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Завершився 2012 рік, на який ми покладали 
чимало надій та сподівань.     

Наразі хочу на сторінках щорічного звіту 
поділитися з вами основними результата-
ми, яких досягнуто Державною службою 
інтелектуальної власності України у 2012 році. 

У році, що минув, мені випала честь очо-
лити фундаментальний для держави орган 
виконавчої влади. Упевнено можу ствер-
джувати: завдяки кропіткій роботі експертів 
і провідних фахівців державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності за 
роки незалежності України законодавча база в 
цій галузі адаптована до європейських норм, 
досягнуто високого рівня якості експертизи, 
щороку збільшується кількість виданих охорон-
них документів, на постійній основі проводить-
ся масштабна просвітницька кампанія, спрямо-
вана на формування в суспільстві розуміння 
того, що необхідно активно запроваджувати 
економіку, засновану на знаннях, інноваціях, 
інтелектуальних активах.

У звітному році пріоритетними напряма-
ми діяльності Державної служби залишали-
ся вдосконалення чинного законодавства 
у сфері інтелектуальної власності, активне 
співробітництво з міжнародними колегами, кон-
структивна робота Апеляційної палати, ком-
плекс робіт з патентно-інформаційного забез-

Шановні колеги 
та міжнародні партнери!

печення державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності, легалізація про-
грамного забезпечення в органах виконавчої 
влади, належний контроль за використанням 
об’єктів інтелектуальної власності, підготовка 
та підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
ІВ та низка інших актуальних напрямів, які по-
требують постійного розвитку. 

Ефективна робота у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності, безумовно, здатна 
вивести усі галузі економіки країни на новий 
рівень конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Запорукою успіху в цьому також є тісна 
співпраця з іншими державними структурами, 
особливо в галузі економіки. Мені приємно 
відзначити той факт, що наприкінці 2012 року 
між Державною службою та Українським со-
юзом промисловців і підприємців підписано 
Угоду про співпрацю. Цей документ дає нам 
можливість об’єднати зусилля для зміцнення 
фундаменту інноваційної економіки України. 

Визначною подією стало внесення у листо-
паді 2012 року до Державного реєстру патентів 
України на винаходи стотисячного патенту. Вар-
то зазначити, що вручення 100-тисячного па-
тенту України на винахід стало двічі ювілейним. 
Адже саме в листопаді 1992 року в Україні було 
зареєстровано перший патент на винахід. Тож 
20 років інноваційного розвитку незалежної 
держави демонструють стабільне зростання її 
інтелектуального потенціалу.

Продовжуються дослідні випробування си-
стеми подання електронних заявок на об’єкти 
права інтелектуальної власності. Кількість 
користувачів системи подання електронних 
заявок у 2012 році збільшилась порівняно з 
попереднім роком на 30 %, а кількість пода-
них електронних заявок за аналогічний період 
збільшилась удвічі.

Більш детально з кожним з пріоритетних 
напрямів роботи Державної служби можна 
ознайомитися зі сторінок звіту. 

І насамкінець хочу підкреслити, що всі ті 
важливі події, якими відзначився минулий рік, 
відбулися завдяки талановитому і працьовито-
му колективу, задіяному у сфері інтелектуальної 
власності, вітчизняним та іноземним колегам, 
представникам громадських інститутів, не бай-
дужим до питань функціонування та розвитку 
системи. Я щиро дякую кожному за фахові по-
ради і підтримку.

Голова Державної служби  
інтелектуальної власності України

Ковіня Микола Вікторович
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Україна має бути сучасною, впливовою 
й успішною державою. На досягнення цієї 
мети буде спрямована подальша робота на-
шого органу виконавчої влади. Ми впев-
нено можемо говорити, що наші вітчизняні 
об’єкти інтелектуальної власності спроможні 

стати підґрунтям для створення відповідного 
інвестиційного клімату. А чисельні інвестиції, 
безперечно, нададуть нового поштовху зро-
станню економіки та підвищенню соціальних 
стандартів життя українців.

Отже, бажаю нам усім незліченних успіхів!  

З повагою,

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України                                 Микола Ковіня 
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Важливим напрямом діяльності Державної 
служби є вдосконалення чинного законодав-
ства у сфері інтелектуальної власності. 

Протягом 2012 року здійснювалися за-
ходи, спрямовані, зокрема, на адаптацію 
національного законодавства до законодав-
ства Європейського Союзу в зазначеній галузі.

Метою адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС є досягнення відповідності 
правової системи України у сфері ІВ acquis 
communautaire.

Згідно з пунктами 2 та 3 розділу II Пла-
ну заходів щодо виконання у 2012 році 
Загальнодержавної програми адаптації за-
конодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
28.03.2012 № 156-р, Міністерство освіти і нау-
ки, молоді та спорту України та Державна служ-
ба здійснювали супроводження у Верховній 
Раді України законопроектів «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів з питань 
інтелектуальної власності» (реєстраційний 
№ 0903 від 12.12.2012, попередній реєстра-
ційний № 7205 від 04.10.2010) та «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання питань авторського права 
і суміжних прав» (реєстраційний № 0902 від 
12.12.2012, попередній реєстраційний № 6523 
від 15.06.2010). Наразі законопроекти готу-
ються до другого читання. 

Пріоритетним напрямом подальшого вдо-
сконалення законодавства було вивчення 
доцільності внесення змін до книги четвертої 
Цивільного кодексу України. З цією ме-
тою створено робочу групу, до якої увійшли 
співробітники Державної служби та Держав-
ного підприємства «Український інститут 
промислової власності» (ДП «УІПВ»), а та-
кож інші провідні фахівці галузі ІВ (науковці, 
представники судової системи та ін.). Упро-
довж року робочою групою здійснена значна 
робота з вивчення світового досвіду та су-
часних тенденцій у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності, досліджено дже-
рела законодавства таких країн, як Сполучені 
Штати Америки, Франція, Японія, Польща, 
Російська Федерація та ін., а також визначено 
концептуальні засади внесення змін до книги 
четвертої Цивільного кодексу України.

УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

1

На виконання Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для за-
безпечення реалізації Закону України від 
06.09.2012 № 5203 «Про адміністративні по-
слуги», схваленого на засіданні Кабінету 
Міністрів України від 01.10.2012, підготовлено 
проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів з питань 
інтелектуальної власності» та проект поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про внесен-
ня змін до Положення про представників у 
справах інтелектуальної власності (патентних 
повірених)».

Вищезазначене забезпечить приве-
дення законодавчих актів України у сфері 
інтелектуальної власності у відповідність до 
Закону України «Про адміністративні послу-
ги», урегулює питання надання та платності 
адміністративних послуг, віднесених до повно-
важень Державної служби.

Протягом 2012 року здійснювалося вдоско-
налення нормативно-правової бази.

На виконання Національного плану дій щодо 
впровадження Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», затвердженої Указом Президен-
та України від 27.04.2011 № 504, а також з ме-
тою приведення нормативно-правових актів у 
відповідність до вимог Митного кодексу України 
Державною службою розроблено проект поста-

Перший заступник голови 
Державної служби інтелектуальної 
власності України
Янов Олексій Володимирович
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нови Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2003 р. № 623», прийнятої на засіданні 
Уряду 28.11.2012 № 1083. Цією постановою 
передбачено скасування витягів з реєстру про 
визнання СІД-кодів, нанесених на диски та/або 
матриці, що експортуються, або матриці, що 
імпортуються.

У зв’язку з набранням чинності Митним 
кодексом України виникла необхідність у 
скасуванні переліку товарів, на які видавалися 
документи для здійснення митного контролю 
та митного оформлення товарів і транспор-
тних засобів, що переміщуються через мит-
ний кордон України. У зв’язку з цим Держав-
ною службою розроблено наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 
29.11.2012 № 1337 «Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 29 серпня 2008 року № 787», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
14.12.2012 за № 2086/22398.

Державною службою розроблено зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.03.2004 № 253 «Про затвердження Поряд-
ку легалізації комп’ютерних програм в органах 
виконавчої влади» з метою вдосконалення 
порядку фінансування заходів з легалізації 
комп’ютерних програм в органах виконавчої 
влади.

З метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо обмеження держав-
ного регулювання господарської діяльності» 
та затвердження Ліцензійних умов у сфері 
господарської діяльності відомчим актом ор-
гану ліцензування Державною службою розро-
блено:
• проект наказу Міністерства економічного роз-

витку і торгівлі України й Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України «Про виз-
нання такими, що втратили чинність, деяких 
наказів Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва і 
Міністерства освіти і науки України»; 

• проект наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва дисків для лазер-
них систем зчитування, матриць».
Відповідно до Концепції легалізації про-

грамного забезпечення та боротьби з неле-
гальним його використанням, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15.05.2002 № 247, для запроваджен-

ня ефективного правового та економічного 
механізму функціонування ринку програмного 
забезпечення передбачено створення й ве-
дення реєстру виробників і розповсюджувачів 
програмного забезпечення. У зв’язку з цим 
Державною службою розроблено наказ 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 22.03.2012 № 332 «Про затвер-
дження Положення про Реєстр виробників та 
розповсюджувачів програмного забезпечен-
ня», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 12.04.2012 за № 558/20871.

У звітному періоді було розроблено проек-
ти наказів Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України «Про затвердження Пра-
вил складання та подання заявки на знак для 
товарів і послуг» та «Про затвердження Пра-
вил проведення експертизи заявки на знак 
для товарів і послуг та знака за міжнародною 
реєстрацією». Ці проекти спрямовані на вдо-
сконалення чинних актів у частині складання, 
подання заявки на знак для товарів і послуг, 
проведення експертизи, а також на забез-
печення гармонізації з відповідними норма-
ми міжнародних договорів України, зокрема 
Сінгапурського договору про право товарних 
знаків.

Проблеми правозастосування у сфері на-
дання правової охорони на об’єкти права 
інтелектуальної власності Державна служба 
намагалася вирішити й на методологічному 
рівні.

Відповідно до Плану розробки методик про-
ведення експертизи за заявками на об’єкти 
промислової власності у 2012 році розроблено, 
зокрема, методичні документи, які стосують-
ся: визначення об’єкта винаходу та корисної 
моделі таким, що може одержати правову 
охорону згідно із Законом України «Про охо-
рону прав на винаходи і корисні моделі»; про-
ведення патентно-інформаційного пошуку за 
заявками на винахід та заявками на корисну 
модель; проведення попередньої експерти-
зи за заявками на корисну модель; застосу-
вання пункту 1 статті 5 Закону України «Про 
охорону прав на промислові зразки» в частині 
відмови в наданні правової охорони промис-
ловим зразкам, які суперечать публічному по-
рядку, принципам гуманності і моралі; проце-
дури відмови відповідно до Гаазької угоди про 
міжнародну реєстрацію промислових зразків; 
проведення кваліфікаційної експертизи заяв-
ки на винахід та експертизи запатентованої 
корисної моделі на відповідність умовам 
патентоздатності; проведення експертизи 
заявки на промисловий зразок; визначення 
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належності заявленого об’єкта до об’єктів про-
мислового зразка; розгляду документів, які по-
даються заявником за власною ініціативою; 
застосування пункту 4.5.3 Правил складан-
ня, подання та розгляду заявки на знак для 
товарів і послуг стосовно правомірності враху-
вання на користь реєстрації знака документів, 
які можуть бути надані заявником як докази, 
що свідчать на користь реєстрації знака; вибо-
ру позначень, які можуть бути об’єктами знаків 
за законодавством України у сфері правової 
охорони знаків для товарів і послуг; вирішення 
окремих питань, пов’язаних з проведенням 
формальної експертизи заявки на знак для 
товарів і послуг та інших формальних питань 
під час проведення експертизи заявки на знак 

для товарів і послуг; застосування окремих по-
ложень Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» під час проведен-
ня кваліфікаційної експертизи заявок на знаки 
для товарів і послуг; встановлення схожості 
позначень і спорідненості товарів і/або послуг.

Методичні рекомендації спрямовані на на-
дання допомоги заявникам та експертам у 
правильному застосуванні окремих положень 
законів України «Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 
промислові зразки», «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» та відповідних пра-
вил під час проведення експертизи заявок на 
об’єкти промислової власності (ОПВ). 
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РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Експертиза та реєстрація 
об’єктів промислової 
власності

2
2.1

Однією з пріоритетних цілей Державної 
служби є запровадження ефективної систе-
ми менеджменту якості експертизи заявок на 
ОПВ та скорочення строків їх розгляду. 

У 2012 році в закладі експертизи 
Державної служби – ДП «УІПВ» –виконані всі 
необхідні організаційні заходи та розроблені 
регламентувальні документи згідно з вимогами 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а саме:
• створено Координаційну раду з якості;
• призначено представника керівництва  

з якості;
• визначено уповноважених з питань упровад-

ження та забезпечення функціонування си-
стеми менеджменту якості в підрозділах;

• проведено навчальні семінари з питань ви-
мог стандартів ISO серії 9000;

• розроблено Настанову з якості ДП 
«УІПВ», Політику у сфері якості, необхідні 
документовані процедури.
За результатами проведеного компанією 

Dekra Certification аудиту системи менед-
жменту якості заклад експертизи отримав 
міжнародний сертифікат від 17.10.2012 
№ 321012076, який засвідчує, що в ДП «УІПВ» 
впроваджена та застосовується система ме-
неджменту якості згідно з вимогами стандарту 
ISO 9001:2008 у таких сферах діяльності:
• експертиза заявок на ОПВ (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, знаки для товарів 
і послуг, топографії інтегральних мікросхем 
(ІМС), зазначення походження товарів) на 
відповідність умовам надання правової охо-
рони та процеси забезпечення експертизи;

• забезпечення заходів з підготовки до 
державної реєстрації ОПВ та офіційної 
публікації відомостей про них;

Директор Державного підприємства 
«Український інститут промислової власності»
Мельник Елеонора Євгенівна

• експертиза та пошук за заявками на винахо-
ди відповідно до Договору РСТ.
З метою дотримання вимог запровадженої 

в ДП «УІПВ» системи менеджменту якості ек-
спертиза заявок на об’єкти інтелектуальної 
власності (винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, 
топографії інтегральних мікросхем, зазначення 
походження товарів) здійснюється відповідно 
до стандарту ISO 9001:2008, норм чинного за-
конодавства та положень нормативно-право-
вих актів у сфері промислової власності. 

Забезпечується безперервний внутрішній 
контроль якості проведення експертизи, 
організовуються навчання й тренінги з питань 
якості проведення експертизи заявок на вина-
ходи та корисні моделі, навчально-практичні 
наради з питань якості проведення експер-
тизи заявок на знаки для товарів і послуг та 
промислові зразки з урахуванням рішень 
Апеляційної палати й судових рішень тощо. 

Завдяки реалізації комплексу організаційно-
технічних заходів, спрямованих на скорочення 
строків проведення експертизи заявок на ви-
находи, спостерігається тенденція зменшен-
ня кількості заявок, що очікують проведення 
кваліфікаційної експертизи (рис. 2.1). Так, 
середній строк проведення кваліфікаційної ек-
спертизи заявок на винаходи у 2012 році ста-
новив у середньому 11,5 місяці. 

Середній строк проведення експертизи за-
явок на знаки для товарів і послуг у 2012 році 
становив 8–9 місяців з дати подання заявки. 

Строк розгляду заявок на промислові зраз-
ки становив у звітному році в середньому  
4,5 місяці. 
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Рис. 2.1. Динаміка скорочення кількості нерозглянутих заявок  та середній строк 
розгляду на стадії кваліфікаційної експертизи

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

Об’єкти промислової власності
Кількість поданих заявок

2008 2009 2010 2011 2012
Винаходи  5 686 4 812 5 311 5 249 4 955
Корисні моделі 9 602 9 199 10 678 10 436 10 217
Промислові зразки 2 285 1 669 1 686 1 761 1 851
Знаки для товарів і послуг
• за національною процедурою
• за Мадридською системою

33 081
22 371
10 710

26 479
17 866
8 613

28 577
20 603
7 974

29 756
21 091
8 665

32 051
22 781
9 270

Топографії ІМС – – – 1 3
Кваліфіковані зазначення походження 
товарів

2 7 4 4 3

Винаходи

У 2012 році надійшло 4 955 заявок на вина-
ходи (табл. 2.2, рис. 2.2).

Порівняно з попереднім роком активність 
національних заявників зменшилася на 5,8 %. 
Активність іноземних заявників у поданні за-

явок на винаходи за національною процеду-
рою зросла на 24,5 %, за процедурою РСТ – 
зменшилася на 9,2 %. До Державної служби 
як відомства-одержувача надійшла 121 заявка 
від національних заявників для патентуван-
ня винаходів за процедурою РСТ в іноземних 
державах. 

У 2012 році до закладу експертизи надійшло 
понад 49 тис. заявок на ОПВ (табл. 2.1), з них 
майже 15,2 тис. заявок – на винаходи та корисні 
моделі, понад 1,8 тис. – на промислові зразки й 

понад 32 тис. – на знаки для товарів і послуг  
(у т. ч. понад 22,7 тис. заявок – за національною 
процедурою).  

* Дані за попередні роки уточнені
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Таблиця 2.2. Надходження заявок та реєстрація патентів  на винаходи

Показник 2008 2009 2010 2011 2012
Надійшло заявок: 5 686 4 812 5 311 5 249 4 955
За національною процедурою 3 138 2 678 2 811 2 928 2 847

від національних заявників 2 807 2 429 2 552 2 643 2 491
від іноземних заявників 331 249 259 285 356

За процедурою РСТ 2 548 2 134 2 500 2 321 2 108
в т. ч. від національних заявників 2 – 2 1 1

Зареєстровано:
 патентів на  винаходи

3 832 4 002 3 874 4 061 3 405

на ім’я національних заявників 2 399 2 395 2 034 1 902 1 557
на ім’я іноземних заявників 1 433 1 607 1 840 2 159 1 848

Чинних патентів на кінець року, 
у т. ч. деклараційних 

26 929
3 776

24 651
–

24 617
–

24 773
–

25 276

Рис. 2.2. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації патентів на винаходи
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Протягом останніх років частка заявок від 
іноземних заявників у загальній кількості за-
явок на винаходи практично не змінюється, у 
звітному році вона становила 49,7 %. 

Найбільш активними, як і в попередні роки, 
були заявники із США (675 заявок), Німеч- 
чини (408 заявок), Швейцарії (243 заявки), 
Франції (142 заявки), Японії (119 заявок), 
Російської Федерації  (103 заявки), Великої 

Британії (93 заявки), Італії (69 заявок), 
Нідерландів (66 заявок), Бельгії (64 заявки) та 
Австрії (49 заявок). 

У 2012 році 85,5 % заявок від іноземних 
заявників надійшло за процедурою РСТ (рис. 2.3).

Розподіл заявок на винаходи за класами 
Міжнародної патентної класифікації (МПК) на-
ведено в табл. 2.3.
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Рис. 2.3. Розподіл заявок, поданих за процедурою РСТ, за країнами походження
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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 562 (11,3%) 182 (7,3%) 380 (15,4%)
C07 Органічна хімія 520 (10,5%) 47 (1,9%) 473 (19,2%)

A01

Сільське господарство; лісівництво, 
тваринництво; мисливство; відловлювання 
тварин; рибництво

329 (6,6%) 88 (3,5%) 241 (9,8%)

G01 Вимірювання; випробовування 201 (4,1%) 169 (6,8%) 32 (1,3%)

B65

Транспортування; пакування; зберігання; 
обробляння тонких або ниткоподібних 
матеріалів

133 (2,7%) 26 (1,0%) 107 (4,3%)

A23
Їжа або харчові продукти; їх обробляння, 
не охоплене іншими класами 124 (2,5%) 59 (2,4%) 65 (2,6%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 116 (2,3%) 22 (0,9%) 94 (3,8%)

В01
Фізичні чи хімічні процеси або устатковання 
взагалі 98 (2,0%) 34 (1,4%) 64 (2,6%)

H01 Основні електричні елементи 98 (2,0%) 60 (2,4%) 38 (1,5%)

H02
Генерування, перетворення або 
розподіляння електричної енергії 88 (1,8%) 69 (2,8%) 19 (0,8%)

E21
Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 
справа 84 (1,7%) 67 (2,7%) 16 (0,6%)

С10
Нафтова, газова та коксова галузі 
промисловості… 69 (1,4%) 27 (1,1%) 42 (1,7%)

У 2012 році зареєстровано 3 405 патентів 
на винаходи, з них 1 848 (54,3 %) – на ім’я 
іноземних заявників (табл. 2.2). 

