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Разом з тим, незважаючи на значні зусил-
ля, які робить Україна у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності, у 2013 році нам 
не вдалося, за висновками представників  
Сполучених Штатів Америки, домогтися іс-
тотного зниження рівня піратства в Інтернеті, 
використання неліцензійного програмного 
забезпечення, а також удосконалення систе-
ми колективного управління авторськими та 
суміжними правами. 

Необхідно підкреслити, що Державна служ-
ба та інші державні органи, задіяні у сфері ін-
телектуальної власності, здійснюють заходи 
для вдосконалення правового поля й поліп-
шення механізмів реалізації правових норм. 
Наша мета – покращити імідж країни, спри-
яти виконанню Україною своїх міжнародних 
зобов’язань, забезпеченню ефективного за-
хисту прав інтелектуальної власності на на-
ціональному та міжнародному рівнях. Для 
цього фахівці Державної служби активно пра-
цюють над підготовкою до прийняття Верхов-
ною Радою України окремого законопроекту, 
спрямованого на захист авторського права та 
суміжних прав у мережі Інтернет та над нор-
мативно-правовим забезпеченням врегулю-
вання питань створення та функціонування 
організацій колективного управління. 

У звітному році  в державній системі пра-
вової охорони інтелектуальної власності за 
підтримки Всесвітньої організації інтелек-
туальної власності започатковано розробку 
проекту Національної стратегії розвитку ін-
телектуальної сфери України. При Державній 
службі працює робоча група щодо реалізації 
вищеназваної стратегії, відпрацьовані основні 
концептуальні питання, окреслено завдання 
стратегії, специфіка її розробки та механізм 
імплементації. Робота над цим документом з 
урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін 
забезпечить найбільш сприятливі умови для 
розвитку творчої новаторської галузі, а також 
сприятиме усвідомленню громадянами ролі 

інтелектуальної власності в процесі створення 
матеріальних цінностей.

Крім того, у 2013 році велика увага приді-
лялась просвітницькій та роз’яснювальній 
роботі. На високому інформаційному рівні 
було проведено в Україні просвітницькі за-
ходи в рамках Міжнародного дня інтелекту-
альної власності. Предметом обговорення 
були способи запобігання порушенню прав 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет, 
неправомірному використанню програмного 
забезпечення. 

Уперше Державна служба разом з Україн-
ським альянсом по боротьбі з підробками та 
піратством за підтримки Київської міської дер-
жавної адміністрації провели соціальну акцію 
під гаслом «Я купую справжнє! Я не купую під-
робок!». До участі в заході нам удалося залу-
чити киян і гостей міста, а вони, у свою чергу, 
вразили нас своїми знаннями й розумінням 
того, наскільки піратська і підроблена продук-
ція може бути небезпечною для життя.   

На сторінках звіту ви знайдете інформацію 
про вищезгадані й інші  важливі події, якими 
відзначився минулий рік які стали ключовими 
для вдосконалення державної системи право-
вої охорони інтелектуальної власності. Підсу-
мовуючи результати минулого року, хочу по-
дякувати колегам, партнерам, широкому колу 
громадськості за підтримку та  конструктив-
ний діалог. 

Плідна співпраця дозволяє нам ставити пе-
ред собою найвищі цілі щодо свого майбут-
нього й пишатися досягнутими результатами.

З повагою,

Голова Державної  
служби інтелектуальної  

власності України                 

Микола Ковіня
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На виконання резолюції Першого ві-
це-прем’єр-міністра В. Хорошковського від 
09.10.2012 № 24852/6/1-12 щодо виконання 
завдання, визначеного пунктом 5 Плану спіль-
них заходів з удосконалення системи захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні, ство-
рення додаткового механізму боротьби з пору-
шеннями законних прав та інтересів осіб, яким 
належать права на об’єкти авторського права 
та (або) суміжних прав шляхом залучення пра-
вовласників до процесу видачі контрольних 
марок, Державною службою розроблено про-
ект Закону України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних». Зазначе-
ний проект Закону України подано на розгляд 
Верховній Раді України (реєстр. № 2056а від 
17.05.2013). Державною службою здійснюється 
супроводження цього законопроекту.

З метою створення додаткового механізму 
боротьби з порушеннями у мережі Інтернет за-
конних прав та інтересів суб’єктів авторського 
права та суміжних прав, що буде сприяти ви-
конанню Україною своїх міжнародних зобов’я-
зань, забезпеченню ефективного захисту прав 
інтелектуальної власності на національному 
та міжнародному рівнях, Державною служ-
бою розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо захисту авторського права і суміжних 
прав у мережі Інтернет».

На виконання підпункту 5 пункту 1 Плану 
заходів щодо сприяння діяльності іноземних 
інвесторів, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 19.12.2012  
№ 1074, Державною службою розроблено 
проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992». 
Зазначений проект постанови направлений на 
удосконалення системи захисту авторських та 
суміжних прав у частині забезпечення права 
суб’єктів авторського права та суміжних прав 
на справедливу винагороду за використан-
ня їх творів і виконань у домашніх умовах, а 
також на вирішення проблемних питань, з 
якими стикаються європейські інвестори під 
час їхньої діяльності в Україні. 30 грудня 2013 
року проект постанови внесено на розгляд  
Кабінету Міністрів України.

На виконання Плану організації підготовки 
проектів актів, необхідних для забезпечення 
реалізації Закону України «Про державний 

бюджет України на 2013 рік», схваленого на 
засіданні Кабінету Міністрів 26.12.2012, і з ме-
тою забезпечення централізованого процесу 
легалізації комп’ютерних програм в органах 
виконавчої влади шляхом визначення меха-
нізму використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою «Заходи 
з легалізації комп’ютерних програм, що вико-
ристовуються в органах виконавчої влади», 
Державною службою розроблено проект по-
станови Кабінету Міністрів України «Деякі пи-
тання легалізації комп’ютерних програм, які 
використовуються в органах виконавчої вла-
ди». Постанову прийнято на засіданні Уряду 
08.04.2013 № 257.

На виконання пунктів 5 та 7 Порядку вико-
ристання у 2013 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів 
з легалізації комп’ютерних програм, які вико-
ристовуються в органах виконавчої влади, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.04.2013 № 257, Державною 
службою розроблено форми заявки органу 
виконавчої влади для визначення потреби у 
ліцензійних примірниках комп’ютерних про-
грам під час їх легалізації у 2013 році за бю-
джетною програмою «Заходи з легалізації 
комп’ютерних програм, що використовуються 
в органах виконавчої влади». Зазначені фор-
ми заявок затверджено наказом Міністерства 
освіти і науки України від 17.05.2013 № 554, за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 
31.05.2013 за № 844/23376.

З метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність з вимогами Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо обмеження державно-
го регулювання господарської діяльності» та 
затвердження Ліцензійних умов у сфері госпо-
дарської діяльності відомчим актом органу лі-
цензування Державною службою розроблено:

− проект наказу Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України і Міністерства 
освіти і науки України «Про визнання такими, 
що втратили чинність, деяких наказів Держав-
ного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва і Міністерства 
освіти і науки України»; 

− проект наказу Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України «Про затвер-
дження Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць».
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Завершено діловодство за 4798 заявками 
на винаходи, в т.ч. прийнято 3699 рішень про 
видачу патентів, 70 – про відмову у видачі, за 
1029 заявками припинено діловодство.

У 2013 р. зареєстровано 3635 патентів на ви-
находи, з них 1892 (52,0%) – на ім’я іноземних 

заявників (табл. 2.2). 
Розподіл патентів на винаходи за класами 

МПК наведено у табл. 2.4.
Станом на 1 січня 2014 р. до Державного ре-

єстру внесено 108992 патенти на винаходи, з 
них є чинними 26033 патенти.

Клас 
МПК Назва класу Кількість 

патентів
На ім’я на-

ціональних 
заявників

На ім’я 
іноземних 
заявників

А61 Медицина або ветеринарія; гігієна 449 (12,4%) 170 (9,8%) 279 (14,7%)

С07 Органічна хімія 371 (10,2%) 35 (2,0%) 336 (17,8%)

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

243 (6,7%) 120 (6,9%) 123 (6,5%)

G01 Вимірювання; випробовування 234 (6,4%) 199 (11,4%) 35 (1,8%)

H04 Техніка електричного зв’язку 155 (4,3%) 12 (0,7%) 143 (7,6%)

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

101 (2,8%) 31 (1,8%) 70 (3,7%)

С12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; 
вино… 95 (2,6%) 23 (1,3%) 72 (3,8%)

Таблиця 2.4. Пріоритети розподілу патентів на винаходи за класами МПК

G01 Вимірювання; випробовування 253 (4,7%) 210 (7,3%) 43 (1,7%)

A23
Їжа або харчові продукти; їх 
обробляння, не охоплене іншими 
класами

220 (4,1%) 122 (4,3%) 98 (3,8%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 143 (2,6%) 39 (1,4%) 104 (4,1%)

B65
Транспортування; пакування; 
зберігання; обробляння тонких або 
ниткоподібних матеріалів

120 (2,2%) 41 (1,4%) 79 (3,1%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або 
устатковання взагалі 105 (1,9%) 37 (1,3%) 68 (2,7%)

F16 Вузли та деталі машин… 88 (1,6%) 54 (1,9%) 34 (1,3%)

Н01 Основні електричні елементи 87 (1,6%) 49 (1,7%) 38 (1,5%)

С10 Нафтова, газова та коксова галузі 
промисловості… 82 (1,5%) 32 (1,1%) 50 (2,0%)

E21 Буріння ґрунту та гірських порід; 
гірнича справа 78 (1,4%) 59 (2,1%) 19 (0,7%)

H04 Техніка електричного зв’язку 75 (1,4%) 11 (0,4%) 64 (2,5%)

Н02
Генерування, перетворення або 
розподіляння електричної енергії 

69 (1,3%) 57 (2,0%) 12 (0,5%)

C08 Органічні високомолекулярні сполуки 68 (1,2%) 25 (0,9%) 43 (1,7%)

E04 Наземне будівництво 68 (1,2%) 35 (1,2%) 33 (1,3%)

Продовження таблиці 2.3.
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Корисні моделі

У 2013 р. надійшло понад 10 тис. заявок на 
корисні моделі, з них 98,1% – від національних 
заявників (табл. 2.5, рис. 2.3).

