

жовтня

Регіональний науково-практичний семінар 

«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій 

та його комерційних партнерів», м. Донецьк

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

17–18 

жовтня

Міжнародний семінар «Роль авторського права 

у процесі розвитку видавничої галузі», м. Київ

ВОІВ, Державна служба інте-

лектуальної власності України, 

Міжнародна асоціація видавців, 

Міжнародна федерація організацій 

прав на репрографічне відтворен-

ня, Українська асоціація видавців 

та книгорозповсюджувачів

19 

жовтня

Семінар «Апеляційна палата – експертиза. 

Зворотний зв’язок», м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»
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Дата Назва заходу і місце проведення Організатори

21 

жовтня

Семінар «Послуги цифрової патентної бібліотеки», 

м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

26 

жовтня

Регіональний науково-практичний семінар 

«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 

Об’єднання європейських футбольних асоціацій 

та його комерційних партнерів», м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

8 листо-

пада

Семінар «Актуальні питання ведення державних 

реєстрів», м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України, 

ДП «Український інститут 

промислової власності»

30 листо-

пада

Круглий стіл «Особливості охорони та захисту 

об’єктів авторського права, створених у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків», м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України

14 грудня

Круглий стіл «Судовий розгляд адміністративних 

справ та актуальні питання ведення державного 

контролю за дотриманням вимог законодавства 

України у сфері авторського права і суміжних 

прав», м. Київ

Державна служба інтелектуальної 

власності України

Закінчення додатку 2

3. Витрати на функціонування та розвиток державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності у 2011 р.

Стаття витрат Сума, тис. грн.

Організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної  

власності; проведення експертизи та видача охоронних документів 

на об’єкти промислової власності

82515,1

Інформаційна діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності 10670,6

Редакційно-видавнича діяльність 3199,7

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної 

власності, організація та участь у проведенні виставок, конкурсів, 

семінарів тощо 

3737,4

Організація навчання 643,8

Придбання ліцензійного програмного забезпечення  та програмне 

супроводження автоматизованих  систем
859,1

Проведення НДР, виконання перекладів науково-технічної та нормативної 

літератури
4608,7

Організація процесу виготовлення контрольних марок 1832,6

Організація процесу розповсюдження  контрольних марок, ведення єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок 
733,7

Забезпечення захисту прав  інтелектуальної власності  УЄФА 

та її комерційних партнерів   
558,6

Разом 109359,3
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