Розподіл патентів на винаходи за класами 
МПК наведено в табл. 2.4.
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Таблиця 2.4. Пріоритети розподілу патентів  на винаходи за класами МПК

Клас 
МПК Назва класу Кількість 

заявок
На ім’я 

національних 
заявників

На ім’я 
іноземних 
заявників

А61 Медицина або ветеринарія; гігієна 454 (13,3%) 178 (11,4%) 276 (14,9%)
С07 Органічна хімія 413 (12,1%) 41 (2,6%) 372 (20,1%)

А01
Сільське господарство; лісівництво, 
тваринництво; мисливство; відловлювання 
тварин; рибництво

198 (5,8%) 93 (6,0%) 105 (5,7%)

G01 Вимірювання; випробовування 177 (5,2%) 156 (10,0%) 21 (1,1%)
H04 Техніка електричного зв’язку 167 (4,9%) 9 (0,6%) 158 (8,5%)

E21 Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 
справа 101(3,0%) 78 (5,0%) 23 (1,2%)

В65
Транспортування; пакування; зберігання; 
обробляння тонких або ниткоподібних 
матеріалів

85 (2,5%) 25 (1,6%) 60 (3,2%)

H01 Основні електричні елементи 83 (2,4%) 58 (3,7%) 25 (1,4%)
С12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино… 76 (2,2%) 29 (1,9%) 47 (2,5%)
F16 Вузли та деталі машин… 72 (2,1%) 44 (2,8%) 28 (1,5%)

А23 Їжа або харчові продукти; їх обробляння, 
не охоплене іншими класами 71 (2,1%) 34 (2,2%) 37 (2,0%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або устатковання 
взагалі 69 (2,0%) 24 (1,5%) 45 (2,4%)

C21 Металургія заліза 67 (2,0%) 36 (2,3%) 31 (1,7%)

С10 Нафтова, газова та коксова галузі 
промисловості… 66 (1,9%) 29 (1,9%) 37 (2,0%)

Таблиця 2.5. Надходження заявок та реєстрація патентів на корисні моделі 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012
Надійшло заявок: 9 602 9 199 10 678 10 436 10 217
За національною процедурою 9 593 9 190 10 669 10 424 10 212

від національних заявників 9 452 9 058 10 527 10 284 10 019
від іноземних заявників 141 133 142 140 193

За процедурою РСТ 9 9 9 12 5
    в т. ч. від національних заявників – 1 1 – –
Зареєстровано патентів: 9 282 8 391 9 405 10 291 9 951

на ім’я національних заявників 9 139 8 270 9 261 10 108 9 800
на ім’я іноземних заявників 143 121 144 183 151

Чинних патентів на кінець року 30 382 33 575 35 259 38 225 40 168

Станом на 1 січня 2013 року до Державного 
реєстру внесено 105 360 патентів на винаходи, 
з них є чинними 25 276 патентів.

Корисні моделі

У 2012 році надійшло 10 217 заявок на 
корисні моделі, з них 98,1 % – від національних 
заявників (табл. 2.5, рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації патентів на корисні моделі
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Розподіл заявок на корисні моделі від 
іноземних заявників наведено на рис. 2.5. 

Найбільше заявок на корисні моделі 
надійшло за такими класами: А61 (Медицина 
або ветеринарія; гігієна) – 1 797 заявок, з яких 
356 належить до підкласу А61К (Препарати для 
медичних, стоматологічних та гігієнічних цілей), 
G01 (Вимірювання; випробовування) – 904 заяв-
ки, А01 (Сільське господарство; лісівництво; тва-
ринництво...) – 548, А23 (Їжа або харчові продук-
ти, їх обробляння...) – 274, Е21 (Буріння ґрунту та 
гірських порід) – 192 заявки, F16 (Вузли та деталі 
машин...) – 182, G06 (Обчислювання; розраху-
нок; рахування) – 179, H01 (Основні електричні 

Майже 49 % з них подано заявниками з 
Російської Федерації.

Рис. 2.5. Розподіл заявок на корисні моделі від іноземних заявників  за країнами походження

елементи) – 148, В23 (Металорізальні верстати; 
обробляння металів, не охоплене іншими класа-
ми) – 138 заявок.

У 2012 році зареєстровано 9 951 патент на 
корисні моделі, з них 98,5 % – на ім’я національних 
заявників. 

На ім’я іноземних заявників зареєстровано 
151 патент, зокрема 74 – на ім’я заявників з 
Російської Федерації, по 14 – Білорусі та Кіпру, 
по 5 – Німеччини та Нідерландів, 4 – Віргін-
ських Островів, по 3 – Чехії, Великої Британії 
та Туреччини.
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Найбільше патентів на корисні моделі ви-
дано за такими класами: А61 (Медицина або 
ветеринарія; гігієна) – 2 192, G01 (Вимірювання; 
випробовування) – 1 070, А01 (Сільське госпо-
дарство; лісівництво; тваринництво...) – 678, 
А23 (Їжа або харчові продукти, їх оброблян-
ня...) – 366, Е21 (Буріння ґрунту та гірських 
порід) – 234, G06 (Обчислювання; розраху-
нок; рахування) – 224, F16 (Вузли та деталі 
машин...) – 218, В23 (Металорізальні верста-
ти; обробляння металів, не охоплене іншими 
класами) – 190, В65 (Транспортування; па-
кування; зберігання; обробляння тонких або 
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ниткоподібних матеріалів) – 177 та Н01 (Основні 
електричні елементи) – 176 патентів.

Станом на 1 січня 2013 року до Державно-
го реєстру внесено 76 361 патент на корисні 
моделі, з них є чинними 40 168 патентів. 

Промислові зразки

У 2012 році надійшла 1 851 заявка на 
промислові зразки, що на 5 % перевищує по-
казник попереднього року (табл. 2.6, рис. 2.6). 
Частка іноземних заявок у загальній кількості 
заявок на промислові зразки становила 18 %.

Таблиця 2.6. Надходження заявок та реєстрація патентів на промислові зразки

Показник 2008 2009 2010 2011 2012
Надійшло заявок: 2 285 1 669 1 686 1 761 1 851
від національних заявників 1 945 1 413 1 442 1 439 1 517
від іноземних заявників 340 256 244 322 334
Видано патентів: 2 503 1 754 1 431 1 337 1 541
на ім’я національних заявників 2 085 1 425 1 258 1 098 1 225
на ім’я іноземних заявників 418 329 173 239 316
Чинних патентів на кінець року 11 102 10 816 9 907 9 454 8 084

Рис. 2.6. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації патентів на промислові зразки

У звітному році заявники з Російської 
Федерації залишалися найактивнішими серед 
іноземних заявників (75 заявок, 22,5%). Та-
кож активними були заявники з Кіпру (34 за-
явки, 10,2 %), Білорусі (26 заявок, 7,8 %), США 
(25 заявок, 7,5 %), Німеччини (23 заявки, 6,9 %),  
Польщі (21 заявка, 6,3 %), Японії (18 заявок, 
5,4%), Великої Британії (12 заявок, 3,6 %) та 
Фінляндії (10 заявок, 3,0 %).

Зареєстровано 1541 патент на промислові 
зразки, з них 316 (20, 5%) – на ім’я іноземних 
заявників (табл. 2.6). 

Найбільше патентів видано за класами: 
09 (Опаковання та вмістини для перевозіння 
або переносіння товарів) – 332 (21,5 %), 
19 (Канцелярське знаряддя та приладдя, 
мистецькі та навчальні знадоби) – 236 (15,3 %), 
05 (Текстильні мірні вироби, штучні та натуральні 
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Інші 18,8%

Польща 2,0%

Бельгія 2,0%
Австрія 2,0%

Італія 2,6%

Туреччина 3,0%

Нідерланди 
8,4%

Франція 11,6%

Німеччина 17,5%

Швейцарія 
32,1%

Знаки для товарів і послуг

Національна процедура
У 2012 році продовжувала зроста-

ти активність національних та іноземних 
заявників (на 7 % та 14 % відповідно), від яких 
надійшла 22 781 заявка на знаки для товарів 

Рис. 2.7. Розподіл реєстрацій за Гаазькою угодою за країнами походження

і послуг (табл. 2.7, рис. 2.8). Кількість заявок 
від іноземних заявників становила 21,2 % 
від загальної кількості заявок, поданих за 
національною процедурою.

Дані щодо розподілу заявок за класами 
Міжнародної класифікації товарів і послуг 
(МКТП) наведено в табл. 2.8.

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

Показник 2008 2009 2010 2011 2012
Надійшло заявок: 22 371 17 866 20 603 21 091 22 781

від національних заявників 18 497 14 744 16 711 16 837 17 944
від іноземних заявників 3 874 3 122 3 892 4 254 4 837

Зареєстровано свідоцтв: 15 357 15 137 16 686 16 677 15 459

на ім’я національних заявників 11 974 12 027 13 058 12 854 11 611
на ім’я іноземних заявників 3 383 3 110 3 628 3 823 3 848

Чинних свідоцтв на кінець року 92 837 105 988 120 133 133 411 129 025

листові матеріали) – 112 (7,1 %), 32 (Графічні 
символи і логотипи, фактурні візерунки, оздо-
блення) – 88 (5,7 %), 25 (Будівельні блоки та 
елементи споруд) – 74 патенти (4,8 %), 06 (Меб-
льовання) – 69 патентів (4,5 %), 12 (Перевозівні 
або підіймальні засоби) – 66 (4,3 %), 02 (Пред-
мети одягу та галантерейні вироби) – 65 патентів 
(4,2 %) та 11 (Прикраси) – 63 патенти (4,1 %).

Станом на 1 січня 2013 р. до Державного 
реєстру внесено 24159 патентів на промислові 
зразки, є чинними 8084 патенти.

У 2012 році на територію України поширено 
дію 498 міжнародних реєстрацій за Гаазькою 
угодою про міжнародну реєстрацію промисло-
вих зразків (рис. 2.7).
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Рис. 2.8. 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… 7 192 (18%) 6 159 (20,3%) 1 033 (10,8%)

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

2 676 (6,7%) 1 440 (4,7%) 1 236 (13,0%)

41 Освіта, виховування, забезпечування 
навчання; розваги… 2 402 (6,0%) 2 100 (6,9%) 302 (3,2%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 2 396 (6,0%) 2 069 (6,8%) 327 (3,4%)
30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1 848 (4,6%) 1 403 (4,6%) 445 (4,7%)

09 Наукові, морські, геодезичні…прилади 
та інструменти… 1 407 (3,5%) 918 (3,0%) 489 (5,1%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні 
екстракти… 1 345 (3,4%) 1 092 (3,6%) 253 (2,7%)

43 Послуги щодо забезпечування харчами 
та напоями; тимчасове житло… 1 328 (3,3%) 1 181 (3,9%) 147 (1,5%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 1 307 (3,3%) 995 (3,3%) 312 (3,3%)
25 Одяг, взуття, наголовні убори 1 279 (3,2%) 986 (3,2%) 293 (3,1%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги… 1 272 (3,2%) 1 019 (3,4%) 253 (2,7%)

03 Вибілювальні препарати та інші 
речовини для прання… 1 222 (3,1%) 738 (2,4%) 484 (5,1%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води та інші 
безалкогольні напої;… 1 091 (2,7%) 834 (2,7%) 257 (2,7%)

38 Зв’язок 985 (2,5%) 825 (2,7%) 160 (1,7%)
36 Страхування; фінансова діяльність… 918 (2,3%) 739 (2,4%) 179 (1,9%)
37 Будування 903 (2,3%) 740 (2,4%) 163 (1,7%)

39 Транспорт; пакування і зберігання 
товарів; влаштовування подорожей 808 (2,0%) 690 (2,3%) 118 (1,2%)
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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… 4 566 (16,4%) 3 890 (19,1%) 676 (9,0%)

05 Фармацевтичні та ветеринарні препарати; 
гігієнічні препарати на лікарські потреби 1 975 (7,1%) 967 (4,7%) 1 008 (13,4%)

41 Освіта, виховування, забезпечування 
навчання; розваги… 1 717 (6,2%) 1 491 (7,3%) 226 (3,0%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 1 366 (4,9%) 1 085 (5,3%) 281 (3,7%)
30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1 283 (4,6%) 980 (4,8%) 303 (4,0%)

09 Наукові, морські, геодезичні…прилади та 
інструменти… 1 040 (3,7%) 617 (3,0%) 423 (5,6%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 1 014 (3,6%) 726 (3,6%) 288 (3,8%)
25 Одяг, взуття, наголовні убори 973 (3,5%) 695 (3,4%) 278 (3,7%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні 
екстракти… 936 (3,4%) 721 (3,5%) 215 (2,8%)

03 Вибілювальні препарати та інші речовини 
для прання… 897 (3,2%) 463 (2,3%) 434 (5,7%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги… 868 (3,1%) 692 (3,4%) 176 (2,3%)

43 Послуги щодо забезпечування харчами та 
напоями; тимчасове житло… 837 (3,0%) 713 (3,5%) 124 (1,6%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води 
та інші безалкогольні напої;… 724 (2,6%) 523 (2,6%) 201 (2,7%)

36 Страхування; фінансова діяльність… 721 (2,6%) 584 (2,9%) 137 (1,8%)
38 Зв’язок 715 (2,6%) 558 (2,7%) 157 (2,1%)
37 Будування 657 (2,4%) 544 (2,7%) 113 (1,5%)

39 Транспорт; пакування і зберігання товарів; 
влаштовування подорожей 591 (2,1%) 475 (2,3%) 116 (1,5%)

У звітному році зареєстровано 15 459 свідоцтв 
на знаки для товарів і послуг. Із загальної 
кількості зареєстрованих свідоцтв 75,1 % 
становлять реєстрації на ім’я національних 
заявників (табл. 2.7). 

Розподіл реєстрацій за класами МКТП наве-
дено в табл. 2.9. 

Станом на 1 січня 2013 року зареєстровано 
165 536 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, є 
чинними 129 025 свідоцтв.

Міжнародна процедура
З Міжнародного бюро ВОІВ (МБ ВОІВ) у 

2012 році надійшло 9 270 міжнародних заявок, 
з них 81,1 % – за Мадридською угодою про 

міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська уго-
да) та 18,9 % – за Протоколом до Мадридської 
угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Прото-
кол до Мадридської угоди) (табл. 2.10, рис. 2.9).

У звітному році до МБ ВОІВ було відправлено 
368 заявок від національних заявників на 
міжнародну реєстрацію знаків (рис. 2.10).
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Таблиця 2.10. Надходження міжнародних заявок та реєстрація знаків за Мадридською 
системою

Показник 2008 2009 2010 2011 2012
Надійшло міжнародних заявок у т. ч. 10 712 8 613 7 974 8 665 9 270

за Мадридською угодою 8 773 7 220 6 634 7 062 7 519
за Протоколом до Мадридської угоди 1 939 1 393 1 340 1 603 1 751

Зареєстровано міжнародних знаків 9 459 9 664 10 003 7 537 8 145

Рис. 2.9. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрацій знаків для товарів 
і послуг за Мадридською системою

Рис. 2.10. Динаміка активності національних заявників щодо міжнародної реєстрації знаків
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Лідерами в поданні заявок за Мадридською 
угодою, як і в попередні роки, залишаються за-
явники з Німеччини (1 498 заявок), Російської 
Федерації (917 заявок), Франції (807 заявок), 
Італії (702 заявки), Швейцарії (664 заявки), Ки-
таю (623 заявки), Польщі (244 заявки), Угор-
щини (214 заявок), Нідерландів (205 заявок), 
Австрії (204 заявки), Чехії (190 заявок), Білорусі 
(168 заявок), Іспанії (162 заявки) та Бельгії (135 
заявок). Частка заявок від заявників з цих країн 

становить 72,6 % від загальної кількості заявок, 
поданих у 2012 році за міжнародною процедурою.

У 2012 році серед держав-учасниць Протоко-
лу до Мадридської угоди найактивніше заявки 
з поширенням на територію України подавали: 
США – 485 заявок, Туреччина – 290 заявок, Ве-
лика Британія – 223 заявки, Японія – 164 заяв-
ки, Швеція – 128 заявок, Фінляндія – 80 заявок 
та Данія – 74 заявки (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Розподіл заявок, поданих за міжнародною процедурою, за країнами походження
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2.2

Рис. 2.12.  Динаміка реєстрації  договорів щодо розпоряджання майновими правами 
промислової власності
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Загальна кількість реєстрацій договорів 
щодо розпоряджання майновими правами на 
ОПВ у 2012 році склала 2 088 (рис. 2.12): 
• 1 716 реєстрацій стосуються передання ви-

ключних майнових прав на ОПВ;
• 207 реєстрацій стосується видачі ліцензії на 

використання ОПВ;
• 165 «відкритих» ліцензій на використання 

винаходів та корисних моделей. 
Наведені дані свідчать, що, як і в минуло-

му році, 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 було 
внесено до відповідних державних реєстрів 
відомості щодо передання виключних майно-
вих прав та видачі ліцензій, значно перевищує 
кількість зареєстрованих договорів і складає 
3 531 ОПВ: 213 винаходів, 199 корисних моде-
лей, 111 промислових зразків та 3 008 знаків 
для товарів і послуг. 
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Таблиця 2.11. Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими 
правами промислової власності за об’єктами

Вид договору

Кількість реєстрацій

Винаходи Корисні 
моделі

Промислові 
зразки

Знаки для 
товарів 
і послуг

Усього

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Усього, в т. ч. 168 191 136 166 96 77 1 709 1 654 2 109 2 088

невиключні 
ліцензії 8 4 11 15 3 5 115 112 137 136

виключні ліцензії 1 3 12 7 2 8 56 52 71 70
одиничні ліцензії – – – – – – 2 1 2 1
передача права 123 109 72 55 91 63 1 536 1 489 1 822 1 716
«відкриті» ліцензії 36 75 41 89 – 1 – – 77 165

Станом на 31 грудня 2012 року всього до 
державних реєстрів внесено відомості про 
19 386 договорів щодо розпоряджання май-
новими правами промислової власності, у 
тому числі на винаходи і корисні моделі – 4 613, 
на знаки для товарів і послуг – 13 787, на 
промислові зразки – 986. 

Дані про внесення до державних реєстрів 
відомостей щодо розпоряджання майновими 
правами промислової власності наведені в 
табл. 2.11.

Таблиця 2.12. Порівняльні дані про внесення до реєстру відомостей щодо розпоряджання 
майновими правами на знаки для товарів і послуг та кількість знаків для товарів і послуг, 
стосовно яких такі відомості внесені до реєстру

Вид договору
Кількість договорів Кількість знаків для 

товарів і послуг
2011 2012 2011 2012

Договори про передання 
виключних майнових прав на 
знаки для товарів і послуг, у т. ч.

1 536 1 531 2 985 2 718

від українських правовласників 1 262 1 267 2 116 2 068
від іноземних правовласників 274 264 869 650

Ліцензійні договори на 
використання знаків для товарів 
і послуг, у т. ч.  

173 171 308 290

від українських правовласників  99 100 113 172
від іноземних правовласників 74 71 195 118

Представлені в табл. 2.11 дані свідчать, 
що у 2012 році порівняно з попереднім роком 
кількість зареєстрованих договорів щодо розпо-
ряджання майновими правами на ОПВ суттєво 
не змінилася.

Значно збільшилася порівняно з попереднім  
роком кількість опублікованих заяв щодо 
«відкритих ліцензій» на винаходи та корисні 
моделі. 

Наведені в таблиці 2.12 дані свідчать про 
те, що значних змін в активності українських та 
іноземних правовласників знаків щодо передан-
ня майнових прав на знаки для товарів і послуг 
та видачі ліцензій на використання знаків для 
товарів і послуг у звітному році не відбулося. 
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Державна реєстрація авторського 
права

2.3
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Протягом 2012 року до Державної служби 
подано 5 601 заявку на реєстрацію авторсько-
го права на твір, що на 209 заявок більше ніж 
у попередньому році. Прийнято 5 391 рішення 
про реєстрацію, здійснено 5 410 реєстрацій 
авторського права на твір, що на 3 % більше 
порівняно з попереднім роком (рис. 2.13).

Протягом звітного періоду здійснено 886 реєст-
рацій авторського права на службовий твір, 
з них 717 реєстрацій стосується службових 
творів, майнові права на які належать робо-
тодавцям, та 169 реєстрацій – майнові права 
на які є спільною власністю працівника, який 
створив твір, і роботодавця. 