Іноземними заявниками подано 198 заявок, 

майже половина з яких – від заявників з Росій-
ської Федерації. Розподіл заявок на корисні 
моделі від іноземних заявників наведено на 
рис. 2.4.

Показник 2009 2010 2011 2012 2013

Надійшло заявок: 9200 10679 10437 10228 10171

За національною процедурою 9191 10670 10425 10223 10148

від національних заявників 9058 10527 10285 10029 9973

від іноземних заявників 133 143 140 194 175

За процедурою РСТ 9 9 12 5 23

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

Зареєстровано патентів: 8391 9405 10291 9951 10137

на ім’я національних заявників 8270 9261 10108 9800 9946

на ім’я іноземних заявників 121 144 183 151 191

Чинних патентів на кінець року 33575 35259 38225 40168 41124

Таблиця 2.5. Надходження заявок та реєстрація патентів на корисні моделі

Продовження таблиці 2.4.

В01 Фізичні чи хімічні процеси або 
устатковання взагалі 94 (2,6%) 39 (2,2%) 55 (2,9%)

А23
Їжа або харчові продукти; їх 
обробляння, не охоплене іншими 
класами

88 (2,4%) 45 (2,6%) 43 (2,3%)

Е21 Буріння ґрунту та гірських порід; 
гірнича справа 88 (2,4%) 71 (4,1%) 17 (0,9%)

F16 Вузли та деталі машин… 77 (2,1%) 45 (2,6%) 32 (1,7%)

С10 Нафтова, газова та коксова галузі 
промисловості… 76 (2,1%) 31 (1,8%) 45 (2,3%)

H01 Основні електричні елементи 73 (2,0%) 53 (3,0%) 20 (1,1%)

С21 Металургія заліза 59 (1,6%) 30 (1,7%) 29 (1,5%)

Н02 Генерування, перетворення або 
розподіляння електричної енергії 57 (1,5%) 51 (2,9%) 6 (0,3%)

B21 Механічне обробляння металів… 56 (1,5%) 34 (2,0%) 22 (1,2%)

C02 Обробляння води, промислових та 
побутових стічних вод… 51 (1,4%) 38 (2,2%) 13 (0,7%)





12

A23
Їжа або харчові продукти; їх обробляння, 
не охоплене іншими класами

444 (4,4%) 429 (4,2%)

F16 Вузли та деталі машин… 196 (1,9%) 230 (2,3%)

B65
Транспортування; пакування; зберігання; 
обробляння тонких або ниткоподібних 
матеріалів

195 (1,9%) 210 (2,1%)

G06 Обчислювання; розрахунок; рахування 182 (1,8%) 223 (2,2%)

E21
Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича 
справа

163 (1,6%) 212 (2,1%)

H02
Генерування, перетворення або 
розподіляння електричної енергії 

150 (1,5%) 167 (1,6%)

E04 Наземне будівництво 148 (1,5%) 178 (1,8%)

B23
Металорізальні верстати; обробляння 
металів, не охоплене іншими класами

140 (1,4%) 154 (1,5%)

H01 Основні електричні елементи 136 (1,3%) 174 (1,7%)
C07 Органічна хімія 131 (1,3%) 163 (1,6%)

В01
Фізичні чи хімічні процеси або 
устатковання взагалі

120 (1,2%) 150 (1,5%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 117 (1,2%) 132 (1,3%)

E02
Гідротехнічні споруди; фундаменти; 
перемішування грунту

115 (1,1%) 103 (1,0%)

G09
Навчання; криптографія; відображання; 
реклама; печатки

113 (1,1%) 143 (1,4%)

F24 Опалювання; печі та плити; вентиляція 107 (1,1%) 118 (1,2%)
B21 Механічне обробляння металів… 106 (1,0%) 108 (1,1%)

У 2013 р. зареєстровано понад 10 тис. па-
тентів на корисні моделі, з них 98,1% – на ім’я  
національних заявників. 

На ім’я іноземних заявників зареєстрова-
но 191 патент, зокрема 93 – на ім’я заявників з  
Російської Федерації, 19 – Білорусі, 14 – Кіпру, 
7 – Чехії, 6 – Віргінських Островів та по 5 патен-
тів на ім’я заявників з Китаю, Великої Британії 
та Туреччини.

Станом на 1 січня 2014 р. до Державного  

Показник 2009 2010 2011 2012 2013
Надійшло заявок: 1669 1686 1761 1851 3778

 від національних заявників 1413 1442 1439 1517 3191
 від іноземних заявників 256 244 322 334 587

Видано патентів: 1754 1431 1337 1541 2010
 на ім’я національних заявників 1425 1258 1098 1225 1682
 на ім’я іноземних заявників 329 173 239 316 328

Чинних патентів на кінець року 10816 9907 9454 8084 10051

реєстру внесено 86498 патентів на корисні мо-
делі, з них є чинними 41124 патенти. 

Промислові зразки

У 2013 р. надійшло 3778 заявок на промис-
лові зразки, що вдвічі перевищило показник 
попереднього року (табл. 2.7, рис. 2.5). Част-
ка іноземних заявок у загальній кількості  
становила 15,5%.

Таблиця 2.7. Надходження заявок та реєстрація патентів на промислові зразки

Продовження таблиці 2.6.
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Таблиця 2.9. 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… 7912(18,8%) 6995 (21,3%) 917 (10,0%)

41
Освіта, виховування, 
забезпечування навчання; 
розваги…

2650 (6,3%) 2283(6,9%) 367 (4,0%)

05
Фармацевтичні та ветеринарні 
препарати; гігієнічні препарати на 
лікарські потреби

2634(6,3%) 1312 (4,0%) 1322 (14,5%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 2439 (5,8%) 1989 (6,0%) 450 (4,9%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 2065 (4,9%) 1698 (5,2%) 367 (4,0%)

43
Послуги щодо забезпечування 
харчами та напоями; тимчасове 
житло…

1585 (3,8%) 1344 (4,1%) 241 (2,6%)

09 Наукові, морські, геодезичні…
прилади та інструменти… 1505 (3,6%) 1015 (3,1%) 490 (5,4%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні 
екстракти… 1401 (3,3%) 1135 (3,4%) 266 (2,9%)

16 Папір, картон і вироби з них… 1339 (3,2%) 1064 (3,2%) 275 (3,0%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 1313 (3,1%) 1045 (3,2%) 268 (2,9%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги… 1278 (3,0%) 1023 (3,1%) 255 (2,8%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води та 
інші безалкогольні напої… 1233 (2,9%) 954 (2,9%) 279 (3,1%)

36 Страхування; фінансова 
діяльність… 1132 (2,7%) 909 (2,8%) 223 (2,4%)

03 Вибілювальні препарати та інші 
речовини для прання… 1108 (2,6%) 682 (2,1%) 426 (4,7%)

38 Зв’язок 1078 (2,6%) 938 (2,9%) 140 (1,5%)

37 Будування 949 (2,3%) 817 (2,5%) 132 (1,4%)

39
Транспорт; пакування і зберігання 
товарів; влаштовування 
подорожей

941 (2,2%) 820 (2,5%) 121 (1,3%)

Завершено діловодство за 21689 заявками 
на знаки для товарів і послуг, в т.ч. прийнято 
16340 рішень про видачу свідоцтв, 1439 – про 
відмову у видачі, 3910 заявок відкликано (від-
хилено).

У звітному році зареєстровано майже  

15 тис. свідоцтв на знаки для товарів і послуг. 
Із загальної кількості зареєстрованих свідоцтв 
75,1% становлять реєстрації на ім’я національ-
них заявників (табл. 2.8). 

Розподіл реєстрацій за класами МКТП наве-
дено в таблиці 2.10.
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Таблиця 2.10. 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… 4696 (17,3%) 3914 (19,9%) 782 (10,4%)

05
Фармацевтичні та ветеринарні 
препарати; гігієнічні препарати на 
лікарські потреби

1889 (7,0%) 907 (4,6%) 982 (13,1%)

41 Освіта, виховування, забезпечування 
навчання; розваги… 1580 (5,8%) 1326 (6,8%) 254 (3,4%)

30 Кава, чай, какао, цукор, рис… 1201 (4,4%) 874 (4,5%) 327 (4,4%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 1127 (4,2%) 876 (4,5%) 251 (3,3%)

09 Наукові, морські, геодезичні…
прилади та інструменти… 1028 (3,8%) 626 (3,2%) 402 (5,4%)

42 Науково-технологічні та проектно-
дослідницькі послуги… 977 (3,6%) 761 (3,9%) 216 (2,9%)

29 М‘ясо, риба, птиця, дичина; м‘ясні 
екстракти… 923 (3,4%) 746 (3,8%) 177 (2,4%)

43
Послуги щодо забезпечування 
харчами та напоями; тимчасове 
житло…

890 (3,3%) 775 (3,9%) 115 (1,5%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 876 (3,2%) 616 (3,1%) 260 (3,5%)

16 Папір, картон, і вироби з них… 862 (3,2%) 623 (3,2%) 239 (3,2%)

03 Вибілювальні препарати та інші 
речовини для прання… 792 (2,9%) 426 (2,2%) 366 (4,9%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води та 
інші безалкогольні напої… 727 (2,7%) 512 (2,6%) 215 (2,9%)

37 Будування 723 (2,7%) 584 (3,0%) 139 (1,9%)

36 Страхування; фінансова діяльність… 667 (2,5%) 521 (2,7%) 146 (1,9%)

38 Зв’язок 621 (2,3%) 514 (2,6%) 107 (1,4%)

39 Транспорт; пакування і зберігання 
товарів; влаштовування подорожей 597 (2,2%) 498 (2,5%) 99 (1,3%)

Станом на 1 січня 2014 р. зареєстровано 
180517 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 
є чинними 153548 свідоцтв.

Міжнародна процедура

З Міжнародного бюро ВОІВ у 2013 р. надійшло 

9755 міжнародних заявок, з них 77,2% – за Ма-
дридською угодою та 22,8% – за Протоколом до 
Мадридської угоди. Зареєстровано 8232 міжна-
родних знака (табл. 2.11, рис. 2.8).