У 2012 році Державною службою 
зареєстровано 329 договорів, які стосуються 
права автора на твір (рис. 2.14). У 2012 році 
подано 325 заявок на реєстрацію договорів, які 
стосуються права автора на твір. Найбільшою 
є кількість зареєстрованих договорів про пе-

редачу (відчуження) майнових прав на твір 
(238), при цьому майже всі договори стосують-
ся повної передачі майнових прав. Крім того, 
зареєстровано 79 договорів про передачу ви-
ключного права й 12 договорів про передачу 
невиключного права на використання твору.
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Рис. 2.14. Динаміка державних реєстрацій договорів 

Рис. 2.13.  Динаміка державних реєстрацій авторського права 

Відомості про здійснені у 2012 році реєстрації 
містяться в офіційному бюлетені Державної 
служби «Авторське право і суміжні права» 

(№№ 27−29 за 2012 рік) та в Каталозі державної 
реєстрації (16-й випуск за 2012 рік).
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У 2012 році до Апеляційної палати пода-
но 152 заперечення проти рішень Державної 
служби, які за ОПВ розподілилися таким чином: 
винаходи – 16; корисні моделі – 2; знаки для 
товарів і послуг – 134.

Проведено 228 відповідних засідань колегій 
Апеляційної палати, на яких розглянуто 13 за-
перечень стосовно рішень за заявками на ви-
находи, 1 – за заявками на корисні моделі, 
62 – за заявками на знаки для товарів і по-
слуг, 1 – за заявками на промислові зразки.

Апелянтам направлено 77 рішень Апеля-
ційної палати, з них 42 рішення про задоволен-
ня заперечень повністю, 4 рішення про частко-
ве задоволення та 31 рішення про відмову в 
задоволенні заперечень. Не прийнято до роз-
гляду 5 заперечень. 

У 2012 році до Апеляційної палати подано 
16 заяв про визнання знака добре відомим в 
Україні. 

Проведено 17 відповідних засідань колегій 
Апеляційної палати. Заявникам направлено 
23 рішення Апеляційної палати, усі – про виз-
нання знаків добре відомими в Україні. 

У 2012 році розглянуто, досліджено та 

Захист прав в адміністративному 
порядку

Захист прав у судовому порядку

3.1

3.2

ЗАХИСТ ПРАВ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ3

У 2012 році судами України відкрито прова-
дження в 135 справах, пов’язаних із захистом 
прав на ОПВ, у яких одними з учасників ви-
ступали Державна служба та/або ДП «УІПВ», 
з них в адміністративних судах – 16 судових 
справ; у господарських судах – 70; у судах 
загальної юрисдикції – 49.

Судові справи, за якими відкрито провад-
ження у 2012 році, розподілилися за предме-
том спору таким чином:
• про визнання недійсними: свідоцтв на знаки 

для товарів і послуг повністю – 49, частко-
во – 2; міжнародних реєстрацій знаків – 3; 
кваліфікованого зазначення походження то-
вару – 1; патентів на промислові зразки – 14; 
патентів на винаходи – 4; патентів на корисні 
моделі – 12; 

• про дострокове припинення: дії свідоцтв на 
знаки для товарів і послуг – 9; дії міжнародних 
реєстрацій на території України – 1; 

• проти рішень Апеляційної палати за заяв-
ками на знаки для товарів і послуг – 2, за 

підготовлено відповіді на 179 звернень від 
фізичних і юридичних осіб. Стосовно роз’яснень 
процедури реєстрації прав на ОПВ та впровад-
ження розробок розглянуто 35 звернень; сто-
совно надання пільг зі сплати зборів – 5; сто-
совно процедури розгляду заявок на ОПВ – 68; 
стосовно питань захисту прав на ОПВ – 23; 
стосовно інших питань – 48.

міжнародними реєстраціями – 1, за заявками 
на винаходи – 2;

• проти рішень Державної служби: за заявка-
ми на знаки для товарів і послуг – 11; на ви-
находи – 3; 

• про захист прав ІВ – 21.
З метою забезпечення представництва 

інтересів Державної служби та/або ДП «УІПВ» 
взято участь у 973 судових засіданнях.

За рішеннями судів визнано недійсними 28 
свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 7 патентів 
на промислові зразки.

Протягом 2012 року здійснювалося пред-
ставництво Державної служби в судах України 
з питань дотримання законодавства у сфері 
захисту авторського права та суміжних прав. 
Розгляд справ, у яких Державна служба висту-
пала одним з учасників процесу, провадився: в 
адміністративних судах – у 16 справах; у госпо-
дарських судах – у 3 справах; у судах загальної 
юрисдикції – в 1 справі.

Заступник голови 
Державної служби інтелектуальної 
власності України
Дмитришин Володимир Степанович
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Діяльність організацій 
колективного управління

3.3

Відповідно до Положення про Державну 
службу інтелектуальної власності України, за-
твердженого Указом Президента України від 
9.04.2011 № 436, Державна служба забезпечує 
облік організацій колективного управління, 
визначає уповноважені організації колектив-
ного управління, здійснює аналіз їх діяльності, 
знімає з обліку організації колективного 
управління, виключає з реєстрів організації 
колективного управління та уповноважені 
організації колективного управління, анулює 
відповідні свідоцтва. 

У 2012 році на обліку перебувало 15 орга-
нізацій колективного управління. 

Найбільшою організацією колективного 
управління у сфері авторського права в Україні 
є Державне підприємство «Українське агент-
ство з авторських та суміжних прав» (ДП УА-
АСП), яке здійснює управління майновими 
правами суб’єктів авторського права, зокрема 
такими категоріями майнових прав, як вико-
ристання об’єктів авторського права шляхом 
публічного виконання, у тому числі на радіо та 
телебаченні, шляхом відтворення творів за до-
помогою механічного, магнітного та іншого за-
пису, шляхом репродукування та ін.

У 2012 році в провадженні судів різних 
інстанцій було 5 справ за позовами ДП УААСП 
до користувачів об’єктів авторського права 

щодо порушення виключних майнових прав, 
погашення дебіторської заборгованості, неви-
конання умов ліцензійних договорів тощо.

Ще одним напрямом діяльності ДП УААСП є 
досудове врегулювання спорів щодо своєчасної 
виплати авторської винагороди за використан-
ня об’єктів авторського права. У 2012 році було 
направлено 31 претензію до театрів та інших 
користувачів об’єктів авторського права на за-
гальну суму понад 1,8 млн грн.

Наразі органами Державної виконавчої служ-
би проводиться робота з примусового стягнен-
ня заборгованості з боржника (театру) на суму 
131 285 грн.

Протягом 2012 року зібрано винагороду на 
суму понад 53 млн грн, сума виплаченої винаго-
роди склала майже 35 млн грн (за аналогічний 
період 2011 року сума зібраної винагороди 
склала понад 51 млн грн, сума виплаченої ви-
нагороди перевищила 36 млн грн).

Спостерігається тенденція щорічного зро-
стання сум зібраної винагороди суб’єктам ав-
торського права та суміжних прав. З огляду 
на масштаби використання об’єктів цих прав 
в Україні актуальним залишається питання по-
силення контролю за використанням об’єктів 
авторського права та суміжних прав і вдоско-
наленням системи колективного управління в 
Україні.

Контроль за дотриманням 
законодавства у сфері 
інтелектуальної власності   

3.4

Питання боротьби з порушеннями прав 
ІВ постійно контролюється керівництвом 
Державної служби.

Протягом 2012 року головними держав-
ними інспекторами з питань ІВ Державної 
служби на всій території України проведено 
396 перевірок суб’єктів господарювання, які 
у своїй діяльності використовували об’єкти 
права ІВ. Серед них розповсюджувачі контра-
фактних аудіовізуальних творів, фонограм, 
комп’ютерних програм, баз даних; суб’єкти го-
сподарювання, що з порушенням вимог законо-
давства використовували об’єкти авторського 
права та суміжних прав у публічній сфері (за-
клади громадського харчування, розважаль-
ні заклади тощо); користувачі неліцензійного 
програмного забезпечення. За результатами 
перевірок складено та направлено до суду  
96 протоколів про адміністративні правопору-

шення, вилучено близько 26,5 тис. примірників 
контрафактної продукції. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи  дер-
жавних інспекторів є просвітницька діяльність, 
спрямована на профілактику правопорушень і 
запобігання їм у галузі ІВ. Протягом року про-
водилися наради та робочі зустрічі з представ-
никами органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо роз’яснення норм зако-
нодавства у сфері ІВ, надавалися консультації 
суб’єктам господарювання.

З метою посилення системи захисту прав ІВ 
в Україні Державна служба надала пропозиції 
Кабінетові Міністрів України щодо відновлення 
роботи Координаційних рад по боротьбі з пору-
шеннями прав інтелектуальної власності (КР) в 
усіх регіонах України. 

Кабінет Міністрів України підтримав 
пропозиції Державної служби та доручив 
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Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським державним 
адміністраціям забезпечити створення КР та 
інформування Державної служби про результа-
ти роботи цих рад. 

Діяльність КР буде спрямована на 
координацію зусиль державних органів та гро-
мадських організацій, які опікуються захистом 
прав інтелектуальної власності у відповідних 
регіонах. Рекомендації КР щодо покращення 
стану справ у боротьбі з «піратством», ляжуть 
в основу відповідних рішень голів обласних 
(міських) державних адміністрацій та значною 
мірою вплинуть на зменшення рівня порушень 
у сфері використання об’єктів права ІВ.

У 2012 році в центральних органах виконав-
чої влади проведено планову інвентаризацію 
комп’ютерних програм з метою здійснення 
контролю за дотриманням законодавства з 
питань їх правової охорони та визначення по-
треби в нових програмах. Заходи  з легалізації 
комп’ютерних програм в органах виконавчої 
влади сприяли поступовому зниженню рівня 
використання неліцензійного програмного за-
безпечення у 2012 році до 40 %.

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Поло-
ження про Державну службу інтелектуальної 
власності України та на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України від 22.03.2012 № 332 «Про затвер-
дження Положення про Реєстр виробників та 
розповсюджувачів програмного забезпечення» 
Державна служба веде Реєстр виробників та 
розповсюджувачів програмного забезпечення 
та видає свідоцтва про внесення відомостей 
до зазначеного реєстру (http://sips.gov.ua/ua/
registerpz.html).

Протягом 2012 року було видано 153 сві-
доцтва про внесення відомостей до Реєстру 
виробників та розповсюджувачів програмного 
забезпечення.

Загалом, починаючи з 2003 року, суб’єктам 

господарювання видано 1 621 свідоцтво про 
внесення відомостей до Реєстру виробників та 
розповсюджувачів програмного забезпечення. 

За дорученням Державної служби Держав-
не підприємство «Інтелзахист» у 2012 році за-
безпечувало процес видачі контрольних марок 
імпортерам, експортерам та відтворювачам 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, ве-
дення Єдиного реєстру одержувачів контроль-
них марок відповідно до Закону України «Про 
розповсюдження примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних».

У 2012 році видано 10 816 630 контрольних 
марок, що на 26,4% менше, ніж у 2011 році. Це 
пов’язано зі швидким розвитком інформаційно-
комунікаційних  технологій, що призводить до 
розповсюдження об’єктів авторського права і 
суміжних прав через мережу Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про особли-
вості державного регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання, пов’язаної з вироб-
ництвом, експортом, імпортом дисків для ла-
зерних систем зчитування, матриць» та За-
кону України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» Державна служба 
здійснювала ліцензування виробництва дисків 
для лазерних систем зчитування, матриць.  
У 2012 році закінчився строк дії 1 ліцензії, ану-
льовано 2 ліцензії, видано 3 ліцензії, з них 2 – на 
виробництво дисків для лазерних систем зчи-
тування, матриць та 1 на виробництво дисків 
для лазерних систем зчитування. Усього на цей 
час виробництво дисків для лазерних систем 
зчитування здійснюють згідно з відповідними 
ліцензіями 3 суб’єкти господарювання.

Протягом 2012 року продовжувалася робота 
із суб’єктами господарювання стосовно виз-
нання спеціальних ідентифікаційних кодів (СІД-
кодів), нанесених на диски та/або матриці, що 
експортуються, або матриці, що імпортуються.  
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Інформаційне забезпечення 
процесу експертизи заявок 
на об’єкти промислової 
власності. 
Комплектування фондів 
патентної документації

4.1

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

4

Одним із завдань, визначених Програмою 
розвитку державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності на 2010–2014 роки, 
є найбільш повне та всебічне задоволення 
суспільних потреб і вимог експертизи щодо 
достовірної та актуальної інформації, зокре-
ма патентно-інформаційне забезпечення у 
сфері ІВ та забезпечення широкого доступу 
громадськості до інформації, пов’язаної з на-
буттям прав на об’єкти ІВ. Успішне вирішення 
цього завдання забезпечується шляхом вико-
нання комплексу робіт з інформаційного забез-
печення діяльності в галузі ІВ, передусім – про-
цесу експертизи.

Протягом 2012 року тривало поповнення 
Патентно-інформаційної бази експертизи (ПІБ) 
ДП «УІПВ» національною та зарубіжною патент-
ною документацією, яке здійснювалося пере-
важно в рамках міжнародного співробітництва, 
зокрема міжнародного обміну документацією, 
відповідно до затвердженого актуалізованого 
складу ПІБ. 

Загальний обсяг колекції ПІБ на оптичних 
дисках за 2012 рік зріс на 369 одиниць і стано-
вить понад 14,1 тис. дисків.

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) ек-
спертизи – складова частина ПІБ – за 2012 рік 
поповнився 980 примірниками книг, брошур, 
періодичних видань, а також національною 
патентною документацією – поточними 
публікаціями офіційного бюлетеня «Промисло-
ва власність» на DVD та національного CD-ROM 
«Винаходи в Україні».

Тривали роботи з розширення ресурсів 
електронної «Бази знань» шляхом оцифрову-
вання власних фондів друкованих видань та 
копій статей, отриманих з інших інформаційних 
джерел, доступ до якої надається через локаль-
ну мережу Інтранет. Протягом звітного періоду 
база поповнилася 2 317 документами.

З метою доукомплектування ДІФ експерти-
зи нормативними документами та державними 
стандартами України за тематикою «Інформація 
і документація. Інформаційні технології», для 
забезпечення заходів, визначених Концепцією 

розвитку автоматизації та впровадження 
інформаційних технологій у ДП «УІПВ» у 2008–
2012 роках, постійно здійснювався поточний 
моніторинг інформаційних ресурсів веб-сайта 
ДП «Укрметртестстандарт» та опрацьову-
вався періодичний інформаційний покажчик 
«Стандарти». 

Важливою ланкою в комплексі робіт з 
інформаційного забезпечення експертів за-
лишалася система надання матеріалів за 
міжбібліотечним абонементом з використан-
ням фондів 66 бібліотек України, а також фон-
ду Державної публічної науково-технічної 
бібліотеки Росії на основі укладеного Догово-
ру на платне одержання електронних копій 
необхідних джерел інформації.

Для виконання замовлень експертів на непа-
тентну (науково-технічну) літературу та патент-
ну документацію використовувалися:
• комерційна база даних (БД) Science Direct 

Article Choice, доступ до якої здійснювався 
на основі укладеної угоди;

• Програма ВОІВ ARDI – «Доступ до досліджень 
з метою розвитку та інновацій», яка до верес-
ня 2012 року використовувалася в тестовому 
режимі й далі – у рамках підписаної угоди; 

• безоплатні національні та зарубіжні Інтернет-
ресурси.
Досліджувалися можливості забезпечення 

доступу до непатентної літератури, насампе-
ред – мінімуму документації РСТ, через Інтернет 
на безоплатній та комерційній основах з ме-
тою скорочення строків виконання замовлень 
експертів на зазначені джерела інформації.

З метою оптимізації стратегії пошуку 
непатентної літератури мінімуму документації 
РСТ в зарубіжних комерційних БД проведено 
порівняльний аналіз ресурсів БД Science Direct 
Article Choice, Програми ВОІВ ARDI, HINARI, 
AGORA, OARE, Цифрової бібліотеки IEEE 
Xplore, БД «Журнали Американського хімічного 
товариства», Wiley Online Library, Springer,  
а також деяких безоплатних Інтернет-ресурсів. 

У результаті проведених досліджень 
підготовлено інформацію щодо наявності 
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та доступності в режимі онлайн непатентної 
літератури мінімуму документації РСТ, виз-
начено ретроспективу електронних версій 
періодичних видань у зазначених вище 
Інтернет-ресурсах.

Продовжувалося виконання комплексу 
робіт, спрямованих на забезпечення досту-
пу експертів до комерційних зарубіжних БД 
та зарубіжних інформаційних продуктів, ви-
користання яких є обов’язковим і які протягом 
2012 року забезпечували доступ до патентної 
документації мінімуму документації РСТ в по-
вному обсязі, а саме:
• пошукової системи ЄПВ в межах комерційної 

послуги EPOQUE Net згідно з угодою, укладе-
ною з ЄПО; 

• БД REAXYS – унікального інформаційно-
пошукового комплексу, який надає до-
ступ до патентної інформації й непатентної 
літератури в галузі хімії, згідно з укладеною 
угодою з компанією «Elsevier Information 
Systems GmbH» (Німеччина);

• БД Derwent World Patent Index (DWPI) компанії 
«Thomson Reuters (Professional) UK Ltd.» (Ве-
лика Британія), доступ до якої здійснюється 
через систему ЄПВ EPOQUENet;

• спеціалізованих БД у галузі органічної хімії, 
фармацевтики, медицини та біотехнології 
згідно з угодою, укладеною з Європейською 
службою STN International (FIZ Karlsruhe, 
Німеччина), яка надавала можливість кори-
стування визначеним переліком БД, найбільш 
необхідних для експертизи;

• БД Всеросійського інституту наукової і 
технічної інформації (ВІНІТІ) Російської 
Академії Наук;

• інформаційного продукту компанії «Твінком» 
«Все энциклопедии Рубрикона» (Російська 
Федерація);

• веб-порталу Програми ВОІВ ARDI «Доступ до 
досліджень з метою розвитку та інновацій»;

• БД Science Direct Article Choice компанії 
ELSEVIER B.V. (Нідерланди).
Таким чином, експертами використовувалася 

колекція ПІБ, безоплатні БД, які надаються на веб-
сайтах провідних патентних відомств, у комплексі 
із зазначеними вище зарубіжними комерційними 
БД та інформаційними продуктами.

З метою забезпечення подальшого викори-
стання експертами зазначених вище зарубіжних 
комерційних БД у ІІ півріччі 2012 року проведені 
роботи щодо переукладання угод з вищезгада-
ними зарубіжними провайдерами на 2013 рік.

Крім того, з метою подальшого розширення 
обсягів забезпечення експертів непатентною 
літературою (статті із зарубіжних журналів),  

у т. ч. мінімуму документації РСТ у рамках набут-
тя закладом експертизи статусів Міжнародного 
пошукового органу та Органу міжнародної 
попередньої експертизи, проведено підготовчі ро-
боти щодо укладання угод на користування дво-
ма новими комерційними БД у 2013 році, а саме: 
• журналами Цифрової бібліотеки IEEE Xplore 

Інституту інженерів з електротехніки та 
електроніки (США);

• БД «Журнали Американського хімічного то-
вариства» (American Chemical Society – ACS, 
США).
Основним джерелом комплектування фондів 

зарубіжної патентної документації як для цілей 
експертизи, так і потреб громадськості України, 
залишається двосторонній міжнародний обмін 
патентною документацією із зарубіжними 
відомствами, який здійснює заклад експертизи 
як центр міжнародного обміну виданнями. 

Протягом останніх років міжнародний обмін 
патентною документацією поступово перехо-
дить на якісно новий етап у зв’язку з поширен-
ням використання Інтернету для здійснення 
офіційних публікацій і, як наслідок, поступо-
вим припиненням відомствами традиційних 
видів публікацій на папері та оптичних дисках. 
Міжнародний обмін патентною документацією, 
опублікованою на матеріальних носіях (папері, 
CD-ROM, DVD), поступово перетворюється на 
обмін електронною інформацією через мережу 
Інтернет. У зв’язку з цим відбувається постійне 
скорочення обсягів надходжень в Україну 
патентної документації дедалі більшої кількості 
країн. 

З метою приведення обміну виданнями у 
відповідність до світової практики та поступо-
вого скорочення витрат на міжнародний обмін 
виданнями на матеріальних носіях система-
тично проводився моніторинг надходжень в 
Україну офіційних видань зарубіжних патент-
них відомств у рамках міжнародного обміну. 