У звітному році до Міжнародного бюро ВОІВ 
було відправлено 568 заявок від національних за-
явників на міжнародну реєстрацію знаків (рис. 2.9).
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 Рисунок 2.10. Розподіл заявок, поданих за міжнародною процедурою,  
за країнами походження

2.2. Внесення до державних 
реєстрів відомостей щодо 
розпоряджання майновими 
правами на об’єкти 
промислової власності

Загальна кількість реєстрацій договорів щодо 
розпоряджання майновими правами на об’єкти 
промислової власності (ОПВ) у 2013 р. склала 
2124 (рис. 2.11), що на 1,7 % більше, ніж у попе-
редньому році, з них: 

– 1864 реєстрації стосуються передання 
виключних майнових прав на ОПВ;

– 232 реєстрації стосуються видачі ліцензії 
на використання ОПВ;

– 28 «відкритих» ліцензій на використання 
винаходів та корисних моделей. 

Наведені дані свідчать, що, як і в минулому 
році, кількість зареєстрованих відомостей про 
передання виключних майнових прав на ОПВ 
значно перевищує кількість внесених до держав-
них реєстрів відомостей про видачу ліцензій. 

Загальна кількість ОПВ, стосовно яких було 
внесено відомості щодо передання виключ-
них майнових прав та видачі ліцензій до відпо-
відних державних реєстрів, значно перевищує 
кількість зареєстрованих договорів та складає  
4635 ОПВ, у тому числі: 334 винаходи, 354 корис-

Рисунок 2.11. Динаміка реєстрації договорів щодо розпоряджання  
майновими правами промислової власності
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ні моделі, 211 промислових зразків та 3736 знаків  
для товарів і послуг.

Станом на 1 січня 2014 р. всього до державних 
реєстрів внесено відомості про 21510 договорів 
щодо розпоряджання майновими правами про-
мислової власності, у тому числі: на винаходи 

і корисні моделі – 4868, на знаки для товарів і  
послуг – 15573, на промислові зразки – 1069. 

Дані про внесення до державних реєстрів відо-
мостей щодо розпоряджання майновими права-
ми промислової власності наведені в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12. 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

Всього

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Всього, в т.ч. 191 145 166 110 77 83 1654 1786 2088 2124

невиключні 
ліцензії 4 4 15 10 5 9 112 143 136 166

виключні ліцензії 3 10 7 12 8 2 52 42 70 66
одиничні ліцензії - - - - - - 1 - 1 -
передача права 109 122 55 69 63 72 1489 1601 1716 1864
«відкриті» 
ліцензії 75 9 89 19 1 - - - 165 28

Представлені в таблиці дані свідчать, що у 
2013 р., порівняно з попереднім роком, дещо 
збільшилась кількість зареєстрованих ліцен-
зійних договорів на використання винахо-
дів, корисних моделей, знаків для товарів і 
послуг та кількість внесених до державних 
реєстрів відомостей про передачу права 
власності на винаходи, корисні моделі, про-
мислові зразки, знаки для товарів і послуг.  

    Значно зменшилась кількість опублікованих 
заяв щодо «відкритих ліцензій» на винаходи і 
корисні моделі. 

У звітному році зросла активність як укра-
їнських, так і іноземних правовласників щодо 
передавання майнових прав на знаки для 
товарів і послуг, іноземних правовласників – 
щодо видачі ліцензій на використання знаків 
для товарів і послу (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13. 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

2012 2013 2012 2013

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

1489 1601 2718 3432

 від українських правовласників 1267 1312 2068 2655

 від іноземних правовласників 264 289 650 777

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

171 185 290 304

 від українських правовласників 100 102 172 160

 від іноземних правовласників 71 83 118 144
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2.3.  Державна реєстрація 
авторського права

Протягом 2013 р. до Державної служби 
подано 5929 заявок на реєстрацію автор-
ського права на твір, що на 328 заявок біль-
ше порівняно з попереднім роком. Прийнято 
5943 рішення про реєстрацію, здійснено 5926 
державних реєстрацій авторського права на 
твір, що на 9% більше ніж у попередньому 
році (рис. 2.12).

Протягом звітного періоду здійснено 1219 
реєстрацій авторського права на службовий 
твір, що на 27,3% більше, ніж у 2012 р. (886 
реєстрацій). При цьому, як і в минулому році, 
переважають реєстрації службових творів, 
майнове право на які належить роботодав-
цям (843 реєстрації). Порівняно з попере-
днім роком на 55% зросла кількість реєстра-
цій службових творів, майнові права на які є 
спільною власністю працівника, який ство-
рив твір, та роботодавця (376 реєстрацій).

Рисунок 2.12. Динаміка державних реєстрацій авторського права

У 2013 р. Державною службою зареєстро-
вано 287 договорів, які стосуються права ав-
тора на твір (рис. 2.13); подано 323 заявок на 
реєстрацію договорів, які стосуються права 
автора на твір. Найбільшою є кількість заре-
єстрованих договорів про передачу (відчу-
ження) майнових прав на твір (219). Крім того, 

зареєстровано 69 договорів про передачу ви-
ключного права і 6 договорів про передачу 
невиключного права на використання твору.

Відомості про здійснені у 2013 р. реєстрації 
публікуються в офіційному бюлетені Держав-
ної служби «Авторське право і суміжні права» 
та у Каталозі державної реєстрації.

Рисунок 2.13. Динаміка державних реєстрацій договорів
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ЗАХИСТ ПРАВ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

3.1. Захист прав на об’єкти 
промислової власності в 
адміністративному порядку

У 2013 році до Апеляційної палати подано  
80 заперечень проти рішень Державної служби 
інтелектуальної власності України, які за об’єк-
тами промислової власності розподілилися та-
ким чином: винаходи – 16; корисні моделі – 1; 
знаки для товарів і послуг – 63.

Проведено 262 засідання колегій Апеляцій-
ної палати, на яких розглянуто 12 заперечень 
стосовно рішень за заявками на винаходи,  
2 – за заявками на корисні моделі, 65 – за заявка-
ми на знаки для товарів і послуг.

Апелянтам направлено 79 рішень Апеляцій-
ної палати, з них 51 рішення про задоволення 
заперечень повністю, 5 рішень про часткове 
задоволення та 23 рішення про відмову у задо-
воленні заперечень. Не прийнято до розгляду  
3 заперечення. 

У звітному році до Апеляційної палати пода-
но 7 заяв про визнання знака добре відомим в  
Україні. 

Проведено 19 засідань колегій Апеляційної 
палати. Заявникам направлено 7 рішень Апеля-
ційної палати, з них: про визнання знаків добре 
відомими в Україні – 6, про відмову у визнанні – 1. 

3.2.  Захист прав на об’єкти 
інтелектуальної власності в 
судовому порядку

За 2013 рік судами України відкрито про-
вадження у 209 справах, пов’язаних із за-
хистом прав на об’єкти промислової влас-
ності, в яких одними із учасників виступали  
Державна служба та/або Державне підприєм-
ство «Український інститут промислової влас-
ності» (ДП «УІПВ»), з них: 

− про визнання недійсними:
свідоцтв України на знаки для товарів і 
послуг – 53;
дії міжнародних реєстрацій на території 
України – 2;
патентів на промислові зразки – 33;
патентів на винаходи – 4;
патентів на корисні моделі – 18;

− про дострокове припинення:
дії свідоцтв України на знаки для това-
рів і послуг – 33;
дії міжнародних реєстрацій на території 
України – 8;

3

− проти рішень Апеляційної палати за за-
явками на винаходи - 3;

 за заявками на знаки для товарів і  
послуг – 2;

− проти рішень Державної служби за за-
явками на знаки для товарів і послуг, 
винаходів, корисних моделей, переда-
чу прав тощо – 25;

− про захист прав інтелектуальної влас-
ності – 28.

Державною службою подано 8 адміністратив-
них позовів про скасування постанов Держав-
ної виконавчої служби України про стягнення з 
боржника виконавчого збору (розгляд триває).

У 31 справі порушено провадження в адмі-
ністративних судах, у 87 справах – в господар-
ських судах та по 91 справі – у судах загальної 
юрисдикції.

З метою забезпечення представництва інте-
ресів Державної служби та/або ДП «УІПВ» взято 
участь у 1117 судових засіданнях.

За рішеннями судів визнано недійсними 
повністю 19 свідоцтв України на знаки для то-
варів і послуг, недійсними частково – 3, міжна-
родних реєстрацій – 2, патентів на промислові 
зразки – 12; патентів на винаходи – 2, корис-
них моделей – 6, достроково припинено на те-
риторії України дії 5 міжнародних реєстрацій. 

Протягом 2013 року здійснювалося представ-
ництво Державної служби в судах України з пи-
тань дотримання законодавства у сфері захисту 
авторського права та суміжних прав (14 справ). 
Розгляд справ, у яких Державна служба висту-
пала одним з учасників процесу, провадився: в 
адміністративних судах – 13; у судах загальної 
юрисдикції – 8; у господарських судах – 4. 
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3.3. Діяльність організацій 
колективного управління

Відповідно до Положення про Державну 
службу інтелектуальної власності України, за-
твердженого Указом Президента України від 
8 квітня 2011 року № 436, Державна служба 
забезпечує облік організацій колективного 
управління, визначає уповноважені організа-
ції колективного управління, здійснює аналіз 
їх діяльності, знімає з обліку організації колек-
тивного управління, виключає з реєстрів ор-
ганізації колективного управління та уповно-
важені організації колективного управління, 
анулює відповідні свідоцтва.

Повноваження Державної служби щодо 
забезпечення діяльності організацій  
колективного управління також визначені у  
статті 4 Закону України «Про авторське пра-
во та суміжні права».

У 2013 році на обліку в Державній служ-
бі перебувало 15 організацій колективного 
управління. 

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону 
України «Про авторське право та суміжні 
права» суб’єкти авторського права і (або) 
суміжних прав можуть також доручати 
управління своїми майновими правами на 
колективній основі відповідним державним 

організаціям, установчі документи яких пе-
редбачають здійснення таких функцій. 

На сьогодні в Україні такою організацією 
є Державна організація «Українське агент-
ство з авторських та суміжних прав» (Агент-
ство), яка входить до сфери управління  
Державної служби.

Агентство здійснює колективне управлін-
ня майновими правами авторів (їх право- 
наступників) музичних, драматичних та му-
зично-драматиних творів та є членом Між-
народної конфедерації товариств авторів 
та композиторів (CISAC), що об’єднує 234 
авторсько-правових товариства у 121 країні 
світу. 