У 2012 році тенденція використан-
ня зарубіжними патентними відомствами 
Інтернету для здійснення офіційних публікацій 
зберігалася. Так, у звітному році припинилося 
надходження в Україну таких видань:
• повних текстів патентних документів США на 

DVD-дисках «USA App» (заявки) та «USAPat» 
(патенти). Пошук на сайті: http://patft.uspto.gov/;

• Офіційного бюлетеня США «Official Gazette 
for Patents» (винаходи, корисні моделі, про-
мислові зразки, сорти рослин) на CD-ROM. 
З 2012 року – на сайті http://www.uspto.gov/
news/og/patent_og/index.jsp;

• Офіційного бюлетеня Сан-Маріно «Bulletin for 
Trademarks, Patents and Designs» (з 01.01.2012 
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припинено випуск на папері). Пошук на веб-
сайті: www.usbm.sm;

• Офіційного бюлетеня Азербайджану на дис-
ках (винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки);

• Офіційного бюлетеня Монголії на дисках.
У зв’язку із зазначеним у рамках обміну 

всім відомствам-партнерам, крім тих, які зі 
свого боку ініціювали припинення взаємного 
обміну, продовжувалася розсилка української 
патентної документації на оптичних дисках. 

Беручи до уваги сучасні тенденції, у звітному 
періоді було проаналізовано потік патентної 
документації, що надходить до закладу експер-
тизи та розсилається в рамках міжнародного 
обміну, з метою скорочення у 2012 році витрат 
на виробництво та розсилання офіційних ви-
дань Державної служби на оптичних дисках, 
а також прийнято відповідні рішення стосовно 
скорочення розсилки офіційних видань на оп-
тичних носіях у рамках міжнародного обміну.

Так, у І півріччі 2012 року офіційний бюлетень 
«Промислова власність» на DVD надіслано 
до 26 зарубіжних відомств та організацій, у 
ІІ півріччі – до 21, а починаючи з І півріччя 
2013 року, надсилатиметься до 19 зарубіжних 
відомств та організацій. Національний CD-ROM 
«Винаходи в Україні» надсилався у 2012 році 
до 7 відомств, CD-ROM «Знаки для товарів і по-
слуг, зареєстровані в Україні» – 1 зарубіжному 
відомству. 

У звітному періоді продовжувалося без-
оплатне комплектування патентних фондів 
організацій України національною патентною 
документацією – офіційним бюлетенем «Про-
мислова власність» на паперовому та елек-
тронному носіях, національним CD-ROM «Ви-
находи в Україні». 

З метою принципового скорочення 
фінансових та трудовитрат на друк і розсилку 
офіційних видань Державної служби, починаю-

чи з 2012 року було припинене видання описів 
до патентів України на винаходи та корисні 
моделі на паперових носіях.

Таким чином, протягом 2012 року організації 
України відповідно до Реєстрів безоплатної 
розсилки одержували національну патентну 
документацію на таких носіях:
• офіційний бюлетень «Промислова власність» – 

на паперовому носієві та на DVD;
• описи до патентів України на винаходи та 

корисні моделі – виключно на електронному 
носієві (Національний CD-ROM «Винаходи в 
Україні»). 
З метою подальшого забезпечення 

міжнародного обміну патентною документацією 
та безоплатного комплектування патентних 
фондів організацій України національною па-
тентною документацією було оновлено чотири 
Реєстри безоплатної розсилки офіційних ви-
дань Державної служби на паперовому й елек-
тронному носіях. 

Протягом звітного періоду тривало по-
точне комплектування Фонду патентної 
документації громадського користування 
(ФГК) національною та зарубіжною патентною 
документацією, передусім на оптичних дис-
ках. До ФГК надійшли 69 примірників офіційних 
бюлетенів патентних відомств на папері, 38 тис. 
примірників описів на папері та 769 оптичних 
дисків. Станом на 29.12.2012 ФГК налічував по-
над 20,5 тис. примірників офіційних бюлетенів та 
понад 404 тис. примірників описів на папері, а 
колекція оптичних дисків сягає понад 18,2 тис. 
одиниць. 

Інформація про склад ФГК та відомості про 
його щоквартальні поповнення публікувалися в 
рубриці «Інформаційні ресурси» на веб-порталі 
Державної служби (http://www.sips.gov.ua), веб-
сайтах ДП «УІПВ» (http://www.uipv.org) та його 
Філії «Український центр інноватики та патентно-
інформаційних послуг» (http://www.ііі.ua). 
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Міжнародні класифікації об’єктів 
промислової власності

4.2

З метою виконання зобов’язань за 
міжнародними угодами щодо міжнародних 
класифікацій ОПВ, до яких приєдналась Україна, 
тривали роботи з актуалізації міжнародних 
класифікацій у перекладі українською мовою, 
які застосовуються в процесі експертизи за-
явок на ОПВ, а також використовуються заяв-
никами, та забезпечувалося запровадження їх 
нових редакцій у державній системі правової 
охорони інтелектуальної власності.

З 01.01.2012 запроваджені: 
• нова українська версія МПК-2012.01. На веб-

порталі Державної служби та веб-сайті ДП 
«УІПВ» розміщена інформаційно-довідкова 
система (ІДС) «Міжнародна патентна 
класифікація. Українська версія (2012.01)»;

• 10-а редакція Міжнародної класифікації 
товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька 
класифікація) у перекладі українською 
мовою. На веб-порталі Державної служ-
би та веб-сайті ДП «УІПВ» розміщена ІДС 
«Міжнародна класифікація товарів і послуг 
для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). 
Десята редакція».
Необхідність виконання робіт з актуалізації 

українськомовних текстів класифікацій у 2012 ро-
ці була зумовлена тим, що з 01.01.2013 у світовій 
системі ІВ набувають чинності їх нові редакції, 
запроваджені ВОІВ. 

У зв’язку з прийняттям ВОІВ змін та допо-
внень до чинної версії МПК (МПК-2012.01) і на-
бранням чинності з 01.01.2013 її новою версією 
у 2012 році забезпечено:
• переклад з англійської мови на українську, 

науково-термінологічне й науково-технічне 

редагування змін і доповнень до української 
версії МПК-2012.01 з метою її актуалізації 
та запровадження з 01.01.2013 української 
версії МПК-2013.01;

• створення нової ІДС «Міжнародна патентна 
класифікація. Українська версія (2013.01)», 
вільний доступ до якої буде надано із січня 
2013 року через веб-портал Державної служ-
би та веб-сайт ДП «УІПВ».
У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2013 

змінами до шостої редакції Міжнародної 
класифікації зображувальних елементів знаків 
(МКЗЕЗ) у 2012 році виконані такі роботи:
• для підготовки більш якісного порівняно з 

попередніми редакціями українськомовного 
тексту МКЗЕЗ-7 проведено редагування по-
вного тексту класифікації з метою усунен-
ня помилок, які були виявлені в ході її прак-
тичного використання, а також перевірку 
відповідності українськомовних термінів нор-
мам сучасної лексики;

• виконано переклад, науково-термінологічне 
та науково-технічне редагування змін і до-
повнень до шостої редакції МКЗЕЗ, прийня-
тих ВОІВ, які опубліковані як сьома редакція 
зазначеної класифікації; 

• створена нова ІДС «Міжнародна класифікація 
зображувальних елементів знаків. (Віденська 
класифікація). Сьома редакція», у якій 
розміщено офіційний переклад тексту 
Віденської класифікації українською мовою. 
Проведено тестову перевірку ІДС, вільний до-
ступ до якої буде надано із січня 2013 року 
через веб-портал Державної служби та веб-
сайт ДП «УІПВ». 

Офіційні та інформаційні видання4.3
Державна служба регулярно видає офіційні 

бюлетені «Авторське право і суміжні права» та 
«Промислова власність». 

Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні 
права» видається з 2002 року з періодичністю не 
менше ніж двічі на рік однією книгою й містить 
такі розділи: офіційні повідомлення; відомості 
про реєстрацію авторського права на твір; 
відомості про реєстрацію договорів, які стосу-
ються права автора на твір; відомості про облік 
організацій колективного управління; покажчики; 
сповіщення. У 2012 році видано три номери бю-
летеня.

Офіційний бюлетень «Промислова влас-
ність» у 2012 році виходив друком двічі на місяць  
накладом 25 примірників. 

У табл. 4.1 наведені дані про загальну кількість 
опублікованих у 2012 році відомостей щодо ОПВ.
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Таблиця 4.1. Кількість опублікованих у 2012 р. відомостей щодо об’єктів промислової 
власності 

Вид публікації Кількість публікацій
Заявки на винаходи, які прийняті до розгляду            4 823

Патенти України на винаходи 3 405
Патенти України на корисні моделі                                                        9 951
Патенти України на промислові зразки                1 541
Свідоцтва України  на знаки для товарів і послуг                                                          15 459
Знаки, визнані добре відомими в Україні 24
Заявки на реєстрацію кваліфікованих  зазначень походження товарів 
та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження 
товарів, які прийняті до розгляду                                              

1

Реєстрація кваліфікованих зазначень походження товарів 3
Реєстрація права на використання зареєстрованих кваліфікованих 
зазначень походження товарів 6

Знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну 
реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про 
міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні                       

8 859

Топографії інтегральних мікросхем 2

Патентно-інформаційні продукти на оптич-
них носіях – офіційний бюлетень «Промислова 
власність» на DVD та національний CD-ROM 
«Винаходи в Україні» – використовуються для 
міжнародного обміну патентною документацією 
із зарубіжними відомствами ІВ.

У табл. 4.2 наведені дані про розповсюд-
ження національних патентно-інформаційних 
продуктів на оптичних носіях у 2012 році.

Патентно-інформаційний продукт

Безоплатна розсилка

Платна 
розсилка Разоморганізації 

України

відомства 
або організації  

інтелектуальної 
власності

Річні комплекти
DVD «Офіційний бюлетень «Промислова 
власність»

39 22 15 76

CD-ROM «Винаходи в Україні» 31 9 9 49

CD-ROM  «Зареєстровані в Україні знаки для 
товарів і послуг»

4 1 28 33

CD-ROM «Промислові зразки, зареєстровані 
в Україні»

– – 5 5

Ретроспективні акумулятивні диски
DVD «Знаки для товарів і послуг, які 
зареєстровані в Україні» (за 1993-2012 рр.)

– – 6 6

DVD «Промислові зразки, зареєстровані 
в Україні» (за 1993-2011 рр.)

1 1

Починаючи з квітня 2012 року, упроваджено 
публікацію описів до патентів України на вина-
ходи (корисні моделі) за новою формою, що 
включає, зокрема, титульну сторінку. 

З метою вдосконалення процесу підготовки 
та випуску офіційних видань Державної служ-
би, відповідно до Положення про офіційні ви-
дання державної системи правової охорони 

Таблиця 4.2. Розповсюдження національних патентно-інформаційних продуктів на 
оптичних носіях у 2012 р. 



30

Інтернет-ресурси державної 
системи правової охорони 
інтелектуальної власності

4.4

У 2012 році тривала робота щодо 
актуалізації та вдосконалення офіційного веб-
порталу Державної служби (www.sips.gov.ua). 
На сторінках веб-порталу розміщено понад 
700 інформаційних матеріалів українською та 
англійською мовами; поповнено статичні та 
динамічні розділи актуальною інформацією про 
заходи, які відбувалися в державній системі 
правової охорони ІВ в Україні у 2012 році; 
розміщено понад 1 000 фотоматеріалів з 
конференцій, семінарів, засідань тощо; ство-
рено розділи та окремі рубрики, які є корисни-
ми як для фахівців системи, так і для заявників 
і зацікавлених осіб, зокрема «Соціально-

економічні реформи», «Євроінтеграція», «Адмі-
ністративні послуги», «Реагування на критику», 
«Звіти про відстеження результативності прийня-
тих регуляторних актів» та ін.

Відвідуваність веб-порталу складає в серед-
ньому майже 14 тис. користувачів щомісяця; за 
2012 рік сторінки веб-порталу переглянули по-
над 166 тис. користувачів з різних країн світу.

Протягом 2012 року на електронну адресу 
адміністрації веб-порталу надійшло понад 350 
листів з форми зворотного зв’язку. Найбільша 
їх кількість стосувалась авторського права та 
суміжних прав, а також ОПВ.

Динаміка відвідувань офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної 
власності України у 2012 році

13307
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19189

15688

13793
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10879

11195

16337

15028
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10683
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Жовтень
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Грудень

інтелектуальної власності у звітному році розро-
блено й затверджено наказом Державної служ-
би Інструкцію про порядок публікації відомостей 
у деяких офіційних виданнях державної систе-
ми правової охорони інтелектуальної власності. 
Застосування цієї інструкції під час підготовки та 
публікації певних офіційних видань Державної 
служби розпочалося з 1 жовтня 2012 року. 

З метою вдосконалення форми подання 
відомостей в офіційних виданнях Державної 
служби – офіційному бюлетені «Промисло-
ва власність» та в описах до патентів України 
на винаходи (корисні моделі) – відповідно до 
чинної нормативно-правової бази України та з 
урахуванням нової версії МПК – МПК-2012.01 – 
проведені заходи з актуалізації форми представ-
лення класифікаційних індексів МПК. 

У рамках міжнародного співробітництва з 

ВОІВ у 2012 році підготовлені (українською та 
англійською мовами) та направлені до ВОІВ 
Річні технічні звіти Державної служби за 2011 рік: 
• Річний технічний звіт з патентно-інформаційної 

діяльності;
• Річний технічний звіт з інформаційної 

діяльності у сфері торговельних марок;
• Річний технічний звіт з інформаційної 

діяльності у сфері промислових зразків.
У рамках співробітництва з Комітетом зі 

стандартів ВОІВ у 2012 році взято участь у 
роботі Цільової групи з перегляду стандарту 
ВОІВ ST.14 «Рекомендації щодо наведення 
в патентних документах посилань», а також 
підготовлено та надіслано до ВОІВ анкету, що 
стосується дослідження практики патентних 
відомств стосовно застосовуваних ними си-
стем нумерації заявок на ОПВ.
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З метою забезпечення актуальності та 
інформативності веб-порталу Державної служ-
би здійснювався моніторинг усіх розділів та 
рубрик, пов’язаних з патентно-інформаційною 
діяльністю, зокрема з патентною інформацією, 
документацією та стандартизацією.

Протягом 2012 року здійснено:
• оновлення відомостей щодо офіційних 

публікацій Державної служби, зразків патент-
них документів; 

• актуалізацію інформації, розміщеної в рубриці 
«Стандарти ВОІВ» розділу «Стандарти у 
сфері інтелектуальної власності», зокрема:

• унесення змін до відомостей про чинні редакції 
стандартів ВОІВ (з наданням посилань на 
офіційні тексти стандартів англійською та 
російською мовами);

• оновлення неофіційного перекладу 
українською мовою стандарту ВОІВ ST.3 «Ре-
комендований стандарт стосовно двобукве-
них кодів для представлення держав, інших 
адміністративних одиниць та міжурядових 
організацій»;

• розміщення неофіційного перекладу 
українською мовою стандарту ВОІВ ST.50 
«Настанови щодо публікації відомостей про 
коригування, зміни та доповнення, які стосу-
ються патентної інформації»;

• оновлення (станом на грудень 2012 року) 
Переліку стандартів, рекомендацій та наста-
нов ВОІВ, наведеного в зазначеній рубриці 
англійською та російською мовами; 

• актуалізацію інформації в рубриках 
«Патентно-інформаційна база експертизи», 
«Фонд патентної документації громадського 
користування», «Патентно-інформаційні про-
дукти на оптичних носіях», зокрема підрубрики 
«Регіональний патентно-інформаційний про-
дукт країн СНД CISPATENT», «Міжнародні 
класифікації об’єктів промислової власності»; 

• на основі аналізу відповідних зарубіжних 
Інтернет-ресурсів актуалізацію Переліку 
адрес зарубіжних баз даних об’єктів 
промислової власності, до яких надається 
безоплатний доступ в Інтернеті та Переліку 
науково-технічних баз даних та довідкових 
ресурсів, до яких надається безоплатний до-
ступ в Інтернеті.
Здійснювався постійний моніторинг всіх 

інтерактивних БД та ІДС, розміщених на веб-
порталі Державної служби, виконувалися робо-
ти з удосконалення форми й змісту подання в 
них відомостей.

У зв’язку із запровадженням з 01.01.2013 
нової української версії МПК-2012.01 прове-
дено ґрунтовне дослідження спеціалізованих 
БД – БД «Електронна версія акумулятивного 
офіційного бюлетеня «Промислова власність» і 
спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) 
в Україні», за результатами якого забезпечено 
актуалізацію та вдосконалення форми подання 
класифікаційних індексів МПК-2012.01 з ураху-
ванням нового формату запису.
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РОЗВИТОК 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5

Подальший розвиток автоматизова-
них систем (АС) та впровадження сучасних 
інформаційних технологій у звітний період були 
спрямовані на досягнення таких цілей:
• підвищення якості експертизи заявок на ОПВ;
• поліпшення результативності системи 

управління якістю для підвищення рівня об-
слуговування заявників; 

• підвищення оперативності та якості надання 
інформаційних послуг;

• підвищення продуктивності праці персоналу; 
• гарантування наявності ресурсного та про-

грамного забезпечення для здійснення 
міжнародних пошуків і формування висновків 
експертизи.
Реалізація зазначених цілей здійснювалася 

такими шляхами: 
• розширення функціональних можливостей 

основних технологічних автоматизованих си-
стем (АС «Винаходи», АС «Знаки для товарів 
і послуг», АС «Промислові зразки», АС «Бух-
галтерський облік платежів», Центральний 
електронний архів документів (ЦЕАД), По-
шуковий портал, які забезпечують ведення 
діловодства за заявками на ОПВ в процесі 
експертизи, здійснення державної реєстрації, 

Автоматизована система «Винаходи»5.1

АС «Винаходи» забезпечує реалізацію 
технологічних процесів ведення діловодства за 
заявками на винаходи та корисні моделі. 

Система побудована за технологією су-
часного електронного документообігу. Схеми 
технологічного електронного документообігу 
відображають маршрутизацію документів 
вхідного та вихідного потоків документів і елек-
тронний документообіг справ і документів.

Упровадження у 2012 році нових про-
грамних рішень в АС «Винаходи» дозволило 
оптимізувати технологічні процеси експертизи, 
ведення державних реєстрів, зберігання архівів, 
скоротити витрати на друк документів, поштові 
послуги тощо. 

У середовищі АС «Винаходи» впровадже-
но спеціальне програмне забезпечення для 
реалізації технології класифікування корисних 
моделей за МПК. Здійснена рекласифікація 
всього фонду заявок на винаходи та корисні 

офіційних публікацій і пошукових робіт;
• упровадження в процеси діловодства за заяв-

ками технології електронного документообігу;
• удосконалення інформаційно-пошукових 

засобів, формування та підключення до 
пошукового фонду нових інформаційних 
джерел;

• подальший розвиток інформаційної інфра-
структури закладу експертизи;

• упровадження сервісів електронного обміну 
патентними документами з МБ ВОІВ (PCT-EDI, 
PCT-ROAD, ePCT);

• упровадження низки інформаційних по-
слуг і надання широкому колу користувачів 
інтерактивного доступу через мережу Інтернет 
до ресурсів Цифрової патентної бібліотеки 
(ЦПБ), патентних БД та ІДС. 
Протягом звітного року розроблена концепція 

розвитку інформаційно-технічного забезпе-
чення основних видів діяльності закладу ек-
спертизи на 2013–2015 роки. Концепцією виз-
начаються мета, завдання, напрями розвитку, 
принципи інформаційно-технічного забезпечен-
ня, вимоги до засобів автоматизації та основні 
засади подальшого розвитку інформаційної 
інфраструктури. 

моделі. На веб-сайті закладу експертизи для 
доступу через мережу Інтернет розміщена 
нова ІДС «Міжнародна патентна класифікація. 
Українська версія (2012.01)». 

У звітному році було впроваджено спеціальне 
програмне забезпечення для покращення кон-
тролю якості розгляду заявок на винаходи та 
корисні моделі, яке реалізує процедури контро-
лю вихідних документів за різними критеріями, 
управління параметрами контролю, аналізу 
якості роботи експертів і відділів кваліфікаційної 
експертизи, формування низки статистичних 
показників.