З метою ефективного та прозорого роз-
поділу авторської винагороди Агентством 
упроваджено нове програмне забезпечення 
COSIS, яке використовується в роботі автор-
ських товариств-членів CISAC багатьох кра-
їн світу. Разом з тим, оновлено базу даних в  
IPI System (інформація про правовласників), 
що надає можливість іноземним організаціям 
колективного управління ідентифікувати ав-
торів Агентства та сприяє збільшенню надхо-
джень авторської винагороди. 

Рисунок 3.1. Роялті, отримані від іноземних організацій колективного управління (млн грн)

Значну увагу у 2013 році приділено пи-
танню співробітництва Агентства з інозем-
ними організаціями. Створення управління 
з міжнародної співпраці сприяло приско-
ренню злагодженої роботи щодо прове-
дення переговорів, підписання та супро-
воду міжнародних договорів про взаємне 
представництво інтересів з авторсько-пра-
вовими товариствами–членами CISAC. 
Посилення міжнародного співробітни-

цтва позитивно відобразилося на зборах  
авторської винагороди для українських ав-
торів та іноземних правовласників. 

Протягом 2013 року іноземними організа-
ціями колективного управління виплачено 
Агентству роялті в сумі 4,1 млн грн, що май-
же у 3 рази більше, ніж у 2012 році (рис. 3.1).

Одним з пріоритетних напрямків діяльно-
сті Агентства є вирішення питання дотриман-
ня законодавства у сфері авторського права 
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з боку суб’єктів господарювання, які вико-
ристовують об’єкти авторського права. Так, у  
2013 році Агентством подано 31 по-
зов щодо порушення виключних май-
нових прав, погашення дебіторської 
заборгованості, невиконання умов ліцен-
зійних договорів тощо на загальну суму 
6,8 млн грн, а також направлено 32 пре-
тензії до користувачів на загальну суму  
319,8 тис. грн. 

Проведена Агентством активна робота 
знайшла своє відображення у показнику за-
гальної суми зборів авторської винагороди, 
що став рекордним за останнє десятиріччя 
та становив 30,7 млн грн. 

Слід відмітити тенденцію зростання суми 
винагороди, зібраної усіма організаціями 
колективного управління (рис. 3.2). Так, про-
тягом 2013 року зібрано понад 65 млн грн 
винагороди (роялті), що на 19% більше ніж у  
2012 році (53 млн грн). Сума виплаченої 
суб’єктам авторського права та суміжних 
прав винагороди склала понад 35 млн грн.

 З огляду на маштаби використання об’єк-
тів авторського права та суміжних прав в 
Україні актуальним залишається питання 
посилення контролю за їх використанням 
і вдосконалення системи колективного 
управління. 

3.4.  Контроль за дотриманням 
законодавства у сфері 
інтелектуальної власності

Одним з пріоритетних напрямів діяльності 
Державної служби є вдосконалення контролю 
за дотриманням законодавства у сфері інте-
лектуальної власності. 

Державні інспектори з питань інтелектуаль-
ної власності у 2013 році активізували роботу у  

боротьбі з порушеннями законодавства 
суб’єктами господарювання, які у своїй ді-
яльності використовують об’єкти авторсько-
го права і суміжних прав. Значно збільшено 
кількість та якість проведених перевірок по-
рівняно з минулим роком. Проведено 665 пе-
ревірок суб’єктів господарювання, за резуль-
татами яких складено та направлено до суду 
259 протоколів про адміністративні правопо-
рушення, вилучено більш ніж 94500 примірни-
ків контрафактної продукції на загальну суму 
близько 2149000 грн. За результатами мате-
ріалів перевірок внесено відомості до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань стосовно  
51 кримінального правопорушення.

Для реалізації завдань щодо координації 
зусиль правоохоронних та контролюючих 
органів по боротьбі з незаконним розповсю-
дженням контрафактних товарів протягом 
2013 року продовжувалась робота державних 
інспекторів у створених за ініціативи Держав-
ної служби Координаційних радах по боротьбі 
з порушеннями прав інтелектуальної власно-
сті, які діють при обласних (міських) держав-
них адміністраціях. Основними питаннями, 
які розглядалися протягом року на засіданнях 
Координаційних рад у сфері інтелектуальної 
власності були:

− налагодження постійної взаємодії пра-
воохоронних і контролюючих органів щодо 
реалізації спільних дій у боротьбі з порушен-
нями у сфері інтелектуальної власності;

− організація просвітницької діяльності 
серед різних верств населення та підприємців 
з метою попередження правопорушень у сфе-
рі інтелектуальної власності;

− висвітлення у засобах масової інформа-
ції основних проблем та результатів роботи у 
боротьбі з правопорушеннями, пов’язаними з 
інтелектуальною власністю.

Рисунок 3.2. Сума винагороди, зібраної організаціями колективного управління (млн грн)
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Результатом такої діяльності Координа-
ційних рад стало покращення координації 
зусиль Державної служби, правоохорон-
них і контролюючих органів у виявленні 
та припиненні порушень у сфері інтелек-
туальної власності. Так, державними ін-
спекторами взято участь у 265 спільних з 
органами прокуратури, Міністерства вну-
трішніх справ, Служби безпеки України за-
ходах державного нагляду (контролю).

Крім проведення позапланових пере-
вірок, які здійснювались державними ін-
спекторами протягом року на постійній 
основі, було вперше запроваджено захо-
ди щодо проведення перевірок суб’єктів 
господарювання за заявами корпорації 
«Майкрософт» та інших правовласників 
щодо законності використання програм-
ного забезпечення.

Також у 2013 році було налагоджено не 
тільки проведення скоординованих між 
Державною службою та правоохоронни-
ми органами заходів у боротьбі з «пірат-
ством», але й забезпечено взаємодію від 
початку спільної перевірки до здійснення 
нагляду за її проведенням з боку прокура-
тури.

 Протягом звітного періоду державні ін-
спектори спільно з органами прокуратури 
різних рівнів проводили активну роботу, 
спрямовану на проведення перевірок ор-
ганів виконавчої влади щодо правомір-
ності використання в органах виконавчої 
влади комп’ютерних програм як об’єктів 
авторського права, достовірності перелі-
ків примірників комп’ютерних програм, які 
перебувають на балансі органів виконавчої 
влади, дотримання вимог законодавства 
з питань правової охорони комп’ютерних 
програм під час їх придбання, встановлен-
ня, використання. 

Державна служба, інші державні органи до-
клали максимум зусиль для виконання Пла-
ну дій щодо покращення захисту прав інте-
лектуальної власності, що був розроблений в  
Україні з урахуванням рекомендацій уряду 
США. Результати цієї діяльності стануть ва-
гомими аргументами для перегляду Офісом 
торговельного представника США в Україні  
статусу «Пріоритетної іноземної країни» в 
рамках «Спеціальної доповіді 301».

Започатковані заходи та нові підходи 
до здійснення контрольно-наглядових 
функцій будуть продовжені й у 2014 році 
з метою покращення стану справ у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні.

3.5. Здійснення заходів з 
легалізації комп’ютерних 
програм, які 
використовуються в органах 
виконавчої влади

У 2013 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 
потреби в нових програмах. Згідно з даними 
інвентаризації, заходи з легалізації комп’ю-
терних програм в органах виконавчої влади 
сприяли поступовому зниженню рівня вико-
ристання неліцензійного програмного забез-
печення з 40% у 2012 році до 33% у 2013 році.

Законом України «Про Державний бю-
джет України на 2013 рік» за програмою «За-
ходи з легалізації комп’ютерних програм, 
що використовуються в органах виконавчої 
влади» було передбачено кошти у розмірі  
100 млн грн. Відповідно до Порядку викори-
стання у 2013 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів 
з легалізації комп’ютерних програм, які вико-
ристовуються в органах виконавчої влади, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.04.2013 № 257, бюджетні кош-
ти спрямовувались на закупівлю ліцензійних 
примірників комп’ютерних програм для по-
дальшої заміни неліцензійних примірників 
таких програм на ліцензійні.

Головним розпорядником бюджетних ко-
штів визначено Міністерство освіти і науки, 
розпорядником бюджетних коштів нижчо-
го рівня та відповідальним виконавцем бю-
джетної програми – Державна служба інте-
лектуальної власності України.

Наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 22.08.2013 № 1220 було затверджено 
перелік ліцензійних примірників комп’ютер-
них програм та органів виконавчої влади, 
для яких мають бути придбані такі примірни-
ки, у 2013 році. 

Станом на кінець 2013 року укладено до-
говір з товариством з обмеженою відпові-
дальністю «АБІ Україна» на закупівлю 7541 
примірника ліцензійного програмного забез-
печення ABBYY Fine Reader 2013 Government 
License.

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Поло-
ження про Державну службу інтелектуаль-
ної власності України та на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 22 березня 2012 року № 332 «Про 
затвердження Положення про Реєстр вироб-
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ників та розповсюджувачів програмного за-
безпечення» Державна служба веде Реєстр 
виробників та розповсюджувачів програм-
ного забезпечення та видає свідоцтва про 
внесення відомостей до зазначеного Реєстру 
(http://sips.gov.ua/ua/registerpz.html).

У 2013 році подано 146 заявок, на підставі 
яких видано 129 свідоцтв про внесення відо-
мостей до Реєстру виробників та розповсю-
джувачів програмного забезпечення.

Загалом, починаючи з 2003 року, суб’єктам 
господарювання видано 1752 свідоцтва про 
внесення відомостей до Реєстру виробників та 
розповсюджувачів програмного забезпечення. 

За дорученням Державної служби, Дер-
жавне підприємство «Інтелзахист» у звітному  
2013 році забезпечувало процес видачі кон-
трольних марок імпортерам, експортерам та 
відтворювачам примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних, а також ведення Єдино-
го реєстру одержувачів контрольних марок 
відповідно до Закону України «Про розповсю-
дження примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 
баз даних».