У 2012 році продовжувалося активне фор-
мування електронного інформаційного фонду 
непатентної літератури шляхом сканування та 
перетворення в електронний формат власного 
книжкового бібліотечного фонду. Електронний 
інформаційний фонд непатентної літератури 
зберігається у спеціальній БД та обслуговується 
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Автоматизовані системи 
«Знаки для товарів і послуг» 
і  «Промислові зразки»

5.2

У 2012 році здійснено низку заходів, спря-
мованих на розширення функціональності 
технологічних автоматизованих систем – АС 
«Знаки для товарів і послуг» та АС «Промислові 
зразки» – і створення додаткових програмних 
засобів. 

Розроблено програмне забезпечення для ре-
гулярного автоматичного завантаження із серве-
ра МБ ВОІВ офіційної інформації про міжнародні 
реєстрації знаків для товарів і послуг та її пере-
гляду, а також для пакетування  й надсилання до 
МБ ВОІВ відомостей і документів про результати 
експертизи знаків за міжнародною реєстрацією.

Розроблено проектну документацію та 
програмні засоби експорту відомостей, що 
стосуються розділу «Сповіщення» офіційного 
бюлетеня у форматі XML. У рамках проек-
ту розроблені прототип формату XML-даних і 
формальна структура (схема XML-документа), 
специфікація правил формування та подання 
інформації, визначені структура й обсяг даних 
для експорту відомостей. Завершена розробка 
програмного забезпечення для формування охо-
ронних документів на знаки для товарів і послуг 
та промислові зразки засобами АС «Знаки для 
товарів і послуг» та АС «Промислові зразки».

У 2012 році функціональні можливості єдиної 
інтегрованої інформаційно-довідкової пошукової 
системи розширено засобами формування звітів 

АС. З метою підвищення ефективності викори-
стання цього фонду, уніфікації та підвищення 
якості формування звітів про інформаційний 
пошук були розроблені засоби взаємодії АС 
«Винаходи» з електронним інформаційним 
фондом. Таким чином, експерти отримали 
можливість безпосередньо зі свого робочо-
го «вікна» формувати замовлення для отри-
мання матеріалів з інформаційного фонду, 
здійснювати перегляд і пошук замовлень, реда-
гувати та скасовувати замовлення, отримувати 
сповіщення про виконання замовлення. 

У середовищі АС «Винаходи» завершена роз-
робка спеціального програмного забезпечення 
для проведення експертизи заявок на топографії 
інтегральних мікросхем. 

Розроблено підсистему обробки зборів за 
проведення експертизи заявок на топографії 
інтегральних мікросхем, модуль реєстрації 
зборів, серверні процедури взаємодії з АС «Бух-
галтерський облік платежів»,  підсистему форму-
вання вихідних документів, модуль пошуку зая-
вок і документів, серверні процедури взаємодії з 

центральним електронним архівом документів.
Програмне забезпечення протестоване, вста-

новлене на технічних засобах і передане в про-
мислову експлуатацію відповідно до вимог чин-
них державних стандартів. 

Для забезпечення можливості двосторон-
нього електронного обміну документами із 
заявниками у 2012 році розроблений проект 
обміну документами в електронному вигляді 
за допомогою електронної пошти. Суть проек-
ту полягає в тому, що для всіх учасників обміну 
використовується єдиний поштовий сервер, 
розміщений у закладі експертизи. Учасники 
обміну мають зареєструватися в системі по-
дання електронних заявок (СПЕЗ) для от-
римання поштових адрес. Для забезпечення 
синхронізації інформаційного змісту документів 
поштовий сервер буде інтегрований із ЦЕАД 
і СПЕЗ. Документи, які будуть відправлені за-
явнику в електронному вигляді за допомогою 
електронної пошти, будуть відображатися в 
сховищі електронних заявок, де їх можна пере-
глянути. 

про пошук, який здійснюється під час експертизи 
заявленого позначення на відповідність умовам 
надання правової охорони. 

У другому півріччі 2012 року було розроблене 
та впроваджене програмне забезпечення для 
взаємодії технологічної АС «Знаки для товарів і 
послуг» із СПЕЗ (модуль взаємодії). Взаємодія 
відбувається за такою схемою.

Відомості про подання електронної заявки над-
ходять через мережу Інтернет від користувача 
СПЕЗ і зберігаються в БД СПЕЗ. Модуль взаємодії 
періодично відправляє запити до БД СПЕЗ. Якщо 
система повідомляє про наявність нових елек-
тронних заявок, то модуль взаємодії створює 
в базі АС «Знаки для товарів і послуг» нову за-
явку та в автоматичному режимі завантажує її 
бібліографічні дані. Нова заявка автоматично 
потрапляє до працівника, який встановлює дату 
подання заявок.

Робоче місце начальника відділу розширено 
текою «Контроль строків подання електронних 
заявок», яка містить перелік усіх електронних за-
явок. Для кожної заявки зазначається дата її над-
ходження.

Також запроваджено десяту українськомовну 
редакцію МКТП. Підготовчі роботи включали фор-
мування масиву найменувань товарів і послуг 
для перекладу, опрацювання перекладу найме-
нувань, формування оригінал-макета табличної 
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Центральний електронний 
архів документів 

Пошуковий портал

5.3

5.4

ЦЕАД є основним структурним елемен-
том системи електронного технологічного 
документообігу. Він призначений для 
зберігання, обробки та пошуку електронних 
документів, що стосуються всіх ОПВ. У ЦЕАД 
накопичуються як первинні, так і вторинні 
матеріали за заявками. Формати представ-
лення документів дозволяють здійснювати 
їх пошук за ключовими словами, за номера-
ми, датами. Групування документів у ЦЕАД 
здійснюється за номерами заявок. Документи 
в ЦЕАД зберігаються у pdf-форматі.  

Для забезпечення проведення патентних 
пошуків з метою встановлення відповідності 
заявленого об’єкта патентування критеріям 
патентоспроможності в закладі експертизи 
створений Пошуковий портал. Функціонально 
портал інтегрований з технологічними АС та 
адаптований до джерел патентної інформації 
(БД), включаючи національний фонд і колекції 
патентних документів зарубіжних країн, отри-
маних на оптичних носіях.

З метою спрощення використання та 
підвищення швидкості пошуку всі патентні БД, 
представлені на оптичних носіях, конвертовані 
в єдину структуру електронної БД, яка 
зберігається в інформаційному сховищі. Для 
доступу та пошуку в патентних БД у Пошуково-
му порталі реалізований багатофункціональний 
пошуковий механізм та засоби перегляду 
інформації. 

Система подання 
електронних заявок

5.5

частини видання МКТП-10. Для забезпечення 
доступу працівників відділів експертизи до акту-
альних даних проведені роботи з адаптації про-
грамного забезпечення АС «Знаки для товарів 
і послуг» і підсистем, що входять до її складу. 
Оновлені довідникові дані в БД технологічної АС 
і надана можливість користуватися довідником 
МКТП-10, актуалізована база знань експертних 

підсистем АС «Знаки для товарів і послуг», які 
використовуються для редагування та аналізу 
переліків МКТП заявок і свідоцтв.

Розроблені проектні рішення щодо впровад-
ження технології електронного документообігу в 
середовищі АС «Знаки для товарів і послуг» та 
АС «Промислові зразки». 

Для завантаження документів до ЦЕАД 
впроваджено технологію поточного скану-
вання вхідних і ретроспективних документів, 
їх розпізнавання та перетворення форматів. 
Для завантаження до ЦЕАД вихідних 
документів здійснена його інтеграція з усіма 
технологічними АС.

У 2012 році тривали роботи з перетво-
рення архівного фонду заявок на паперових 
носіях в електронну форму. Загальний обсяг 
БД ЦЕАД – 2,3 Тбайти.

У звітному році розроблене програмне за-
безпечення для встановлення зв’язків (через 
гіперпосилання) патентних документів США, 
представлених на оптичних носіях у форматі зо-
бражень, з відповідними бібліографічними да-
ними, представленими в БД DOCDB. Це дозво-
лило спростити пошук оригіналів відповідних 
патентних документів. 

Для підвищення швидкодії Пошуково-
го порталу внесені зміни в модуль індексації 
БД DOCDB. Також унесені зміни в програм-
ний інтерфейс порталу для відображення 
текстової частини бібліотечно-інформаційного 
довідкового фонду за результатами пошуку 
та розроблене програмне забезпечення для 
автоматичного імпорту даних з бібліотечно-
інформаційного довідкового фонду до Пошуко-
вого порталу.

З метою подальшого доопрацювання 
СПЕЗ, доведення її до рівня промислової 
експлуатації та надання заявникам сучасних 
інструментів для підготовки та подання заявок 
у формі електронного документа з 1 лютого по 
30 грудня 2012 року були проведені дослідні 
випробування СПЕЗ.

Проведено штатні роботи із супроводу 
СПЕЗ, а саме надані консультації й допомога 
учасникам дослідних випробувань у питан-
нях роботи СПЕЗ і налагодження необхідного 
програмного забезпечення для електронного 
цифрового підпису (ЕЦП).

З метою надання практичної допомоги за-
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Сховище електронних 
документів

5.6

Статистика надходження електронних заявок з 01.02.2012  по 30.12.2012

Усього заявок, з них: 1867
винаходи 143
корисні моделі 159
знаки для товарів і послуг 1565

явникам у підготовці матеріалів заявки роз-
роблено та опубліковано рекомендації щодо 
підготовки документів, що подаються через 
СПЕЗ, які містять, зокрема, конкретні прикла-
ди використання математичного й хімічного 
редактора формул (http://base.uipv.org/efiling/
materials.html).

До випробувань долучилися понад 60 за-
явників (переважно патентні повірені). Зага-
лом було подано 1 867 заявок на винаходи, 
корисні моделі та знаки для товарів і послуг, 
що становить понад 5 % від  загальної кількості 
поданих заявок. 

Загалом кількість користувачів СПЕЗ у 2012 ро-
ці порівняно з 2011 роком збільшилася на 30 %. 

У процесі дослідних випробувань через уве-
дену в 2012 році підсистему зворотного зв’язку 
від заявників отримано низку пропозицій, які 
були проаналізовані та використані під час 
доопрацювання системи. Завдяки внесе-
ним змінам досягнуто істотного покращення 
експлуатаційних характеристик СПЕЗ. 

На цей час у СПЕЗ забезпечено формуван-
ня заявки на винаходи, корисні моделі та зна-
ки для товарів і послуг, перевірка коректності 
сформованого пакета документів заявки, на-
кладання ЕЦП, криптографічне шифрування, 
відправлення через мережу Інтернет, перевірку 
та розшифрування ЕЦП одержувачем, 
реєстрацію заявки, автоматичне завантаження 
документів до ЦЕАД і повернення заявнику роз-
писки про одержання електронної заявки, у якій 
зазначаються номер, дата одержання, вхідний 
номер і деякі бібліографічні дані заявки.

Крім подання заявок, система дозволяє заяв-
нику вести діловодство за заявкою: надсилати 
клопотання, отримувати запити тощо. Систе-
ма інформує заявника про надходження нових 
документів від закладу експертизи шляхом над-
силання листа на електронну скриньку заявни-
ка. Заявник може переглянути документ з елек-
тронним відображенням власноручного підпису 
експерта. Додатково за кожною зареєстрованою 
заявкою можна переглянути стан діловодства.

У першому півріччі 2012 року була заверше-
на дослідна експлуатація системи формування 
та тривалого (постійного) зберігання оригіналів 
електронних заявок та інших електронних 
документів. Система отримала умовну назву 
«Е-Сховище» (електронне сховище). 

Здійснено інтеграцію зазначеної системи з 
автоматизованими системами й базами даних 
закладу експертизи та її передачу в промисло-
ву експлуатацію.

Система «Е-Сховище» створена відповідно 
до вимог чинного законодавства України у 
сфері інтелектуальної власності та законодав-
ства з питань електронного документообігу 
й електронних документів. Вона забезпечує 
надійність постійного зберігання оригіналів 
електронних заявок (з ЕЦП), інших електрон-
них документів та оперативний санкціонований 
доступ користувачів до них. 

Цифрова патентна бібліотека5.7

На початку 2012 року було завершено ком-
плекс робіт з розробки першої стадії ЦПБ, що 
включала веб-сайт ЦПБ у мережі Інтернет, мно-
жину каталогів, інформаційних фондів та елек-
тронних ресурсів стосовно винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків. Особливістю 
ЦПБ є реалізація механізмів наскрізного по-

шуку (пошуку за всіма фондами), повнотек-
стового пошуку з використанням української 
морфології та каталогізація інформаційного 
вмісту на основі МПК.

З 1 березня по 30 грудня 2012 року згідно з 
вимогами державних стандартів була проведе-
на дослідна експлуатація першої черги ЦПБ.  
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Використання 
інструментальних засобів ВОІВ 
для організації електронного 
обміну документами з МБ ВОІВ

5.8

Налагоджено тісну співпрацю з підрозділом 
інформаційних технологій МБ ВОІВ в напрямі 
впровадження в закладі експертизи таких си-
стем обміну електронними документами, як 
PCT-EDI, система управління документообігом 
поданих заявок до Відомства-одержувача PCT-
ROAD, а також система ePCT, яка дозволяє 
контролювати надходження поданих заявок з 
Відомства-одержувача.

У рамках співпраці з МБ ВОІВ у 2012 році 
здійснено понад 40 сеансів зв’язку, отримано 

Розвиток ІТ-інфраструктури 
закладу експертизи

5.9

У рамках розвитку ІТ-інфраструктури за 
звітний період було уведено в експлуатацію 
два нові сервери (HP DL380 G7). На їх основі 
побудована платформа віртуалізації серверів. 
На цей час на них розміщені 13 віртуальних 
серверів, а саме: 
• два контролери домену (підтримка мережевої 

ІТ-інфраструктури закладу експертизи);
• сервер додатків АС «Товарні знаки» та АС 

«Промислові зразки»;
• сервер системи електронного документообігу 

«Дело 8.0»;
• сервер системи «Ліга закон» і системи «Лінгво»;
• сервер з новою версією 1С «Підприємство»;
• файловий сервер і сервер додатків для 

відділення експертизи заявок на позначення 
та промислові зразки; 

• сервер WDS (Wireless Distribution System), 
призначений для розширення зони покриття 
бездротової мережі;

• станція конвертації документів (з форматів doc 
і html у формат pdf); 

• три сервери розпізнавання та конвертації 
електронних документів, котрі надходять до 
закладу експертизи в паперовому вигляді.
Для збільшення швидкості передачі даних 

і забезпечення підвищеної відмовостійкості 

У зазначений період послугами ЦПБ скориста-
лися понад 25 тис. користувачів. 

Для забезпечення зворотного зв’язку з кори-
стувачами в ЦПБ була інтегрована анкета, яка 
включала низку питань щодо оцінки роботи ЦПБ. 

Також у процесі дослідної експлуатації був 
розроблений та інтегрований у ЦПБ модуль 
збору статистичних даних, що відображають 

різні аспекти використання її інформаційних 
ресурсів.

У подальшому планується розширення ін-
формаційного наповнення ЦПБ та впроваджен-
ня низки нових і корисних сервісних функцій, 
спрямованих на вдосконалення інформаційно-
го обслуговування користувачів. 

низку консультацій стосовно інсталяції та на-
лаштування сервісів електронного обміну. 
Завдяки цьому у відділі міжнародних заявок 
впроваджені та використовуються система 
PCT-EDI й система ePCT, що дозволяє контро-
лювати проходження поданих заявок з боку 
Відомства-одержувача до МБ ВОІВ. Також 
здійснена інсталяція та тестування системи 
управління документообігом поданих заявок до 
Відомства-одержувача PCT-ROAD.

мережі зберігання даних у 2012 році було 
упроваджено: 
• технологію «Multipathing» для мережі даних 

(підключення серверів до дискових сховищ 
двома та більше оптоволоконними шляха-
ми), що підвищило відмовостійкість з’єднання 
серверів із дисковими сховищами та збільшило 
швидкість передавання даних (теоретично 
удвічі) між серверами та дисковими сховища-
ми;

• технологію агрегування мережевих портів 
на комутаторах і серверах, що дозволило 
збільшити швидкість передавання даних між 
серверами та робочими станціями, а також 
підвищило відмовостійкість з’єднання серверів 
з мережевим обладнанням.
Також було уведено в експлуатацію додат-

кову дискову полицю до дискового сховища 
загальним об’ємом 27 Тбайт для розміщення 
даних пошукових джерел, підключених до По-
шукового порталу, та нове дискове сховище HP 
P2000 MSA. Сховище налаштоване для викори-
стання в якості зовнішньої пам’яті віртуальних 
серверів і БД основних АС. 

Досліджена можливість віртуалізації опера-
ційних систем на базі ядра Linux у середовищі 
Hiper-V та уведений в експлуатацію віртуальний 
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Спільний регіональний 
патентно-інформаційний 
продукт країн СНД 
на CD-ROM «CIS Patent»

Адміністрування 
інформаційних систем 
та актуалізація баз даних

5.10

5.11

Випуск продукту здійснюється в рамках 
угоди «Соглашение о выпуске совместно-
го регионального патентно-информационно-
го продукта на оптических дисках CD-ROM». 
У проекті беруть участь патентні відомства 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Казахстан, 
Киргизької Республіки, Республіки Молдова, 
Російської Федерації, Республіки Таджикистан, 
Узбекистану, України та Євразійської патентної 
організації (ЄАПО).

У 2012 році забезпечено формування 
щомісячних інформаційних масивів патент-
них даних України в рамках об’єднаного 
інформаційного масиву патентних даних країн 
СНД та передачу їх до Федерального інституту 
промислової власності (ФІПВ, м. Москва), який 
є технічним виконавцем цього проекту. 

Усього за 2012 рік до ФІПВ передано 12 інфор-

сервер на ядрі Linux для системи подання елек-
тронних заявок на ОПВ.

Для підвищення відмовостійкості сервер-
ного обладнання змінена схема електрожив-
лення резервних блоків безперебійного жив-
лення шляхом переключення їх на додаткову 
фазу електромережі серверного приміщення. 

Це дозволило розвантажити основну фазу 
електромережі живлення та захистити сервер-
не обладнання від аварій електромережі.

У 2012 році вжиті організаційно-технічні за-
ходи щодо виведення з експлуатації мораль-
но застарілого обладнання та впровадження в 
експлуатацію нового комп’ютерного обладнання.

маційних масивів для включення у випуски 
регіональних CD-ROM «CIS Patent», що містять 
інформацію про 13 356 патентів на винахо-
ди та корисні моделі, які були опубліковані в 
офіційних бюлетенях «Промислова власність» 
у 2012 році. 

Для передачі інформаційних масивів від 
відомств-учасників проекту у ФІПВ створений 
FTP-сервер, на якому щомісячно розміщують 
копії дисків у вигляді архівованого файлу. Одер-
жання оптичних дисків «CIS Patent» від ФІПВ 
здійснюється поштою. 

Відсоткове співвідношення кількості доку-
ментів, опублікованих у випусках регіональних 
CD-ROM «CIS Patent» за 2012 рік, таке: Російсь-
ка Федерація – 60,44 %; Україна – 28,5 %; інші 
країни –11,06 %.

У 2012 році здійснено низку заходів, 
спрямованих на підтримку працездатності 
технологічних АС, які включали адміністру-
вання та моніторинг системних і прикладних 
ресурсів технологічних АС, а також щомісячні 
регламентні та інші роботи, спрямовані 
на підтримку працездатності системно-
го й прикладного програмного забезпечен-
ня технологічних АС і підтримку цілісності 
інформації, яка зберігається в БД.

Для своєчасного виявлення помилок і по-
заштатних ситуацій, що виникають під час 
експлуатації систем, налагоджено постійний 
моніторинг роботи системного та прикладного 
програмного забезпечення технологічних АС, 

апаратних ресурсів, які забезпечують роботу 
АС і підсистем автоматичного завантаження 
даних. 

У 2012 році на робочих місцях фахівців 
закладу експертизи встановлене та на-
лагоджене нове комп’ютерне обладнання, 
здійснена інсталяція необхідного системного 
та спеціального програмного забезпечення.

У процесі адміністрування Інтернет-баз да-
них та інформаційно-довідкових систем кори-
стувачам надано значну кількість консультацій, 
роз’яснень і порад. 

Забезпечена поточна актуалізація всіх БД 
та ІДС.
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Таблиця 5.1. Статистика використання Інтернет-баз даних у 2012 році

Назва бази даних
Кількість 
входів до 
системи

Кількість 
пошуків

Кількість переглядів 
бібліографічних 

даних

Кількість 
переглядів 
документів

БД «Електронна версія акуму-
лятивного офіційного бюлетеня 
«Промислова власність»

549 538 605 462 1 913 192 1 919 784

Спеціалізована БД «Винаходи 
(корисні моделі) в Україні» 172 099 547 741 893 744 454 439

БД «Відомості про заявки на 
винаходи, які прийняті до розгля-
ду»

12 876 17 955 6 528 –

БД «Зареєстровані в Україні 
знаки для товарів 
і послуг»

634 588 776 274 545 056 670 721

Інтерактивна БД «Промислові 
зразки, зареєстровані в Україні» 28 544 45 733 44 866 54 884

БД «Відомості про добре відомі 
знаки в Україні» 6 464 9 317 9 317 9 317

БД «Відомості про міжнародну 
реєстрацію знаків, які отримали 
правову охорону в Україні»

57 940 26 207 1 068 863 2 132 079

БД «Відомості про знаки для 
товарів і послуг, дія свідоцтв на 
які припинена або свідоцтва на 
які визнано недійсними»

4 233 2 685 7 152 –

Таблиця 5.2. Статистика використання інформаційно-довідкових систем у 2012 році

Назва інформаційно-довідкової 
системи Кількість входів 

до системи Кількість пошуків
Кількість переглядів 

бібліографічних 
даних

ІДС «Стан діловодства за заявками 
на винаходи і корисні моделі» 34 942 77 583 71 396

ІДС «Відомості про стан діловодства 
за заявками на знаки для товарів і 
послуг»

42 209 93 202 92 065

ІДС «Стан діловодства за заявками 
на промислові зразки в Україні» 7 585 11 238 11 361

ІДС «Відомості про патенти України 
на винаходи (корисні моделі), які 
визнані недійсними, та патенти, які 
втратили чинність»

3 909 4 277 14 872

ІДС «Відомості про патенти України 
на промислові зразки, які визнані 
недійсними, та патенти, які втратили 
чинність»

2 611 2 264 9 057

Здійснені у 2012 році заходи з розвитку АС 
та впровадження інформаційних технологій є 
черговим кроком у напрямі реалізації загальної 
концепції поступового переходу від паперової 

до електронної технології опрацювання 
документів під час здійснення експертизи за-
явок на ОПВ.
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МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО6
Співробітництво із Всесвітньою 
організацією інтелектуальної 
власності

6.1

Протягом звітного року Державна служба про-
довжувала роботу, спрямовану на забезпечення 
ефективної та взаємовигідної співпраці з ВОІВ.  

У березні 2012 року Україну з робочим 
візитом відвідав директор відділу з питань 
співробітництва з деякими країнами Європи та 
Азії ВОІВ пан Міхаль Свантнер. Під час його 
зустрічі з керівництвом Державної служби було 
окреслено коло концептуальних питань у рам-
ках співробітництва ВОІВ та Державної служби, 
зокрема щодо спільної розробки й реалізації 
проектів інформаційно-просвітницького харак-
теру.

У рамках візиту під егідою Державної служ-
би була організована зустріч Міхаля Свантнера 
з керівництвом, професорсько-викладацьким 
складом і студентами Київського університету 
права Національної академії наук України, під 
час якої представник ВОІВ провів презентацію 
посібника ВОІВ «Стратегія політики у сфері 
інтелектуальної власності для університетів і 
дослідницьких інститутів».

Під час перебування в Україні Міхаль 
Свантнер відвідав ДП «УІПВ» й ході зустрічі з 
керівництвом був ознайомлений з перспектива-
ми подальшого розвитку українського закладу 
експертизи.

У червні українська делегація на чолі з пер-
шим заступником Голови Державної служби 
Олексієм Яновим узяла участь у Дипломатичній 
конференції з питань охорони аудіовізуальних 
виконань, яка проходила в м. Пекін, Ки-
тайська Народна Республіка. Дипломатична 
конференція з розробки остаточного тексту 
нового Договору про аудіовізуальні виконан-
ня успішно завершилася 26 червня 2012 року 
підписанням представниками держав-членів 
ВОІВ Заключного акта Договору та Пекінського 
договору про аудіовізуальні виконання. Договір 
підписали 48 країн, Заключний акт Договору – 
представники 122 країн, у тому числі й повно-
важний представник України Олексій Янов.

У 2012 році за сприяння ВОІВ було 
здійснено низку важливих заходів навчально-
го та просвітницького характеру, спрямованих 

на підвищення обізнаності населення України 
у сфері ІВ. Так, у рамках реалізації Програ-
ми співробітництва між Кабінетом Міністрів 
України та ВОІВ на 2010–2012 роки проведе-
но регіональні семінари «Мадридська систе-
ма міжнародної реєстрації знаків» у Києві та 
Львові. 

У період з 16 по 27 липня в м. Одеса на 
базі Національного університету «Одеська 
юридична академія» було проведено чергову, 
четверту Міжнародну Літню школу з питань 
інтелектуальної власності. У роботі Літньої 
школи брали участь представники з України, 
Азербайджану, Болгарії, Франції, Індії, Ірану, 
Італії, Польщі, Португалії та Словаччини. Крім 
того, Літню школу ВОІВ в Україні відвідав Ди-
ректор Всесвітньої Академії ВОІВ пан Марсело 
Ді П’єтро, що свідчить про визнання успішності 
нашої школи з боку керівництва ВОІВ. 

З метою участі України в розробці та 
імплементації політики ВОІВ та посилен-
ня впливовості нашої країни представ-
ники Державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності України 
брали участь у роботі основних робочих 
груп і комітетів ВОІВ, зокрема Комітету зі 
стандартів, Постійного комітету з патентного 
права, Комітету з розвитку та інтелектуальної 
власності, Міжурядового комітету з генетич-
них ресурсів, традиційних знань та фольклору, 
Комітету з авторського права і суміжних прав, 
Постійного комітету з питань законодавства 
щодо товарних знаків, промислових зразків та 
географічних зазначень, Робочої групи з пере-
гляду Міжнародної патентної класифікації, 
Робочої групи з правового розвитку Гаазької 
системи міжнародної реєстрації промислових 
зразків, а також у роботі 50-ї серії засідань 
керівних органів ВОІВ.  
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Співробітництво з Європейським 
Союзом

Співробітництво з Європейським 
патентним відомством 

6.2

6.3

У 2012 році представники Державної служби 
в складі офіційної делегації України взяли участь 
у роботі засідань Підкомітету № 1 «Торгівля та 
інвестиції» Комітету з питань співробітництва 
між Україною та ЄС. Крім того, у травні відбулася 
відео-конференція в рамках Робочої групи з пи-
тань покращення захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні. Під час проведення відео-
конференції було обговорено питання щодо за-
конодавства у сфері авторського права, надход-
жень зборів за приватне копіювання, діяльності 
організацій колективного управління, а також 
заходів, які вживалися у контексті проведення 
Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. 

Фахівці Державної служби та експерти ДП 
«УІПВ» на постійній основі беруть участь у 
засіданнях Робочої групи з питань розробки про-
екту програми імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом.

Протягом року Державною службою 
здійснювалася низка заходів, спрямованих 

Протягом року Європейське патентне 
відомство (ЄПВ), головне патентне відомство 
Європейського Союзу, традиційно запрошу-
вало українських експертів узяти участь у 
роботі спеціалізованих тренінгів, семінарів і 
дистанційних курсів Європейської патентної 
академії ЄПВ. Участь у перерахованих захо-
дах дозволяє бути в курсі останніх світових 
тенденцій у сфері проведення експертизи 

Двостороннє співробітництво6.4

Важливою складовою міжнародного 
співробітництва є співпраця з Відомствами з 
питань інтелектуальної власності іноземних 
країн та міжнародними організаціями, 
задіяними у сфері правової охорони та захи-
сту прав інтелектуальної власності.

У цьому контексті слід відмітити нала-
годження контактів та активізацію спільної 
взаємовигідної роботи з Національним центром 
інтелектуальної власності Грузії «Сакпатенті». 
За ініціативою грузинської сторони в лютому 
відбулася зустріч фахівців Державної служби з 
представниками «Сакпатенті». Під час зустрічі 
сторонами обговорено питання виконання між 
Україною та Грузією Угоди про взаємну право-
ву охорону географічних зазначень для вин, 

на виконання Пріоритетів Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС у сфері інтелектуальної 
власності.

Європейська Комісія підтримала зусилля 
Державної служби, спрямовані на підвищення 
потенціалу правоохоронних та контролюючих 
органів України, задіяних у галузі правової охо-
рони та захисту прав ІВ. Так, у грудні 2012 року 
був підписаний контракт на реалізацію в Україні 
проекту TWINNING «Посилення правової охоро-
ни та захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні».

Проект передбачає проведення аналізу за-
конодавства України у сфері ІВ щодо його 
відповідності законодавству ЄС, проведен-
ня тренінгів і низки навчальних програм для 
співробітників Державної служби, експертів ДП 
«УІПВ», представників зацікавлених міністерств 
та відомств, а також суддів, що розглядають 
справи з питань ІВ.

заявок на ОПВ, ознайомитися з особливо-
стями проведення патентного пошуку та 
специфікою використання різноманітних 
пошукових БД. Такі навчальні семінари й 
тренінги є чудовою можливістю для наших 
фахівців підвищити свій професійний рівень, 
що в результаті сприяє вдосконаленню та 
прискоренню процедури проведення експер-
тизи заявок на ОПВ в Україні.

спиртних напоїв та мінеральних вод, що діє з 
2007 року.

У звітному році фахівці Державної служби 
проводили роботу щодо узгодження тексту 
проекту Угоди про співробітництво в галузі 
інтелектуальної власності між Державною 
службою та Відомством інтелектуальної 
власності Чорногорії.  

Державна служба протягом року про-
довжувала виконувати свої зобов’язання, 
передбачені Планом спільних заходів з удоско-
налення системи захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні (План спільних заходів), 
що був розроблений на основі Рекомендацій 
американської сторони щодо захисту прав ІВ в 
Україні. Саме від ефективного виконання Пла-
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ну спільних заходів залежить те, який саме ста-
тус буде наданий Україні Урядом США навесні 
2013 року в рамках так званого «Списку 301», 
який щороку складається Торговельним пред-
ставником США.

У липні представники Державної служби в 
складі офіційної делегації України взяли участь 
у IV засіданні Українсько-Американської ради 
з торгівлі й інвестицій, яке відбулося в м. Ва-
шингтон, США. Відповідно до порядку денного 
Українською стороною надано актуалізовану 
інформацію про стан виконання Плану 
спільних заходів та обговорено перспекти-
ви його подальшого виконання. Крім того, у 
вересні в Посольстві США в Україні проведено 
відео-конференцію з представниками Офісу 
торговельного представника США, під час якої 
спільно з причетними центральними органами 
виконавчої влади обговорено стан виконання 
Плану спільних заходів.

Представники Державної служби також 
узяли участь у слуханнях щодо перегля-
ду доступу України до Генералізованої си-

стеми преференцій США, які відбулися в 
жовтні в м. Вашингтон, США. За результата-
ми слухань представники Державної служби 
спільно з причетними центральними органами 
виконавчої влади підготували та розмістили 
для публічного доступу на урядовому порталі 
США (regulations.gov) аргументовані відповіді 
на додаткові запитання членів підкомітету 
Офісу торговельного представника США з пи-
тань Генералізованої системи преференцій 
США.

Представники Державної служби в межах 
своєї компетенції опрацьовували матеріали 
та брали участь у засіданнях двосторонніх 
міжурядових комісій, зокрема міжурядової 
українсько-киргизької комісії із співробітництва, 
міжурядової українсько-ліванської комісії з 
торговельно-економічного співробітництва, 
українсько-узбецької комісії з усебічного 

співробітництва, українсько-іракської спільної 
комісії з питань торговельного, економічного, 
наукового та технологічного співробітництва, 
українсько-швейцарського комітету з торго-
вельно-економічного співробітництва, україн-
сько-вірменської комісії з питань економічного 
співробітництва, українсько-таджицької комісії 
з питань економічного співробітництва тощо.

У рамках співробітництва з країнами-
учасницями СНД Постановою Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання виконання 
Угоди про співробітництво у сфері правової 
охорони й захисту інтелектуальної власності 
та створення Міждержавної ради з питань 
правової охорони й захисту інтелектуальної 
власності» від 23.05.2012 № 409 визначено 
повноважні органи, відповідальні за виконан-
ня Угоди, а також призначено повноважного 
представника Уряду України в Міждержавній 
раді – заступника Голови Державної служби 
Володимира Дмитришина.

Представники Державної служби взяли 
участь у Першому засіданні Міждержавної 

ради з питань правової охорони й захисту 
інтелектуальної власності, яке відбулося в 
червні в м. Чолпон-Ата, Киргизька Республіка.

У ході засідання затверджено Регламент ро-
боти Міждержавної ради, положення про робочі 
комісії з питань промислової власності, авторсь-
кого права і суміжних прав та протидії правопо-
рушенням у сфері інтелектуальної власності, 
представлено інформацію про стан справ у 
сфері охорони й захисту ІВ за звітний період та 
про вжиті заходи стосовно протидії правопору-
шенням у сфері ІВ, надано інформацію щодо 
реалізації Переліку заходів у сфері протидії пра-
вопорушенням у галузі ІВ для супроводження 
етапів реалізації Стратегії економічного розвит-
ку СНД на період до 2020 року, проінформовано 
учасників заходу про хід виконання Проекту щодо 
випуску регіонального патентно-інформаційного 
продукту країн СНД на CD-ROM тощо.
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З метою забезпечення виконання рішень 
Протоколу сьомого засідання підкомісії з пи-
тань військово-технічного співробітництва 
Підкомітету з питань безпеки Українсько-
Російської міждержавної комісії, яке відбулося 
22 грудня 2011 року, опрацьовано та погод-
жено з причетними центральними органами 
виконавчої влади розроблений російською сто-
роною проект Положення про спільну робочу 
групу з реалізації Угоди між Урядом Російської 
Федерації та Кабінетом Міністрів України 
про взаємну охорону прав на результати 
інтелектуальної власності, які використовують-
ся та отримані в ході двостороннього військово-
технічного співробітництва.

Представники Державної системи правової 
охорони прав інтелектуальної власності України 
брали участь у навчальних програмах і захо-
дах, організованих патентними відомствами 

іноземних країн, зокрема в навчальній 
програмі Світової академії інтелектуальної 
власності Відомства США з патентів та тор-
говельних марок, міжнародній навчальній 
програмі Патентного відомства Швеції та 
Шведського агентства з питань міжнародної 
співпраці та розвитку (Sida), навчальній 
програмі Міжнародного навчального центру з 
інтелектуальної власності (CEIPI) та ВОІВ.

У рамках співробітництва з організаціями 
колективного управління у 2012 році пред-
ставники ДП УААСП взяли участь у роботі 
Європейського Комітету Міжнародної кон-
федерації товариств авторів та композиторів 
CISAC (Лісабон, Португалія) та в засіданні 
Генеральної Асамблеї CISAC (Дублін, 
Ірландія), а також у семінарах, присвячених 
питанням механічного права, публічного ви-
конання музичних творів тощо.
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«Інтелектуальна власність» та «Консолідована 
інформація» закінчили 62 науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів з усіх 
регіонів країни та 40 інших фахівців у сфері 
ІВ, інформаційно-аналітичної та інноваційної 
діяльності. Проведено підготовчі курси для 
27 осіб – кандидатів у представники в спра-
вах ІВ (патентних повірених) та курси для 
оцінювачів прав на об’єкти ІВ (5 осіб).

Загальна кількість зареєстрованих патент-
них повірених в Україні станом на 31.12.2012 
становила 384 особи. У 2012 році рішенням 
Атестаційної комісії Державної служби від 
07.12.2012 атестовано ще 20 кандидатів у 
патентні повірені.

23–25 квітня 2012 року Інститутом про-
ведено ХІІ Всеукраїнську науково-прак-
тичну конференцію «Проблеми підготовки 
фахівців з питань інтелектуальної власності, 
інформаційно-аналітичної та інноваційної 
діяльності в Україні». Конференцію органі-
зовано за підтримки Державної служби з ме-
тою розгляду стану та перспектив підготовки 
в Україні фахівців з питань ІВ, інформаційно-
аналітичної та інноваційної діяльності в 
контексті реформування системи вищої 
освіти та розвитку національної економіки на 
інноваційній основі. У роботі конференції взя-
ли участь викладачі та науково-педагогічні 
працівники вишів, фахівці інших установ і 
організацій. 

ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ. 
СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

7

Підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців

7.1

Діяльність з підготовки та перепідготовки 
фахівців зі спеціальності 7(8).18010011 
«Інтелектуальна власність» освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра 
здійснюють 14 вищих навчальних закладів 
України із загальним ліцензійним обсягом 
підготовки фахівців 1 465 осіб, у тому числі 
магістрів з інтелектуальної власності – 710 осіб. 

Обсяг державного замовлення на підготовку 
фахівців у 2012 році за спеціальністю 7.18010011 
«Інтелектуальна власність» становив 95 осіб, 
за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна 
власність» – 144 особи. 

У 2012 році дипломи магістрів за 
спеціальністю «Інтелектуальна власність» 
отримали 269 осіб, з яких 135 – за рахунок 
державного замовлення, дипломи спеціа- 
лістів – 180 осіб, з них 82 особи – за раху-
нок державного замовлення. Інститутом 
інтелектуальної власності Національного 
університету «Одеська юридична академія» в 
м. Києві (Інститут), який є базовим з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації у 
сфері ІВ, підготовлено 98 спеціалістів та 80 
магістрів, з яких 42 особи – на замовлення 
центральних органів виконавчої влади, а саме: 
Державної служби інтелектуальної власності 
України, судів, Служби безпеки України, Фонду 
державного майна України, Антимонопольного 
комітету України, Міністерства юстиції України, 
митних органів, Державної податкової служби 
України й Ради національної безпеки та оборо-
ни України. 

У звітному періоді в Інституті заверши-
ли навчання чотири фахівці з Казахстану за 
спеціальністю «Інтелектуальна власність» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Підвищення кваліфікації фахівців у сфері  
ІВ здійснювали два навчальні заклади –  
Інститут і Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти при Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (ліцензійний обсяг – 250 і 300 осіб на 
рік відповідно).

У 2012 році в Інституті курси підвищення 
кваліфікації за професійними програмами 



44

З метою підвищення якості підготовки 
кваліфікованих фахівців у галузі ІВ, пошуку 
обдарованої студентської молоді та створення 
умов для її творчого зростання, на виконан-
ня наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 18.11.2011 № 1324 «Про 
проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2011/2012 навчальному році» 
23–27 квітня на базі Інституту проведено ІІ 
етап студентської олімпіади зі спеціальності 
7(8).18010011 «Інтелектуальна власність», у 
якій взяли участь 48 студентів з 22 вищих на-
вчальних закладів країни – переможці І ета-
пу олімпіади. Олімпіада проводилась за 
підтримки Державної служби. І місце здобув Го-
ловань Г.Г. – студент Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут»; ІІ місце отримали: Пузій В.П. (При-
азовський державний технічний університет, м. 
Маріуполь), Трєпак С.Ю. (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транс-
порту ім. академіка В. Лазаряна), Махо-
мет І.В. (Інститут інтелектуальної власності 
Національного університету «Одеська юридич-
на академія» в м. Києві), Бочарова Я.А. (Пол-
тавська державна аграрна академія), Марчен-
ко Т.М. (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); ІІІ місце: 
Віблий Б.М. (Дніпропетровський націона-
льний університет залізничного транспор-
ту ім. академіка В. Лазаряна), Слепньов І.І. 
(Українська інженерно-педагогічна академія), 
Коновал В.І. (Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмельницького), Радомсь-
ка А.В. (Український державний університет 

фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ). 
Усі переможці нагороджені дипломами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України І, ІІ і ІІІ ступенів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 27.03.2012 
№ 369 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу наукових студентських робіт з при-
родничих, технічних та гуманітарних наук у 
2011/2012 навчальному році» відбувся фінал 
Всеукраїнського конкурсу студентських на-
укових робіт з інтелектуальної власності, що 
проводився на базі Донецького державного 
університету управління. На конкурс було пред-
ставлено 51 роботу з 34 вищих навчальних за-
кладів. Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів нагороджені 
студенти Приазовського державного технічного 
університету (м. Маріуполь), Донецького дер-
жавного університету управління, Інституту 
інтелектуальної власності Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
в м. Києві, Тернопільського національного 
економічного університету, Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля (м. Лу-
ганськ), Луганського державного інституту куль-
тури і мистецтв, Національної металургійної 
академії України (м. Дніпропетровськ), Сумсь-
кого державного університету, Харківського 
національного економічного університету, 
Черкаського державного технологічного 
університету, Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури (м. Макіївка), Чер-
каського інституту Міжрегіональної академії 
управління персоналом. Усього відзначено 
15 студентів – авторів наукових робіт. 