Протягом 2013 року видано 6467002 кон-
трольні марки, з них 17094 серії «А» та  
6449908 серії «К». Це на 40% менше, ніж було 
видано у 2012 році. Така тенденція передусім 
пов’язана зі швидким розвитком інформацій-

но-комунікаційних технологій, що призводить 
до розповсюдження об’єктів авторського пра-
ва і суміжних прав через мережу Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про осо-
бливості державного регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання, пов’язаної з ви-
робництвом, експортом, імпортом дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць» та За-
кону України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» Державна служба 
здійснювала ліцензування виробництва дис-
ків для лазерних систем зчитування, матриць. 
У звітному році ліцензії на виробництво дисків 
для лазерних систем зчитування, матриць не 
видавались. Наразі виробництво дисків для 
лазерних систем зчитування здійснюють за лі-
цензіями 3 суб’єктів господарювання.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

4.1. Інформаційне забезпечення 
процесу експертизи заявок 
на об’єкти промислової 
власності. Комплектування 
фондів патентної документації

Одним із завдань, визначених «Програ-
мою розвитку державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності на 2010–
2014 роки», є найбільш повне та всебічне 
задоволення суспільних потреб та вимог 
експертизи у достовірній та актуальній ін-
формації, зокрема патентно-інформаційне 
забезпечення та забезпечення широкого до-
ступу громадськості до інформації, пов’яза-
ної з набуттям прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності.

Протягом 2013 року тривало поповнення 
Патентно-інформаційної бази експертизи 
(ПІБ) ДП «УІПВ» національною та зарубіж-
ною патентною документацією, яке здійсню-
валося переважно в рамках міжнародного 
співробітництва, зокрема міжнародного об-
міну документацією з Євразійським патент-
ним відомством (ЄАПВ) і національними ві-
домствами зарубіжних країн, відповідно до 
затвердженого складу ПІБ. 

Колекція ПІБ на оптичних дисках за 2013 
рік поповнилася майже 200 дисками та ста-
ном на 1.01.2014 становила майже 12 тисяч 
дисків. Поступове зменшення кількості дис-
ків із зарубіжною патентною документа-
цією, що надходять до ПІБ (у порівнянні з 
2011–2012 роками – майже удвічі), пов’язане 
із припиненням деякими зарубіжними ві-
домствами традиційних видів публікації па-
тентної документації на матеріальних носіях 
і наданням доступу до неї через Інтернет. 

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) екс-
пертизи – складова частина ПІБ – за 2013 рік 
поповнився понад 900 примірниками книг, 
брошур, періодичних видань, а також наці-
ональною патентною документацією – по-
точними публікаціями офіційного бюлетеня 
«Промислова власність» на DVD та націо-
нального CD-ROM «Винаходи в Україні».

Тривали роботи з розширення ресурсів 
електронної «Бази знань» непатентної лі-
тератури шляхом оцифровування власних 
фондів друкованих видань та копій статей, 
отриманих з інших інформаційних джерел. 
Протягом звітного періоду база, доступ до 

4 якої надається через локальну мережу Ін-
транет, поповнилась понад 2300 документами.

З метою доукомплектування ДІФ експерти-
зи національними стандартами України за те-
матикою «Інформація і документація. Інфор-
маційні технології», для забезпечення заходів, 
визначених Концепцією розвитку інформацій-
но-технічного забезпечення основних видів 
діяльності ДП «УІПВ» на 2013–2015 роки, а 
також актуалізації нормативних документів, 
наявних у ДІФ експертизи, протягом звітно-
го року постійно опрацьовувався періодич-
ний інформаційний покажчик «Стандарти», 
який видається Державним підприємством 
«Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, а виявлена інформація сто-
совно змін та поправок вносилась до відповід-
ного електронного каталогу та безпосеред-
ньо до документів. 

Важливою ланкою в комплексі робіт з ін-
формаційного забезпечення експертів зали-
шалась система надання матеріалів за міжбі-
бліотечним абонементом із використанням 
фондів 62 бібліотек України, а також фонду 
Державної публічної науково-технічної бібліо-
теки Росії на основі укладеного договору.

Тривали роботи щодо забезпечення  
замовлень експертів непатентною літерату-
рою, у т.ч. мінімуму документації РСТ, шляхом 
використання зарубіжних комерційних баз 
даних (БД). Зокрема, протягом 2013 року про-
довжувалося використання веб-порталу Про-
грами ВОІВ ARDI «Доступ до результатів нау-
кових досліджень та інноваційних проектів» та  
БД «SCIENCEDIRECT ARTICLE CHOICE» ком-
панії Elsevier B.V. (Нідерланди), а також було 
розпочато використання двох нових БД – Циф-
рової бібліотеки IEEE Xplore Інституту інжене-
рів з електротехніки та електроніки (США) та  
БД «Журнали Американського хімічного то-
вариства (American Chemical Society – ACS, 
США)». Як і у попередні роки використову-
валися безоплатні національні і зарубіжні  
інтернет-ресурси. 

У тестовому режимі протягом місяця ви-
користовувався новий комерційний ресурс –  
БД видавництва Wiley Blackwell (Німеччина). 

Продовжувалося виконання комплексу 
робіт, пов’язаних із забезпеченням доступу 
експертів до комерційних зарубіжних БД та 
зарубіжних інформаційних продуктів, вико-
ристання яких є обов’язковим і які протягом  
2013 року забезпечували доступ до патент-
ної документації мінімуму документації 
РСТ у повному обсязі, та джерел непатентної  
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літератури, а саме:
− пошукової системи ЄПВ EPOQUE Net згід-

но з угодою, укладеною з ЄПО; 
− БД REAXYS – унікального інформацій-

но-пошукового комплексу, який надає доступ 
до патентної інформації й непатентної літера-
тури в галузі хімії, згідно з укладеною угодою 
з компанією ELSEVIER B.V. (Нідерланди);

− БД Derwent World Patent Index (DWPI) ком-
панії «Thomson Reuters (Professional) UK Ltd.» 
(Велика Британія), доступ до якої здійснюєть-
ся через систему ЄПВ EPOQUENet;

− спеціалізованих БД у галузі органічної 
хімії, фармацевтики, медицини та біотех-
нології, насамперед БД «Chemical Abstracts 
Service» (CAS), згідно з угодою, укладеною з 
Європейською службою STN International (FIZ 
Karlsruhe, Німеччина), яка надавала можли-
вість користування визначеним переліком БД, 
найбільш необхідних для експертизи;

− БД Всеросійського інституту наукової і 
технічної інформації (ВІНІТІ) Російської Акаде-
мії Наук;

− інформаційного продукту компанії «Твін-
ком» «Все энциклопедии Рубрикона» (Росій-
ська Федерація);

− веб-порталу Програми ВОІВ ARDI «Доступ 
до результатів наукових досліджень та іннова-
ційних проектів»;

− БД «Science Direct Article Choice» компанії 
ELSEVIER B.V. (Нідерланди).

Для додаткового забезпечення експертів 
непатентною літературою (статті із зарубіж-
них журналів), передусім мінімуму докумен-
тації РСТ у рамках комплексу робіт з набуття 
Державною службою статусів МПО та ОМПЕ 
та патентно-інформаційного забезпечення 
зазначених функцій, у 2013 році було укла-
дено угоди на користування двома новими 
комерційними БД, а саме, журналами Циф-
рової бібліотеки IEEE Xplore Інституту інже-
нерів з електротехніки та електроніки (США) і  
БД «Журнали Американського хімічного то-
вариства» (American Chemical Society – ACS, 
США), та здійснено підготовку до укладання 
угоди на користування з 2014 року новою ко-
мерційною БД видавництва Wiley Blackwell 
(Німеччина). Також укладено договір з Фе-
деральним інститутом промислової власно-
сті Роспатенту на придбання інформаційно-
го продукту «Описания полезных моделей к 
охранным документам РФ за 2012 р. на DVD».

Основним джерелом комплектування фон-
дів зарубіжної патентної документації як для 
цілей експертизи, так і потреб громадськості 
України залишається двосторонній міжнарод-
ний обмін патентною документацією із зару-

біжними відомствами, який здійснює заклад 
експертизи як центр міжнародного обміну ви-
даннями. 

Протягом останніх років міжнародний об-
мін патентною документацією поступово пе-
реходить на якісно новий рівень у зв’язку з 
використанням Інтернету для здійснення офі-
ційних публікацій. Таким чином, міжнародний 
обмін патентною документацією, опублікова-
ною на матеріальних носіях (папері, CD-ROM, 
DVD), поступово перетворюється на обмін 
електронною інформацією через мережу Ін-
тернет. У зв’язку з цим відбувається постій-
не скорочення обсягів надходжень в Україну 
патентної документації все більшої кількості 
країн на матеріальних носіях. 

Так, у звітному році припинилося надхо-
дження в Україну документації Сербії «Па-
тенти RS B. Мали патенти RS MP» (Patent 
Applications; Granted Patents; Petty Patents).

2013 рік – завершальний рік надходження 
до України офіційних видань Федеральної 
служби з інтелектуальної власності Російської 
Федерації (Роспатент) на оптичних дисках: 
бюлетеня «Изобретения и полезные моде-
ли» з описами винаходів до патентів Росій-
ської Федерації, бюлетеня «Товарные знаки, 
знаки обслуживания и НМПТ» та бюлетеня 
«Промышленные образцы», оскільки за пові-
домленням Роспатенту з 1 січня 2014 року роз-
силка зазначених видань у рамках міжнарод-
ного обміну буде припинена. 

Доступ користувачів до зазначених публі-
кацій забезпечуватиметься через офіційний 
сайт Федерального інституту промислової 
власності (ФІПВ) Роспатенту (Розділ «Офіційні 
публікації»), а відомствам – партнерам з між-
народного обміну патентною інформацією – 
через FTP-сервер ФІПВ.

 ЄАПВ у 2013 році також оприлюднило ін-
формацію про припинення з 1 січня 2014 року 
випуску та розповсюдження офіційних видань 
на оптичних дисках та забезпечення подаль-
шого доступу до них на веб-порталі ЄАПВ 
(Розділ «Сервер публікацій»). Однак надхо-
дження офіційного бюлетеня ЄАПВ до закла-
ду експертизи у рамках міжнародного обміну 
продовжуватиметься. 

У зв’язку з цим у рамках обміну продовжу-
валась розсилка української патентної до-
кументації на оптичних дисках всім відом-
ствам-партнерам, крім тих, які зі свого боку 
ініціювали припинення взаємного обміну.

 Так, у І півріччі 2013 року офіційний бюле-
тень «Промислова власність» на DVD надісла-
но до 18 зарубіжних відомств та організацій, у 
ІІ півріччі – до 17. Національний CD-ROM «Ви-
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находи в Україні» надсилався у 2013 році до 
семи відомств, CD-ROM «Знаки для товарів і 
послуг, зареєстровані в Україні» – одному за-
рубіжному відомству. 