Випускники Одеської літньої школи ІВ-2012 ВОІВ
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Науково-практичні 
конференції та семінари

7.2

У 2012 році Державною службою 
організовано та проведено 4 конференції,  
14 спеціалізованих семінарів, присвячених 
широкому колу питань у сфері охорони прав 
на об’єкти ІВ.

3–7 вересня 2012 року в м. Ялта 
відбулася ХІХ Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Актуальні проблеми 
інтелектуальної власності». Україна щороку 
проводить цей міжнародний захід такого висо-
кого рівня. Він став уже традиційним, і з кож-
ним роком зростає кількість українських та 
іноземних учасників. Так, у конференції взяли 
участь фахівці з Польщі, Німеччини, Сполуче-
них Штатів Америки, Грузії, Білорусі, Молдови, 
Литви, Киргизької Республіки, Республіки Узбе-
кистан та інших країн. 

Визначальною на цій конференції стала 
секція «Кваліфікаційна експертиза та судова 
експертиза: погляди, підходи та проблемати-
ка», учасники якої зазначили, що проведен-
ня такого діалогу в рамках конференції дає 
можливість зробити певні поступальні кроки 
на шляху до підвищення ефективності роботи 
судів, оскільки судова експертиза – доволі нове 
явище в Україні. 

Також цікавою була секція щодо питання 
набуття, використання й захисту прав на по-
значення (знаки для товарів і послуг, фірмові 
найменування, географічні зазначення), 
промислові зразки, доменні імена.

Протягом року проведено 4 регіональні 
науково-практичні семінари на тему: «На-
буття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асо-
ціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів»: 
11 квітня – у м. Харків, 25 квітня – у м. Донецьк, 
11 травня – у м. Київ, 16 травня – у м. Львів. Те-
матика заходів була спрямована на обговорен-
ня практичних питань організації захисту прав 
ІВ під час підготовки та проведення фінального 
турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА 
ЄВРО 2012™, зокрема щодо протизаконної 
комерційної діяльності, яка завдає шкоди 
УЄФА. У семінарах брали участь представ-
ники органів державної влади, державних 
адміністрацій приймаючих міст, територіальних 
відділень Антимонопольного комітету України, 
митних органів, фахівці Державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності 

України, а також патентні повірені, адвока-
ти, юристи, освітяни, представники бізнесу й 
засобів масової інформації.

Протягом року проводилися семінари з інших 
актуальних питань: упровадження електрон-
ного документообігу, електронних документів 
та електронного цифрового підпису в процесі 
набуття прав на ОПВ, особливості експерти-
зи заявок на винаходи і корисні моделі, пере-
дача прав на добре відомі знаки, публікація 
відомостей про знаки, визнані добре відомими 
судом, правові преференції, які надаються 
знакові після визнання його добре відомим.

На регіональному семінарі «Мадридсь-
ка система міжнародної реєстрації знаків», 
організованому ВОІВ, Державною службою, ДП 
«УІПВ» та Українським національним комітетом 
Міжнародної торгової палати, обговорювалися 
загальні принципи, останні тенденції розвитку 
та особливості використання Мадридської си-
стеми для отримання охорони знаків для товарів 
і послуг в іноземних країнах, а також питання 
централізованого управління міжнародною 
реєстрацією.

Протягом року проводилися засідання кру-
глих столів, наради, зустрічі та прес-конференції 
керівників Державної служби за участю 
провідних інформаційних агентств. Зокрема, 
відбулися круглі столи з питань захисту прав ІВ 
на знаки для товарів і послуг напередодні про-
ведення Чемпіонату Євро-2012, кваліфікаційної 
експертизи заявок на знаки для товарів і послуг 
та судової експертизи, розвитку БД знаків для 
товарів і послуг.

Фахівці Державної системи правової охоро-
ни інтелектуальної власності брали активну 
участь у ще понад 15 конференціях і семінарах, 
у тому числі міжнародних, у робочих зустрічах 
та інших заходах, які проводились іншими 
організаціями в Україні. 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми інтелектуальної власності"
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ім. Є.О. Патона. Конкурсна комісія виз-
начила переможців у регіональних і га-
лузевих номінаціях, а також встановила  
11 спеціальних відзнак за ефективне вирі-
шення актуальних проблем. 

Конкурсна комісія висунула на нагород-
ження Медаллю Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності в категорії «Жінки-
винахідники» два авторські колективи: авторів 
винаходу «Спосіб очистки води від катіонних по-
верхнево-активних речовин» (патент № 95593) 
Стрельцову О.О., Волювач О.В., Єгорцеву В.О., 
Пузирьову І.В. – співробітників Одеського на-
ціонального університету ім. І.І. Мечникова– 
та авторів винаходу «Спосіб прогнозування 
ефективності терапії глюкокортикоїдами та цито-
статиками у дітей, хворих на гломерулонефрит 
з нефротичним синдромом» (патент № 96065) 
Фоміну С.П., Багдасарову І.В., Мигаль Л.Я., Ко-
роль Л.В., Попову Л.В. – співробітників Державної 
установи «Інститут нефрології АМН України».

Оголошено подяку ректору Державного 
вищого навчального закладу «Ужгородський 
національний університет» за активну участь 
у Всеукраїнському конкурсі «Винахід-2011» 
і найкращий результат представників його 
університету серед вищих навчальних закладів. 

Нагородження переможців конкурсу відбу-
лося 24 квітня під час святкування Міжнаро-
дного дня інтелектуальної власності. 

27–29 вересня в м. Севастополь АР Крим 
проходив VІІІ Міжнародний салон винаходів 
і нових технологій «Новий час», присвяче-
ний Дню винахідника та раціоналізатора. 
Організаторами його виступили, зокрема, Дер-
жавна служба та ДП «УІПВ». Салон проходив 
за підтримки Міжнародної федерації асоціацій 
винахідників (IFIA), Програми Європейського 
союзу (CIUDAD) та Севастопольської міської 
державної адміністрації. Учасниками заходу ста-

З метою підтримки та створення умов для 
духовного, творчого, інтелектуального роз-
витку дітей України, залучення обдарованої 
учнівської молоді до науково-дослідницької та 
експериментальної роботи Державна служба 
продовжує надавати допомогу в проведенні 
тижня всеукраїнських та міжнародних науково-
освітніх проектів для молоді «Україна – Євро-
па – Світ». У рамках цього заходу з 29 лютого 
по 2 березня 2012 року відбувся Всеукраїнський 
конкурс юних раціоналізаторів та винахідників 
«Природа – людина – виробництво – екологія», 
організований Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України разом з Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді у м. Києві. За підсумками конкурсу за 
творчі здобутки в галузі прикладної екології, 
хімії, медицини, біології, сільськогосподарського 
дослідництва та винахідництва, екологічно без-
печних технологій, енергозбереження й фізики 
нагороджено призами 30 юних раціоналіза-
торів і винахідників – переможців конкурсу в га-
лузевих секціях. 

З метою популяризації винахідницької 
діяльності серед широких верств науково-
технічної громадськості України, заохочен-
ня роботодавців до впровадження у вироб-
ництво результатів інтелектуальної праці, 
а також виявлення найталановитіших та 
найперспективніших розробок і привернення до 
них уваги вітчизняних та іноземних підприємців 
та інвесторів Державна служба щороку прово-
дить Всеукраїнський конкурс «Винахід року». 
Конкурс є відкритим для підприємств, уста-
нов, організацій, дослідницьких груп, незалеж-
но від їх відомчої підпорядкованості, форми 
власності та місцезнаходження, а також для 
індивідуальних винахідників.

 20 березня 2012 року конкурсна комісія 
Державної служби підбила підсумки 
Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2011» і виз-
начила переможців. На конкурс було подано 
291 патент, 60 % яких представлено вищими 
навчальними закладами. Усі подані на конкурс 
патенти розглядалися в абсолютній номінації 
«Кращий винахід року», з них 7 патентів – у 
номінації «Кращий винахід серед молоді». 

Кращим у 2011 році визнано винахід за па-
тентом № 95541 «Спосіб виготовлення тиглів, 
сосудів, труб та профільованих виробів з  
тугоплавких матеріалів з монокристаліч-
ною та полікристалічною структурою», 
створений Інститутом електрозварювання  

Стимулювання творчої 
діяльності

7.3
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ли представники понад 35 країн світу: Азербайд-
жану, Бельгії, Іспанії, Ірану, Китаю, Киргизької 
Республіки, Кореї, Молдови, Німеччини, Польщі, 
Російської Федерації, Румунії, США, України, 
Угорщини, Естонії, Єгипту та інших країн. 

Кращі роботи, представлені на Салоні, отри-
мали золоті, срібні та бронзові медалі, дипломи 
Салону, а також кубки СМДА й Севастопольської 
міської ради, Федерації космонавтики Росії, го-
лови Харківської обласної держадміністрації, 
Миколаївського міського голови, Державної 
служби інтелектуальної власності України та 
Державного підприємства «Український інститут 
промислової власності». Усього журі оцінило 
560 розробок (близько 50 % з яких – зарубіжні). 
Вручено 512 медалей, 70 дипломів пошани, по-
над 60 призів та інших нагород Салону.

Під час проведення Салону були підведені 
підсумки VІІ Міжнародного конкурсу молодіжних 
інновацій і розробок «Новий час». Медалями, 
дипломами й призами Салону нагороджені 
144 школярі та студенти, молодіжні організації 
України, Російської Федерації, Румунії, Молдо-
ви, Ірану, Польщі, Словенії, Єгипту, Боснії і Гер-
цеговини, Тайваню.

Колектив винахідників ДП «Конструкторське 
бюро «Південне» (м. Дніпропетровськ)  
отримав спеціальний приз Державної служ-
би за розробку хірургічного комплексу «Плаз-
мамед», який надає можливість проводити 
хірургічне втручання за допомогою високотем-
пературного плазмового різання. Спеціальний 
приз Державного підприємства «Український 
інститут промислової власності» вручено ко-
лективу авторів з ДП «УКРНТЦ «Енергосталь» 
(м. Харків) за розробку газотранспортної систе-
ми газотурбінної електростанції комбінованого 
циклу, що працює на вторинних енергоресурсах.

На запрошення Міністерства оборо-
ни України фахівці державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності 
брали участь у роботі конкурсної комісії 
Всеармійського конкурсу «Кращий винахід 
року», який проводився у липні – вересні 
2012 року на базі Центрального науково-
дослідного інституту озброєння та військової 
техніки Збройних сил України. У конкурсі взя-
ли участь 347 винахідників з 23 військових 
частин, установ та підрозділів Збройних Сил 
України. Нагородження переможців конкурсу 
відбулось 12 грудня 2012 року.
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Додатки

1. Статистика
1.1 Заявки на винаходи (розподіл за країнами)

Код
Країна 

Національна процедура Процедура РСТ
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Всього: 3138 2678 2811 2928 2847 2548 2134 2500 2321 2108
UA Україна   2807 2429 2552 2642 2490 2 – 2 1 1
AT Австрія  12 6 8 4 4 54 41 37 47 45
AU Австралія  – – 1 – 2 26 10 15 24 16
BE Бельгія  4 2 5 5 7 73 70 52 57 57
BY Білорусь  11 7 9 11 16 – 1 – 1 1
CA Канада  1 2 6 4 5 21 27 19 7 12
CH Швейцарія  8 16 5 14 26 216 195 226 221 217
CN Китай   4 1 4 3 2 14 11 20 32 22
CY Кіпр  1 4 – 1 2 2 5 1 2 3
CZ Чехія  2 – 2 4 2 15 20 19 12 5
DE Німеччина 62 42 44 49 51 479 380 414 458 357
DK Данія   3 4 6 4 3 66 43 55 52 38
ES Іспанія   3 1 1 3 1 16 19 26 34 38
FI Фінляндія   1 2 4 2 1 22 32 37 23 30
FR Франція  45 23 15 13 14 165 130 139 165 128
GB Велика Британія – 3 4 2 4 132 78 97 110 89
HU Угорщина  – – – – 1 34 23 18 15 15
IE Ірландія   – 1 – – 1 11 2 10 5 9
IL Ізраїль  2 – 1 1 3 19 12 15 10 12
IN Індія – 1 1 – 27 10 23 26 22
IT Італія   9 5 5 3 2 65 51 62 73 67
JP Японія   6 1 1 5 33 88 92 134 105 86

KR Корея, 
Республіка  2 – – 1 1 17 13 22 27 11

LU Люксембурґ  1 1 – – 2 17 12 14 37 11
NL Нідерланди   – 1 2 4 2 82 59 81 70 64
NO Норвеґія   – – – 1 – 16 7 3 8 10
PL Польща   17 3 8 6 7 4 10 7 7 9

RU Російська 
Федерація 43 45 23 27 39 49 54 90 48 64

SE Швеція   2 2 5 – 3 81 72 62 36 24
SK Словаччина   – 1 – 1 – 2 1 – – 5
US США  68 64 92 100 107 657 582 742 540 568

VG Вірґінські остро-
ви (Брит.) – – 1 – 6 – – 2 5 5

ZA Південна 
Африка – 1 – 1 – 8 7 8 11 7

Інші  24 11 6 16 10 68 65 49 52 60
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Технічні напрями
Національні заявники Іноземні заявники

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Всього 2809 2429 2554 2643 2491 2877 2383 2757 2606 2464
Електротехніка 225 237 246 235 208 159 194 255 119 109
Електрообладнання, 
електричні прилади, 
електроенергія 

119 131 130 141 118 61 35 39 45 61

Аудіо-відео техніка 14 11 12 8 7 8 12 9 9 4
Телекомунікації 23 21 25 20 14 18 55 31 11 6
Цифровий зв'язок 4 3 5 0 5 36 64 142 24 8
Основні способи зв'язку 17 21 16 18 16 3 5 8 0 1
Обчислювальна техніка 31 23 34 32 30 22 14 18 16 18
Інформаційні технології для 
управлінських цілей 3 4 2 4 5 7 3 6 8 8

Напівпровідники 14 23 22 12 13 4 6 2 6 3
Прилади 435 355 401 434 312 150 97 122 111 83
Оптика 16 16 5 19 13 6 4 8 15 3
Вимірювання 218 182 198 208 155 46 20 32 25 25
Контроль 36 25 27 27 23 12 13 8 8 10
Медична техніка 165 132 171 180 121 86 60 74 63 45
Хімія 894 760 817 743 540 1760 1441 1537 1618 1498
Органічна тонка хімія 56 39 51 60 46 578 470 521 458 371
Біотехнологія 39 31 31 22 15 178 142 162 180 194
Лікарські препарати 94 105 122 86 44 387 294 267 332 321
Макромолекулярна хімія 23 16 33 18 8 35 30 27 44 25
Харчова хімія 67 57 75 76 79 67 59 75 113 104
Хімічна сировина 78 83 88 99 48 193 196 210 234 239
Матеріали, металургія 314 234 201 179 144 184 117 127 148 108
Способи обробки поверхні, 
покривання 52 33 56 41 23 41 44 37 31 32

Мікроструктурні 
та нанотехнології 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0

Хімічні технології  103 76 77 98 82 67 62 87 58 81
Екотехнології 68 85 81 61 51 29 26 24 20 23
Машинобудування 814 672 681 810 500 515 423 398 429 428
Маніпулювання, 
транспортування тощо 61 38 52 62 38 118 71 106 96 115

Металорізальні верстати 120 79 87 100 78 63 64 50 58 45
Двигуни, насоси, турбіни 174 168 149 157 96 55 44 38 42 52
Ткацькі верстати 
та папероробні машини 17 8 12 13 20 32 26 21 18 30

Інші спеціальні машини 150 162 146 232 114 119 100 84 80 87
Термічне виробництво 
та прилади 103 83 96 71 45 41 32 38 64 40

Механічні деталі 75 55 49 67 35 47 37 39 35 30
Транспорт 114 79 90 108 74 40 49 22 36 29
Інші галузі 211 223 203 236 158 192 157 200 185 172
Меблі, ігри 21 22 21 32 14 18 16 26 24 21
Інші споживчі товари 29 25 25 35 20 50 54 67 73 77
Будівництво 161 176 157 169 124 124 87 107 88 74
Інші та некласифіковані 230 182 206 185 773 101 71 245 144 174

1.2 Заявки на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)
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Код 
Країни 2008 2009 2010 2011 2012

Всього: 3832 4002 3874 4061 3405
UA Україна 2399 2395 2034 1902 1557
AT Австрія 27 33 48 45 30
AU Австралія 7 17 13 11 8
BE Бельґія  30 65 50 78 51
BG Болгарія 2 2 2 4 1
BY Білорусь 22 15 5 1 2
CA Канада 16 16 6 19 16
CH Швейцарія 83 105 155 190 182
CN Китай 5 8 19 14 15
CZ Чехія   12 12 5 13 11
DE Німеччина 323 347 360 385 332
DK Данія 34 32 52 54 52
ES Іспанія 13 18 18 13 18
FI Фінляндія 25 15 33 23 26
FR Франція 150 122 140 172 124
GB Велика Британія 26 36 69 80 61
HR Хорватія 3 2 1 3 1
HU Угорщина 16 12 14 12 17
IE Ірландія 8 9 10 10 7
IL Ізраїль 9 19 13 10 10
IN Індія 10 9 14 14 14
IT Італія 35 36 64 69 51
JP Японія 40 46 85 86 99
KR Корея, Республіка  25 21 24 22 20
LI Ліхтенштейн   2 – 2 4 1
LU Люксембурґ 9 15 13 9 16
NL Нідерланди  54 46 76 65 62
NO Норвеґія 6 11 9 10 3
PL Польща 10 2 6 14 13
RU Російська Федерація 52 72 64 80 54
SE Швеція 62 50 35 48 35
SI Словенія 6 13 15 10 6
SK Словаччина    1 2 3 1 2
US США   275 357 371 539 459
ZA Південна Африка 4 5 4 5 14

Інші   31 37 42 46 35

1.3. Патенти на винаходи (розподіл за країнами)
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Технічні напрями
Національні заявники Іноземні заявники

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Всього 2399 2384 2031 1899 1557 1433 1618 1843 2162 1848
Електротехніка 206 239 228 189 153 99 113 162 184 124
Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 127 139 107 108 75 18 31 46 30 35

Аудіо-відео техніка 8 6 6 13 7 8 7 5 10 5
Телекомунікації 16 21 28 24 18 39 35 36 43 25
Цифровий зв'язок 3 2 6 4 2 23 34 51 67 42
Основні способи зв'язку 11 16 33 12 16 3 1 3 6 3
Обчислювальна техніка 22 30 28 13 23 5 3 18 16 12
Інформаційні технології 
для управлінських цілей 0 5 0 0 0 1 1 2 10 2

Напівпровідники 19 20 20 15 12 2 1 1 2 0
Прилади 388 400 349 317 272 48 64 93 99 94
 Оптика 19 18 12 8 8 5 3 4 3 4
Вимірювання 231 229 196 174 139 20 24 22 29 17
Контроль 39 41 25 15 17 6 7 9 16 12
Медична техніка 99 112 116 120 108 17 30 58 51 61
Хімія 783 758 609 684 489 854 949 954 1172 988
 Органічна тонка хімія 48 62 38 30 41 241 271 243 350 308
Біотехнологія 29 23 26 35 16 40 55 71 117 109
Лікарські препарати 80 74 69 100 67 261 249 225 283 204
Макромолекулярна хімія 34 34 15 20 12 19 24 25 21 12
Харчова хімія 80 58 44 77 49 27 43 42 52 43
Хімічна сировина 78 81 63 61 48 100 113 114 126 128
Матеріали, металургія 251 209 203 161 134 100 98 127 122 103
Способи обробки поверхні, 
покривання 33 55 36 44 28 16 40 40 34 18

.Мікроструктурні та нанотехнології 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0
Хімічні технології  84 95 73 67 60 35 41 46 52 45
Екотехнології 64 67 42 87 33 15 14 20 15 18
Машинобудування 790 739 646 493 456 267 332 404 430 345
Маніпулювання, 
транспортування тощо 32 49 35 31 37 47 63 96 95 69