У звітному періоді продовжувалося безоп-
латне комплектування патентних фондів ор-
ганізацій України національною патентною 
документацією – офіційним бюлетенем «Про-
мислова власність» (на паперовому носієві та 
DVD) та національним CD-ROM «Винаходи в 
Україні». 

З метою подальшого забезпечення міжна-
родного обміну патентною документацією 
та безоплатного комплектування патентних 
фондів організацій України національною па-
тентною документацією було оновлено чоти-
ри Реєстри безоплатної розсилки у 2013 році 
видань державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності, насамперед, офі-
ційних видань Державної служби на паперо-
вому та електронному носіях, а також Реєстри 
безоплатної розсилки на І півріччя 2014 року. 

Протягом звітного періоду тривало комп-
лектування Фонду патентної документації 
громадського користування (ФГК) націо-
нальною та зарубіжною патентною докумен-
тацією, передусім на оптичних дисках. До 
ФГК надійшли майже 50 примірників офіцій-
них бюлетенів патентних відомств на папері,  
понад 13,4 тисячі примірників описів на па-
пері та майже 800 оптичних дисків. Станом 
на 1.01.2014 ФГК налічував майже 20,6 ти-
сяч примірників офіційних бюлетенів та по-
над 417 тисяч примірників описів на папері, 
а колекція оптичних дисків становить понад  
21,4 тисячі одиниць. 

Інформація про склад ФГК та відомо-
сті про його щоквартальні поповнення пу-
блікувалися у рубриці «Інформаційні ре-
сурси» на веб-порталі Державної служби  
(http://www.sips.gov.ua), веб-сайтах ДП «УІПВ» 
(http://www.uipv.org) та його Філії «Україн-
ський центр інноватики та патентно-інформа-
ційних послуг» (http://iii.ua).

4.2. Міжнародні класифікації 
об’єктів промислової 
власності

З метою виконання зобов’язань за міжна-
родними угодами щодо міжнародних кла-
сифікацій об’єктів промислової власності 
(ОПВ), до яких приєдналась Україна, тривали 
роботи з актуалізації міжнародних класифі-
кацій у перекладі українською мовою, які за-
стосовуються в процесі експертизи заявок на 
ОПВ, а також використовуються заявниками, 

та забезпечувалося запровадження їх нових 
редакцій у державній системі правової охо-
рони інтелектуальної власності.

Протягом тривалого періоду перегляд та 
запровадження нових редакцій міжнародних 
класифікацій ОПВ здійснювалися ВОІВ один 
раз на 5 років. Однак, враховуючи необхід-
ність більш оперативного внесення змін до 
зазначених класифікацій і світову тенденцію 
широкого застосування національними ві-
домствами промислової власності сучасних 
інформаційних технологій для переходу від 
публікацій на матеріальних носіях до інтер-
нет-публікацій протягом останніх років, від-
повідні комітети експертів ВОІВ прийняли такі 
стратегічні рішення:

- щороку переглядати Міжнародну патенту 
класифікацію (МПК) та Міжнародну класифі-
кацію товарів і послуг для реєстрації знаків 
(МКТП); 

- поступово припинити видання міжнарод-
них класифікацій ОПВ друком і перейти до їх 
публікацій виключно на веб-сайті ВОІВ.

Тому комплекс робіт з актуалізації міжна-
родних класифікацій ОПВ в перекладі укра-
їнською мовою та запровадження їх нових 
редакцій у державній системі правової охо-
рони інтелектуальної власності здійснювався 
відповідно до прийнятої стратегії та практики 
ВОІВ.

Необхідність виконання робіт з актуалізації 
українськомовних текстів класифікацій була 
зумовлена тим, що з 1 січня 2013 року у світо-
вій системі інтелектуальної власності набули 
чинності їх нові редакції/версії, запроваджені 
ВОІВ. 

У зв’язку з цим у 2013 році відповідними на-
казами Державної служби були запроваджені 
такі міжнародні класифікації ОПВ у перекладі 
українською мовою: 

− українська версія МПК-2013.01;
− 7-ма редакція Міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків (Віденська 
класифікація);

− версія 2013 року 10-ї редакції МКТП 
(Ніццька класифікація).

У зв’язку з прийняттям ВОІВ у 2013 році змін 
та доповнень до чинної версії МПК-2013.01 і 
набранням чинності з 1 січня 2014 року її но-
вої версії у 2013 році забезпечено:

− переклад з англійської мови на україн-
ську, науково-термінологічне і науково-тех-
нічне редагування змін та доповнень до 
української версії МПК-2013.01 з метою її ак-
туалізації та запровадження з 1 січня 2014 
року української версії МПК-2014.01;

− створення нової ІДС «Міжнародна патент-
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на класифікація. Українська версія (2014.01)», 
вільний доступ до якої буде надано із січня 
2014 року через веб-портал Державної служби 
та веб-сайт ДП «УІПВ».

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2014 
року змінами до дев’ятої редакції Міжнарод-
ної класифікації промислових зразків (далі – 
МКПЗ) у 2013 році виконані такі роботи:

− з метою підготовки більш якісного, у порів-
нянні з попередніми редакціями, українсько-
мовного тексту 10-ї редакції МКПЗ проведено 
редагування повного тексту класифікації, а 
також перевірку відповідності українськомов-
них термінів нормам сучасної лексики;

− виконано переклад, науково-терміноло-
гічне та науково-технічне редагування змін 
і доповнень до дев’ятої редакції МКПЗ, при-
йнятих ВОІВ, які опубліковані як десята редак-
ція зазначеної класифікації; 

− створена нова ІДС «Міжнародна класифі-
кація промислових зразків (Локарнська кла-
сифікація). Десята редакція», в якій розміще-
но офіційний переклад тексту Локарнської 
класифікації українською мовою. Проведено 
тестову перевірку ІДС, вільний доступ до якої 
буде надано із січня 2014 року через веб-пор-
тал Державної служби та веб-сайт ДП «УІПВ». 

У зв’язку з тим, що ВОІВ у 2013 році внесено 
зміни до версії 2013 року 10-ї редакції МКТП, 
було реалізовано відповідний комплекс робіт 

та забезпечено:
− виконання перекладу, науково-терміно-

логічного та науково-технічного редагування 
змін і доповнень до МКТП (10-2013) у перекла-
ді українською мовою з метою її актуалізації 
та запровадження з 1 січня 2014 року МКТП  
(10-2014);

− створення ІДС «Міжнародна класифікація 
товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніцць-
ка класифікація). Десята редакція, версія 2014 
року», вільний доступ до якої надається через 
веб-портал Державної служби та веб-сайт ДП 
«УІПВ» з 1 січня 2014 року.

4.3. Офіційні та інформаційні 
видання

У звітному періоді Державна служба регу-
лярно видавала офіційний бюлетень «Про-
мислова власність» на паперовому носієві та 
DVD, а також описи до патентів України на 
винаходи (корисні моделі) – національний 
CD-ROM «Винаходи в Україні».

Офіційний бюлетень «Промислова влас-
ність» у 2013 р. виходив друком двічі на мі-
сяць накладом 25 примірників.

У табл. 4.1 наведені дані про загальну 
кількість опублікованих у 2013 р. відомостей 
щодо ОПВ.

 Таблиця 4.1. Кількість опублікованих у 2013 р. відомостей щодо об’єктів промислової власності 

Вид публікації Кількість публікацій
Заявки на винаходи, які прийняті до розгляду 5043
Патенти України на винаходи 3635

Патенти України на корисні моделі 10137

Патенти України на промислові зразки 2010

Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг 14980

Знаки, визнані добре відомими в Україні 5

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 1
Реєстрація права на використання зареєстрованих 
кваліфікованих зазначень походження товарів 2

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 

8816

Топографії інтегральних мікросхем -
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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 документа-

цією із зарубіжними відомствами інтелекту-
альної власності.

У табл. 4.2 наведені дані про розповсю-
дження національних патентно-інформацій-
них продуктів на оптичних носіях у 2013 році.

Таблиця 4.2. Розповсюдження національних патентно-інформаційних продуктів на 
оптичних носіях у 2013 р. 

Патентно-інформаційний продукт

Безоплатна розсилка

Платна 
розсилка

Ра-
зоморганізації 

України

відомства або 
організації 

інтелектуальної 
власності

Річні комплекти

DVD «Офіційний бюлетень «Промислова 
власність» 34 18 8 60

CD-ROM «Винаходи в Україні» 31 9 6 46

CD-ROM «Зареєстровані в Україні знаки 
для товарів і послуг» 4 1 21 26

CD-ROM «Промислові зразки, 
зареєстровані в Україні» - - 4 4

Ретроспективні акумулятивні диски

DVD «Знаки для товарів і послуг, 
зареєстровані в Україні» (за 1993-2013 рр.) - - 3 3

DVD «Промислові зразки, зареєстровані в 
Україні» 
(за 1993-2013 рр.) - - - -

З метою вдосконалення форми подання 
відомостей в офіційних виданнях Державної 
служби – офіційному бюлетені «Промислова 
власність» та в описах до патентів України 
на винаходи (корисні моделі) відповідно до 
чинної нормативно-правової бази України 
та з урахуванням нової версії МПК-2013.01 
проведені заходи з актуалізації форми 
представлення класифікаційних індексів 
МПК. 

У рамках міжнародного співробітництва з 
ВОІВ у 2013 р. підготовлені (українською та 
англійською мовами) та направлені до ВОІВ 
Річні технічні звіти Державної служби за 2012 
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 (КСВ) у 2013 році представники 

України брали участь у роботі цільових груп КСВ:
− з перегляду стандартів ВОІВ ST.14 

«Рекомендації щодо наведення в 
патентних документах посилань» та ST.10/С 
«Представлення елементів бібліографічних 
даних»;

− з розробки нових стандартів ВОІВ – 
стандарту з електронної обробки звукових і 
рухомих (мультимедійних) знаків та стандарту 
для обміну даними щодо правового статусу 
патентів відомствами промислової власності.

Взято участь у дослідженні КСВ з питань 
застосовуваних відомствами промислової 
власності систем нумерації заявок на ОПВ.

Уперше виконано неофіційні переклади 
українською мовою таких стандартів ВОІВ:

−    ST.25 «Стандарт з представлення переліків 
послідовностей нуклеотидів та амінокислот у 
патентних заявках»;

− ST.96 «Рекомендації щодо обробки 
інформації з промислової власності з 
використанням XML (розширюваної мови 
розмітки)».
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4.4. Інтернет-ресурси державної 
системи правової охорони 
інтелектуальної власності

У 2013 році тривала робота щодо актуалізації 
та вдосконалення офіційного веб-порталу 
Державної служби інтелектуальної власності 
України (www.sips.gov.ua). 

Протягом року на сторінках веб-порталу 
розміщено понад 700 інформаційних 
матеріалів українською й англійською 
мовами, 424 з яких належать до категорії 
«Новини»; поповнено статичні та динамічні 
розділи актуальною інформацією про 
заходи, які відбувалися в державній системі 
правової охорони інтелектуальної власності 
протягом 2013 року; розміщено понад 700 
фотоматеріалів з конференцій, семінарів, 
засідань тощо; доповнено розділи й окремі 
рубрики, корисні як для фахівців системи, 

так і для заявників та зацікавлених осіб («Про 
Державну службу», «Нормативні і правові 
акти», «Адміністративні послуги», «Доступ 
до публічної інформації», «Громадська рада», 
«Реагування на критику» та ін.). Створено 
розділ «Державна служба у ЗМІ» та банерну 
зону, вжито заходів щодо забезпечення 
доступності інформації для користувачів з 
вадами зору та слуху.

Відвідуваність веб-порталу складає в 
середньому понад 11 тисяч користувачів на 
місяць; за 2013 рік його сторінки переглянули 
майже 133 тисячі користувачів з різних країн 
світу.

Протягом 2013 року на електронну адресу 
адміністрації веб-порталу надійшло майже 
300 листів стосовно авторського права та 
суміжних прав, адміністративних послуг, а 
також охорони об’єктів промислової власності.

Динаміка відвідувань офіційного веб-порталу Державної служби інтелектуальної  
власності України www.sips.gov.ua у 2013 році

Веб-сайт Державного підприємства «Укра-
їнський інститут промислової власності» 
(www.uipv.org) теж зазнав змін та оновлень у 
2013 році. На сторінках цього ресурсу розмі-
щено, зокрема, майже 550 інформаційних ма-
теріалів, серед яких 370 новин. Крім того, ко-
ристувачам надано можливість завантаження 
програми «Офлайн модуль заявника», створе-
но розділ «Звернення громадян». 

З метою забезпечення актуальності та ін-
формативності веб-ресурсів державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної влас-
ності, насамперед веб-порталу Державної 

служби, здійснювався моніторинг усіх розді-
лів та рубрик, пов’язаних з патентно-інформа-
ційною діяльністю, зокрема патентною інфор-
мацією, документацією та стандартизацією. 
Протягом 2013 року: 

- оновлено інформацію щодо патентно-ін-
формаційних продуктів на оптичних носіях, 
розміщену на англомовній версії веб-ресурсів 
Державної служби та ДП «УІПВ»;

- оновлено інформацію стосовно зареєстро-
ваних в Україні кваліфікованих зазначень по-
ходження товарів (КЗПТ) (рубрика «Відомості 
про зареєстровані в Україні КЗПТ» розділу «Ін-



32

формаційні ресурси» веб-порталу Державної 
служби) та інформацію у рубриці «Загальні 
відомості» розділу «Користувачам патентної 
інформації» веб-сайту ДП «УІПВ»;

− актуалізовано інформацію, розміщену в ру-
бриці «Стандарти ВОІВ» розділу «Стандарти у 
сфері інтелектуальної власності», зокрема:

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

• актуалізовано неофіційні переклади 
українською мовою стандартів ВОІВ ST.9 
«Рекомендації щодо бібліографічних да-
них, які стосуються патентів та свідоцтв 
додаткової охорони (SPC) і пов’язані з 
ними» та ST.14 «Рекомендації щодо на-
ведення посилань в патентних докумен-
тах» відповідно до їх чинних редакцій;

• доповнено рубрику «Стандарти ВОІВ» 
неофіційними перекладами двох стан-
дартів ВОІВ, виконаних українською мо-
вою вперше, – ST.25 та ST.96;

• оновлено (станом на грудень 2013 року) 
Перелік стандартів, рекомендацій та на-
станов ВОІВ, наведений у зазначеній ру-
бриці англійською та російською мовами; 

− систематично здійснювалася актуалізація 
інформації у рубриках «Патентно-інформацій-
на база експертизи», «Фонд патентної доку-
ментації громадського користування», «Па-
тентно-інформаційні продукти на оптичних 
носіях», зокрема підрубрика «Регіональний 
патентно-інформаційний продукт країн СНД 
CISPATENT», «Міжнародні класифікації об’єк-
тів промислової власності», «Новини патент-
ної інформації та документації» розділу «Ко-
ристувачам патентної інформації» веб-сайту 
ДП «УІПВ»; 

− упорядковано перелік БД та ІДС, розміще-
них на веб-ресурсах Державної служби та ДП 
«УІПВ»; 

− проводився аналіз відповідних зарубіжних 
Інтернет-ресурсів, на основі якого щокварталу 
актуалізовувались «Перелік адрес зарубіжних 
баз даних об’єктів промислової власності, до 
яких надається безоплатний доступ в Інтерне-
ті» та «Перелік науково-технічних баз даних та 
довідкових ресурсів, до яких надається безоп-
латний доступ в Інтернеті»;

− удосконалено зміст нового розділу По-

сібника користувача системи електронного 
подання заявок, розміщеного на веб-сайті ДП 
«УІПВ» в рубриці «Корисні матеріали» розділу 
«Подання електронних заявок», який стосу-
ється електронного подання заявки на про-
мисловий зразок.

У 2013 році здійснено комплекс заходів з до-
опрацювання та корегування даних в інтерак-
тивних БД та ІДС, розміщених на веб-порталі 
Державної служби та веб-сайті ДП «УІПВ». 

Упроваджені в експлуатацію:
− ІДС «Міжнародна патентна класифікація. 

Українська версія (2013.01)»;
− ІДС «Міжнародна класифікація зображу-

вальних елементів знаків (Віденська класифі-
кація). Сьома редакція»; 

− ІДС «Міжнародна класифікація товарів і 
послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифі-
кація). Десята редакція, версія 2013 року».

Проводився моніторинг та актуалізація ін-
формаційного вмісту БД і ІДС. За результата-
ми моніторингу здійснено низку коригувань 
даних, доопрацювання модулів пошуку БД та 
перегляду результатів пошуку. 

Удосконалено зміст подання відомостей в 
англомовних та російськомовних версіях низ-
ки БД та ІДС, зокрема:

− БД «Електронна версія акумулятивно-
го офіційного бюлетеня «Промислова влас-
ність»;

− ІДС «Відомості про свідоцтва України на 
знаки для товарів і послуг, дія яких припине-
на, або які визнано недійсними»; 

− ІДС «Відомості про патенти України на 
винаходи (корисні моделі), які визнані недійс-
ними та патенти, які втратили чинність».
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РОЗВИТОК 
АВТОМАТИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Заходи з впровадження інформаційних тех-
нологій у ДП «УІПВ» як закладі експертизи 
здійснюються відповідно до концепції розвит-
ку інформаційно-технічного забезпечення ос-
новних видів діяльності підприємства на 2013-
2015 рр.

Реалізація цих заходів дозволила розши-
рити функціональні можливості раніше ство-
рених автоматизованих систем, розробити та 
впровадити нові системи, бази даних та ав-
томатизовані робочі місця, що забезпечують 
підтримку процесів діловодства за заявками 
та поступовий перехід до безпаперової техно-
логії діловодства.

Впровадження засобів автоматизації, тех-
нології електронного документообігу та су-
часної обчислювальної і комунікаційної тех-
ніки сприяли значному поліпшенню основних 
показників діяльності ДП «УІПВ». Аналіз 
статистичних даних за останні роки наочно 
свідчить, що впровадження сучасних інфор-
маційних технологій в процесі діловодства за 
заявками зумовило: 

− підвищення якості експертизи заявок на 
об’єкти промислової власності;

− підвищення оперативності та якості на-
дання інформаційних послуг широкому колу 
користувачів;

− підвищення продуктивності праці персо-
налу;

− покращення показників діяльності  
ДП «УІПВ».

5.1. Автоматизована система 
«Винаходи»

Протягом 2013 року здійснювалася прак-
тична реалізація проекту «Розширення мож-
ливостей АС «Винаходи» щодо електронно-
го документообігу ДП «УІПВ», розширення 
можливостей системи підготовки та друку 
вихідних документів». За цей період отрима-
ні такі результати:

− розроблено нове програмне забезпечен-
ня для автоматизації сканування та розпізна-
вання вхідних документів відділення експер-
тизи заявок на винаходи та корисні моделі. 
Це дозволило скоротити час на обробку до-
кументів і виключило можливість помилок 
під час ідентифікації документів;

− упроваджено нову систему автоматизо-

5 ваного розподілу й обліку сканування фор-
мул, описів і рефератів, що дозволило ви-
ключити ручні операції та автоматизувати 
формування статистичних звітів;

− розширені функціональні можливості 
системи підготовки та друку вихідних доку-
ментів. За рахунок автоматичного об’єднан-
ня вихідних документів, що відправляються 
на одну адресу, досягнута істотна економія 
коштів та часу на обробку та поштові відправ-
лення документів;

− створено нову автоматизовану систему 
електронного діловодства за судовими спра-
вами (АС «Судові справи»), яка оснащена 
необхідним інструментарієм для реєстрації, 
супроводу, зберігання електронних справ 
та формування статистичних звітів. Упрова-
дження цієї системи забезпечило підвищен-
ня ефективності діловодства та зменшення 
навантаження на персонал; 

− розроблені та затверджені проектні рі-
шення й розпочато практичну реалізацію но-
вої системи загального електронного доку-
ментообігу.

5.2. АС «Знаки для товарів і 
послуг» та АС «Промислові 
зразки»

Протягом звітного періоду в середовищі  
АС «Знаки для товарів і послуг» та АС «Про-
мислові зразки» упроваджена технологія 
електронного документообігу. Розроблені 
програмні модулі автоматичного формуван-
ня робочої версії вихідного електронного 
документа з використанням типових форм, 
підтримки процесу розгляду й узгоджен-
ня робочої версії документа, підписання  
електронних документів з використанням 
електронного відображення власноручного 
підпису виконавця або відповідальної особи.