Металорізальні верстати 96 128 96 80 68 45 65 73 65 54
Двигуни, насоси, турбіни 149 149 128 85 71 59 48 45 43 36
Ткацькі верстати та папероробні 
машини 14 15 12 9 11 11 11 20 26 21

Інші спеціальні машини 246 169 163 123 120 43 73 78 94 76
Термічне виробництво 
та прилади 67 89 77 57 47 21 25 33 28 34

Механічні деталі 92 65 62 38 48 20 16 29 36 31
Транспорт 94 75 73 70 54 21 31 30 43 24
Інші галузі 173 191 149 145 145 94 103 161 177 171
Меблі, ігри 17 20 14 18 18 6 7 19 18 21
Інші споживчі товари 13 16 27 25 12 16 43 61 70 60
Будівництво 143 155 108 102 115 72 53 81 89 90
Інші та некласифіковані 59 57 50 71 42 71 57 69 100 126

1.4. Патенти на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)
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Технічні напрями
Заявки Патенти

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Всього 9602 9199 10678 10436 10217 9282 8391 9405 10291 9951
Електротехніка 689 688 896 960 690 706 676 753 926 887
Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 251 251 321 319 220 293 259 281 320 293

Аудіо-відео техніка 115 66 85 79 66 96 83 66 88 67
Телекомунікації 57 50 69 55 48 79 48 57 56 59
Цифровий зв'язок 6 20 32 11 20 5 10 22 20 16
Основні способи зв'язку 49 74 118 182 94 47 62 105 141 148
Обчислювальна техніка 125 148 182 214 153 122 132 153 213 195
Інформаційні технології для 
управлінських цілей 23 17 24 32 30 12 18 15 27 37

Напівпровідники 63 62 65 68 59 52 64 54 61 72
Прилади 2094 2127 2608 2555 2270 2129 2115 2421 2594 2605
 Оптика 31 32 34 40 41 30 29 33 29 48
Вимірювання 596 630 794 737 695 577 558 693 769 778
Контроль 174 161 177 234 168 177 159 160 221 181
Медична техніка 1293 1304 1603 1544 1366 1345 1369 1535 1575 1598
Хімія 2764 2419 2722 2464 1958 2731 2204 2490 2601 2428
 Органічна тонка хімія 106 97 97 122 102 113 91 78 119 114
Біотехнологія 102 74 102 79 67 97 86 71 92 96
Лікарські препарати 630 522 613 504 347 568 467 507 537 483
Макромолекулярна хімія 61 54 59 59 25 54 40 72 43 56
Харчова хімія 472 482 523 476 399 490 432 488 501 492
Хімічна сировина 294 209 208 192 184 322 186 232 206 201
Матеріали, металургія 465 387 407 385 353 457 383 410 394 404
Способи обробки поверхні, 
покривання 97 100 125 123 74 98 102 105 110 119

Мікроструктурні та нанотехнології 7 8 6 11 4 5 6 6 6 8
Хімічні технології  359 296 379 340 259 346 258 336 381 292
Екотехнології 171 190 203 173 144 181 153 185 212 163
Машинобудування 2468 2532 2822 2850 2117 2499 2287 2576 2858 2703
Маніпулювання, транспортування 
тощо 237 201 210 287 190 258 195 181 242 270

Металорізальні верстати 420 373 454 473 339 423 363 350 484 448
Двигуни, насоси, турбіни 231 243 254 257 201 248 231 248 255 270
Ткацькі верстати та папероробні 
машини 100 93 103 97 94 75 101 86 91 104

Інші спеціальні машини 727 842 915 864 634 779 713 893 847 825
Термічне виробництво та 
прилади 221 226 251 255 189 208 204 234 256 212

Механічні деталі 234 249 289 284 196 230 212 270 313 246
Транспорт 298 305 346 333 274 278 268 314 370 328
Інші галузі 812 778 742 794 664 795 740 717 764 811
Меблі, ігри 104 88 86 105 97 111 87 75 90 107
Інші споживчі товари 102 113 112 118 110 80 105 105 127 118
Будівництво 606 577 544 571 457 604 548 537 547 586
Інші та некласифіковані 775 655 888 813 2518 422 369 448 548 517

1.5 Заявки та патенти на корисні моделі (розподіл за основними  
технічними напрямами)



53

Код
Країна

Заявки Патенти 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Всього : 2285 1669 1686 1761 1851 2503 1754 1431 1337 1541
UA Україна 1945 1413 1442 1439 1517 2085 1425 1258 1098 1225
AT Австрія 17 6 3 – 1 9 12 8 1 –
BG Болгарія – 11 – 1 9 2 – – – 1
BY Білорусь 30 17 9 11 26 15 27 2 13 11
CH Швейцарія 5 3 8 14 6 4 5 6 10 11
CN Китай 14 5 1 4 9 30 6 4 3 4
CY Кіпр 3 – 2 19 34 3 1 – 16 25
CZ Чехія 10 13 2 1 8 4 11 1 1 1
DE Німеччина 9 9 13 21 23 20 12 8 11 25
FI Фінляндія 6 9 1 4 10 8 9 – 4 4
FR Франція 6 1 4 1 5 9 – 3 3 2
GB Велика Британія 34 12 7 10 12 41 14 7 9 7
IN Індія – 3 3 1 9 18 1 1 4 –
IT Італія 5 7 6 6 9 16 9 3 7 6
JP Японія 18 7 14 38 18 13 16 9 27 26
KR Корея, Республіка  9 5 1 – 9 6 3 6 – 6
LI Ліхтенштейн 1 11 11 7 – 2 – 10 10 4

MD Молдова, Республіка 2 – 4 – – 3 1 – 3 –
NL Нідерланди  2 3 5 3 3 4 2 5 3 3
PL Польща 48 34 21 18 21 38 51 18 19 16
SE Швеція 10 5 1 4 3 6 12 – – 4
RU Російська Федерація 21 41 59 110 75 81 39 56 42 127
TR Туреччина 31 12 1 – 1 26 31 – – –
US США  29 19 37 37 25 26 35 14 33 21

Інші 30 23 31 12 18 34 32 12 20 12

1.6 Заявки і патенти на промислові зразки (розподіл за країнами)
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Код
Країна Реєстрації

2008 2009 2010 2011 2012
Всього 569 440 484 552 498

AT Австрія – 6 15 10 10
BE Бельґія 18 10 7 4 10
BG Болгарія 8 9 4 8 5
CH Швейцарія 228 159 155 184 160
CZ Чехія 9 8 4 6 4
DE Німеччина 140 76 80 124 87
DK Данія – 2 2 – 5
ES Іспанія 8 6 5 6 5
FI Фінляндія 13 11 13 10 8
FR Франція 35 39 58 48 58
GB Велика Британія 4 5 5 6 5
GR Греція 2 1 3 7 4
HR Хорватія 2 1 – 5 5
HU Угорщина 2 1 2 2 3
IT Італія 15 14 16 13 13

MD Молдова, Республіка 2 4 5 2 1
NL Нідерланди 43 34 44 31 42
TR Туреччина 15 16 11 16 15
LI Ліхтенштейн 6 1 – 3 2
LU Люксембурґ – 6 7 11 5
PL Польща 1 4 8 18 10
RS Сербія – – 2 1 5
SE Швеція 4 – 1 1 2
SI Словенія 2 1 4 3 4
US США 1 13 15 20 9

Інші 11 13 18 13 21

1.7 Міжнародні реєстрації промислових зразків за Гаазькою угодою
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Код
Країна

Заявки Реєстрації 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Всього : 22371 17866 20603 21091 22781 15357 15137 16686 16677 15459
UA Україна  18497 14744 16711 16837 17944 11974 12027 13058 12854 11611

АЕ
Об'єднані 
Арабські 
Емірати   

10 20 38 14 19 10 8 14 34 9

AR Аргентина 7 7 6 2 4 19 11 12 6 2
AT  Австрія  63 28 32 29 29 16 19 60 34 30
AU Австралія  2 15 10 14 6 6 4 4 6 13
BE Бельґія 17 7 37 9 21 7 20 16 30 12
BG Болгарія  15 38 15 18 28 16 14 18 23 6

BM Бермудські 
острови 13 1 4 8 1 10 45 3 6 9

BR Бразілія  17 6 13 15 10 51 8 17 6 18
BY Білорусь 165 146 42 53 87 38 116 118 43 45
CA Канада  43 14 33 23 52 10 27 33 25 20
CH Швейцарія 224 159 346 191 328 173 209 193 341 260
CL Чілі – 7 4 11 6 3 – 7 4 10
CN Китай 119 73 78 111 136 109 105 97 74 102
CY Кіпр  111 103 123 444 460 154 92 101 199 298
CZ Чехія 14 15 34 40 32 31 22 14 19 41
DE Німеччина 199 173 138 148 162 169 177 204 168 144
DK Данія 27 11 28 30 44 15 22 12 26 22
EE Естонія  3 2 32 21 22 6 – 3 17 20
EG Єгипет 2 – – – 1 1 1` – – –
ES Іспанія  16 23 15 16 35 24 12 15 24 13
FI Фінляндія  42 65 23 22 14 66 33 52 19 27
FR Франція  98 62 81 86 87 74 74 95 92 73
GB Велика Британія 211 152 164 269 291 169 146 207 178 310
GE Грузія  6 15 10 8 9 4 8 15 13 5
GR Греція  20 4 5 13 8 10 22 5 4 7
HK Гонконґ 14 9 27 37 36 14 10 17 23 25
HR Хорватія  10 11 – 8 24 12 18 9 4 8
HU Угорщина  23 8 8 9 4 13 12 25 8 6
IE Ірландія 11 40 135 53 77 22 8 16 172 43
IL Ізраїль 21 26 26 22 26 28 24 21 28 28
IN Індія 100 125 213 129 200 75 75 94 155 130
IT Італія 39 28 22 23 29 40 28 41 29 18
JP Японія 172 134 116 155 229 113 136 217 114 167

KR Корея, 
Республіка 55 62 77 107 111 30 31 67 87 107

KZ Казахстан – – 3 1 – 4 1 2 2 1
LB Ліван – 1 2 – 1 3 – 1 1 –
LI Ліхтенштейн 115 94 44 52 2 28 89 84 75 57
LK Шрі-Ланка 5 7 10 15 6 4 2 7 6 10
LT Литва  17 4 7 6 9 4 3 12 7 1
LU Люксембурґ 6 12 7 19 10 10 13 5 14 14

1.8 Заявки та реєстрації за національною процедурою на знаки для товарів 
та послуг (розподіл за країнами)
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LV Латвія 16 10 9 10 7 11 6 7 8 3

MD Молдова, 
Республіка 29 24 38 39 18 7 9 13 15 20

MK
Колишня 
Югославська 
республіка 
Македонія

11 3 36 11 – 2 5 8 29 11

MX Мексика 4 7 7 2 17 7 15 8 8 2
NL Нідерланди 41 55 100 94 114 87 72 40 103 82
NO Норвеґія  5 5 4 5 6 3 3 5 1 5
PA Панама 2 7 101 25 20 4 5 4 42 12
PL Польща 183 63 56 79 75 118 152 92 73 68
PT Портуґалія 5 1 2 11 3 4 – 4 3 10
RO Румунія 19 3 2 3 4 13 10 13 1 3

RU Російська 
Федерація 380 289 396 424 582 394 284 327  290 317

SC Сейшельські 
острови 9 – 1 4 1 7 1 6 1 11

SE Швеція 19 8 43 24 23 19 19 11 40 26
SG Сінґапур 15 14 16 10 9 22 14 21 10 13
SI Словенія 3 1 – 4 – – – 3 – 12
SK Словаччина – 2 – 18 1 4 – 2 – 12
TH Таїланд 9 14 5 7 10 8 3 13 9 7
TR Туреччина 37 41 39 95 42 91 37 30 33 72

TW Тайвань, 
Провінція Китаю 40 20 38 51 34 16 27 47 34 52

US США 853 710 760 885 942 821 691 877 832 837

VG Вірґінські 
острови (Брит.) 35 54 99 96 123 66 52 57 83 69

ZA Південна 
Африка 8 12 9 5 16 1 7 10 9 5

Інші  119 72 123 121 134 87 54 97 83 88

Продовження додатку 1.8
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Код
Країна 2008 2009 2010 2011 2012

Всього за міжнародною процедурою 10712 8613 7974 8665 9270
 За Мадридською угодою

Всього за Мадридською угодою 8773 7220 6634 7062 7519
AM Вірменія 8 5 12 27 14
AT Австрія 370 268 197 207 204
BE Бельґія 210 162 136 134 135
BG Болгарія 124 86 81 80 115
BY Білорусь  49 34 83 116 168
CH Швейцарія 792 676 763 635 664
CN Китай  486 425 551 619 623
CY Кіпр 28 36 41 51 58
CZ Чехія  302 241 170 169 190
DE Німеччина 2218 1744 1362 1552 1498
EG Єгипет 16 6 4 10 7
ES Іспанія  240 160 131 167 162
FR Франція 889 789 733 765 807
HR Хорватія 12 16 11 11 15
HU Угорщина 155 182 130 154 214
IT Італія  893 655 621 636 702
KZ Казахстан 19 18 22 29 39
LI Ліхтенштейн  96 60 23 35 25
LU Люксембурґ 52 61 76 86 85
LV Латвія 90 53 72 67 47
MC Монако 13 11 4 9 11
MD Молдова, Республіка  28 15 27 32 52

MK Колишня Югославська республіка 
Македонія 4 6 5 2 5

NL Нідерланди  320 231 208 176 205
PL Польща  271 327 224 270 244
PT Портуґалія 23 24 51 25 33
RO Румунія 26 34 43 31 52
RS Сербія  42 56 35 35 22
RU Російська Федерація  697 602 580 751 917
SI Словенія 95 113 96 50 67
SK Словаччина 89 51 55 34 28
VG Вірґінські острови (Брит.) 29 18 12 30 35
VN В'єтнам 5 12 3 17 21

Інші  82 43 72 50 55
За протоколом до Мадридської угоди

Всього за протоколом 1939 1393 1340 1603 1751
AU Австралія 36 51 34 24 36
DK Данія 141 96 70 75 74
EE Естонія 43 15 14 23 19
FI Фінляндія 97 73 60 83 80

GR Греція 35 24 23 24 13
GB Велика Британія 219 213 172 210 223

1.9 Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою 
(розподіл за країнами)
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IE Ірландія 37 33 32 39 38
IL Ізраїль 1 1 – 14 29
IS Ісландія 76 3 1 3 2
GE Грузія 8 4 6 4 6
JP Японія 135 93 92 104 164
KR Корея, Республіка  28 48 43 53 45
LT Литва 46 20 21 33 52
NO Норвеґія 20 22 16 11 32
SE Швеція 125 82 63 85 128
SG Сінґапур 10 15 21 16 23
TR Туреччина  400 309 283 353 290
US США  466 276 375 432 485
UZ Узбекистан 2 2 – – –

Інші 14 13 14 17 12

Продовження додатку 1.9
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2. Перелік науково-практичних конференцій і семінарів з питань 
інтелектуальної власності державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності, що відбулись у  2012 р.

Дата Назва заходу і місце проведення Організатори 

15 лютого
Семінар «Електронний документообіг між 
заявником і закладом експертизи  та його вплив 
на якість офіційних публікацій», м. Київ

Державна служба, ДП «УІПВ»

29 березня Семінар «Особливості експертизи заявок 
на винаходи і корисні моделі», м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

29 березня
Семінар «Авторське право і суміжні права: 
використання, розпорядження та захист», 
м. Київ

Державна служба,  Київський національний 
університет культури і мистецтва

5 квітня
Круглий стіл  «Захист інтелектуальної власності 
торговельних марок напередодні Євро-2012. 
Досвід України та Польщі», м. Київ

Державна служба,
Прес-центр інформаційного агентства 
«ЛігаБізнесІнформ»

11 квітня
Регіональний  семінар «Мадридська система 
міжнародної реєстрації знаків», м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ», ВОІВ, 
Український національний комітет Міжнародної 
торгової палати

11 квітня

Регіональний науково-практичний семінар 
«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) та його комерційних партнерів», 
м. Харків

Державна служба,   ДП «УІПВ»

19 квітня
Круглий  стіл «Кваліфікаційна експертиза 
заявок на знаки для товарів і послуг та судова 
експертиза (актуальні питання: проведення 
та співвідношення)»,  м. Київ

Державна служба, 
Науково-дослідний центр судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності

24 квітня
ХІ Всеукраїнська конференція «Проблеми 
підготовки фахівців з питань інтелектуальної 
власності, інформаційно-аналітичної та 
інноваційної діяльності в Україні».

МОНмолодьспорт, Державна служба,  Інститут 
інтелектуальної власності Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
в  м. Києві

25 квітня
Науково-практичний  семінар «Набуття і захист 
прав інтелектуальної власності Об’єднання 
європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 
та його комерційних партнерів», м. Донецьк

Державна служба,  ДП «УІПВ»

27 квітня

Семінар «Технологічні та правові питання 
впровадження електронного документообігу, 
електронних документів та електронного 
цифрового підпису в процесі набуття прав на 
об’єкти промислової власності», м. Київ

Державна служба,   ДП «УІПВ»

11 травня
Регіональний науково-практичний семінар 
«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) та його комерційних партнерів», м. Київ

Державна служба,   ДП «УІПВ»

14 травня
Круглий  стіл  «Удосконалення якості 
кваліфікаційної експертизи на знаки для товарів 
і послуг», м. Київ

Державна служба,   ДП «УІПВ»

16 травня
Регіональний науково-практичний семінар 
«Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) та його комерційних партнерів», м. Львів

Державна служба,   ДП «УІПВ»

20 червня
Семінар «Механізми охорони та захисту 
авторського права та суміжних прав в контексті 
національного законодавства» , м. Київ

Державна служба, 
Київська дитяча академія мистецтв

22 червня Круглий стіл  «Розвиток баз даних для знаків 
для товарів і послуг»  м. Київ

Державна служба

3 – 7 вересня
XIХ Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми інтелектуальної 
власності»,  м. Ялта 

ВОІВ, ЄПВ,  Державна служба, ДП «УІПВ», 
Рада Міністрів АР Крим

27 вересня VІІІ Міжнародний салон винаходів і нових 
технологій «Новий час»,  м. Севастополь

Державна служба,  ДП «УІПВ»

23 жовтня
Семінар «Авторське право і суміжні права в 
медіа-просторі: використання, розповсюдження 
та захист», м.Київ

Державна служба, Інститут журналістики КНУ  
ім. Т.Г.Шевченка
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26 жовтня
Семінар «Безпаперові інформаційні технології 
в процесах взаємодії закладу експертизи 
із заявником»,  м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

13 листопада
ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Роль і значення інтелектуальної власності 
в інноваційному розвитку економіки», м. Київ

МОНмолодьспорт, Державна служба,  Інститут 
інтелектуальної власності Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
у  м. Києві

15 – 16 
листопада

Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання інтелектуальної власності 
та інноваційного розвитку»,   м. Харків

Державна служба,  ДП «УІПВ», Національна 
академія правових наук України

17 листопада
Семінар «Право інтелектуальної власності 
в контексті національного законодавства», 
м. Київ

Державна служба, Український альянс 
по боротьбі з підробками та піратством

29 листопада Семінар «Охорона добре відомих знаків 
в Україні», м. Київ 

Державна служба,   ДП «УІПВ»

Продовження додатку 2

Статті витрат Сума, тис. грн.
Витрати, пов’язані з організаційним забезпеченням охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної  власності; проведенням експертизи та видачею охоронних документів 
на об’єкти промислової власності

100348,4

Витрати на інформаційну діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності 4422,00
Витрати на редакційно-видавничу діяльність 876,9
Витрати на розвиток міжнародного співробітництва у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності, організацію та участь у проведенні виставок, конкурсів, 
семінарів тощо 

2280,5

Витрати на організацію навчання 558,0
Придбання ліцензійного програмного забезпечення  та програмне супроводження 
автоматизованих  систем

1192,0

Проведення досліджень, виконання перекладів науково-технічної та нормативної 
літератури  

1263,0

Витрати на організацію процесу виготовлення та розповсюдження контрольних марок, 
ведення єдиного реєстру одержувачів контрольних марок 

 1876,9

Заходи, пов’язані з забезпеченням захисту прав  інтелектуальної власності  УЄФА 
та її комерційних партнерів   

329,6

Всього витрат: 113147,3

3. Витрати на функціонування та розвиток державної системи правової 
охорони і інтелектуальної власності за 2012 р.