Реалізовані програмні засоби експорту ві-
домостей для розділу «Сповіщення» офіцій-
ного бюлетеня у форматі XML. 

Протягом ІІ півріччя 2013 року було здійс-
нено інтеграцію технологічних автомати-
зованих систем з автоматизованою сис-
темою реєстрації вхідних документів та 
базою даних центрального електронного 
архіву документів (далі – БД ЦЕАД). У ме-
жах виконання цього завдання було розши-
рено структуру баз даних для зберігання 
інформації, що надходитиме від АС «Вхідні 
документи» та БД ЦЕАД, реалізовано про-
цедури взаємодії технологічних автомати-
зованих систем з АС «Вхідні документи» та 
БД ЦЕАД, розширена клієнтська частина.
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Впроваджено нову редакцію Міжнарод-
ної класифікації зображувальних елементів 
знаків (МКЗЕЗ-7) для інформаційних потреб 
експертизи заявок на знаки для товарів і по-
слуг. 

Для забезпечення широкого доступу корис-
тувачів до інформації зазначеної класифікації 
була створена та розміщена на офіційних сай-
тах ДП «УІПВ» та Державної служби інформа-
ційно-довідкова система «Міжнародна кла-
сифікація зображувальних елементів знаків 
(Віденська класифікація). Сьома редакція».

Також з метою забезпечення достовірності 
результатів пошуку під час експертизи заявок 
на знаки для товарів і послуг здійснена реві-
зія пошукових реквізитів (індексів Віденської 
класифікації зображувальних елементів) на їх 
відповідність новій редакції МКЗЕЗ-7 у техно-
логічних БД АС «Знаки для товарів і послуг» та 
АС «Міжнародні реєстрації знаків». Здійснено 
актуалізацію та рекласифікацію зазначеної ін-
формації в робочих базах даних. 

5.3. Пошуковий портал

Пошуковий портал створений для доступу й 
пошуку в джерелах патентної документації та 
непатентної інформації у процесі здійснення 
експертизи заявок на винаходи.

У 2013 році в напрямі розвитку пошукового 
порталу були здійснені такі заходи:

− спроектовано нову структуру апарат-
но-програмного комплексу (АПК) пошукового 
порталу та сценарії взаємодії вузлів АПК на 
випадок відмови будь-якого із серверів або 
його складових;

− розгорнуті та налаштовані основні та ре-
зервні веб-сервери та сервери баз даних;

− підключено та налаштовано дискові маси-
ви для роботи з основним сервером баз даних 
та розгорнуті бази даних на основному серве-
рі баз даних;

− перевірена цілісність даних та здійснено 
переключення роботи пошукового порталу на 
новий АПК;

− налаштовано та здійснено реплікацію да-
них між серверами баз даних;

− налаштовано взаємодію між серверами но-
вого АПК згідно зі сценарієм відмовостійкості.

У процесі виконання робіт здійснена інте-
грація пошукового порталу з бібліотечно-ін-
формаційним довідковим фондом та техно-
логічними базами даних винаходів і корисних 
моделей. Розроблені та протестовані автомати-
зовані сценарії взаємодії серверів нового АПК з  

моделюванням відмови будь-якого з вузлів, які 
забезпечують роботу комплексу. Після тесту-
вання АПК переданий в експлуатацію.

У рамках міжнародного обміну патентною 
документацією з патентними відомствами 
зарубіжних країн у 2013 році до ДП «УІПВ» 
надійшло 389 оптичних дисків з патентними 
документами загальним об’ємом 227 Гігабайт. 
Забезпечено завантаження цих даних до ак-
тивного інформаційного сховища, їх індекса-
цію та доступність для пошуку через пошуко-
вий портал.

5.4. Програмний продукт  
«Офлайн-модуль заявника» 

У звітному періоді було розроблено та вве-
дено в експлуатацію програмний продукт 
«Офлайн-модуль заявника». Цей програм-
ний продукт створений з метою полегшення 
роботи заявників за рахунок автоматизації 
процесу створення вторинних документів, а 
також з метою підвищення якості визначен-
ня типів документів на стадії введення вхід-
них документів та їх реквізитів до бази даних  
ДП «УІПВ».

Програмний продукт має у своєму складі 
інструмент, що забезпечує формування ша-
блонів вторинних документів, які заявник 
подає до закладу експертизи після встанов-
лення дати подання заявки. Цей програмний 
продукт також дозволяє заявникові готувати 
документи для первинної подачі заявок на 
винаходи, корисні моделі та знаки для това-
рів і послуг. У ньому реалізовані процедури та 
функції, які дозволять заявникам вести архів 
своїх справ з можливістю виконання пошуку 
та швидкої генерації вторинних документів за 
вибраною справою.

Для уніфікації та спрощення документообі-
гу між заявниками та закладом експертизи до 
офлайн-модуля інтегровано класифікатор до-
кументів, який використовується в ДП «УІПВ».

Програмне забезпечення побудовано за мо-
дульним принципом. Будь-які зміни до про-
грамного забезпечення можуть бути внесені 
та встановлені на робочу станцію заявника за 
допомогою модуля оновлення, який у напівав-
томатичному режимі виконує перевірку наяв-
ності оновлень програмного забезпечення.

Заявники можуть безоплатно заванта-
жити офлайн-модуль заявника на влас-
ний комп’ютер з веб-сайту ДП «УІПВ»  
(http://base.uipv.org/off-line/).
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5.6. Спільний регіональний 
патентно-інформаційний 
продукт країн СНД на CD-
ROM «CIS Patent»

Випуск спільного регіонального патент-
но-інформаційного продукту здійснюється 
в рамках міжнародної угоди «Соглашение 
о выпуске совместного регионального па-
тентно-информационного продукта на опти-
ческих дисках CD-ROM». У проекті беруть 
участь патентні відомства Білорусі, Вірменії, 
Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, 
Росії, Таджикистану, Узбекистану, України та 
Євразійська патентна організація.

У звітний період здійснено формування 
24 щомісячних інформаційних масивів па-
тентних даних України в рамках об’єднано-
го інформаційного масиву патентних даних 
країн СНД та передачу їх до Федерального 
інституту промислової власності (м. Москва, 
Російська Федерація), який є технічним вико-
навцем цього проекту. 

Передані інформаційні масиви містять ін-
формацію про 13 854 патенти на винаходи та 
корисні моделі, які були опубліковані в офі-
ційних бюлетенях «Промислова власність» у 
2013 році. У порівнянні з 2012 роком це на 498 
документів більше.

На базі цих масивів формувались щомісяч-
ні випуски регіонального патентно-інформа-
ційного продукту «CIS Patent». 

Передача інформаційних масивів від ві-
домств-учасників проекту до ФІПВ здійсню-
ється через FTP-сервер. Щомісячні диски на 
FTP-сервері представлені у вигляді архівова-
ного файлу. 

5.7.  Розвиток ІТ-інфраструктури 
закладу експертизи

Заходи з розвитку ІТ-інфраструктури, які 
проводились у 2013 році, були направлені на 
побудову відмовостійкого ядра комп’ютерної 
мережі, підвищення її пропускної здатності, 
рівня безпеки та керованості, заміну заста-
рілих компонентів апаратної частини інфра-
структури, консолідацію та віртуалізацію сер-
верів.

Впроваджено низку заходів для забезпечен-
ня відповідності ІТ-інфраструктури вимогам 
комплексної системи захисту інформації. На 
портах комутаторів мережі включена власти-
вість Security, що унеможливлює підключен-
ня стороннього пристрою до корпоративної 
мережі. Проведені зміни в політиках паролів, 
які відповідають вимогам безпеки. Здійснено 
тестування та підготовку до впровадження 
системи двофакторної аутентифікації корис-
тувачів на базі пристрою програмно-апарат-
ної генерації та перевірки електронного циф-
рового підпису. Для керування мережевим 
обладнанням, сховищами інформації та ко-
мутаторами SAN упроваджено захищений 
протокол HTTPS та мережевий протокол при-
кладного рівня SSH. Оновлено антивірусний 
захист комп’ютерів користувачів. 

Для забезпечення високої продуктивнос-
ті та надійності робочих станцій та їх відпо-
відності нормам ергономічної та екологічної 
безпеки в закладі експертизи у 2013 році було 
виведено з експлуатації морально застаріле 
обладнання, а замість нього введено в експлу-
атацію 67 сучасних комп’ютерів та 69 широко-
форматних LCD-моніторів.
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МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Співробітництво із 
Всесвітньою організацією 
інтелектуальної власності

Протягом звітного року Державна служ-
ба інтелектуальної власності України продо-
вжувала роботу, спрямовану на забезпечен-
ня ефективної та взаємовигідної співпраці зі 
Всесвітньою організацією інтелектуальної 
власності (ВОІВ).  

Важливою подією для України в контек-
сті співробітництва з ВОІВ стало прийняття 
26 вересня 2013 року під час роботи 51-ї серії 
засідань керівних органів ВОІВ рішення про 
надання Державній службі статусів Міжна-
родного пошукового органу (МПО) та Органу 
міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) 
відповідно до Договору про патентну коопе-
рацію (РСТ).

Набуття Державною службою статусів  
МПО/ОМПЕ сприятиме підвищенню якості па-
тентної експертизи, як за міжнародними, так 
і національними заявками, та створюватиме 
умови для активізації міжнародного патен-
тування національними заявниками. Набуття 
згаданих статусів є вагомим фактором для 
вирішення таких стратегічних   для держави 
завдань, як вихід національних винахідників і 
підприємств на світовий ринок технологій, за-
лучення інвестицій до інноваційного сектору 
економіки, посилення позицій національних 
виробників наукоємної продукції перед іно-
земними компаніями всередині країни.

Набуття статусів МПО та ОМПЕ також спри-
ятиме розвитку політичних, економічних, 
гуманітарних, правових, наукових зв’язків з 
іноземними державами та міжнародними ор-
ганізаціями, підвищенню її іміджу та піднесен-
ню міжнародного авторитету України як дер-
жави з високим інтелектуальним потенціалом 
та сучасною системою правової охорони інте-
лектуальної власності.

У рамках започаткування розробки Наці-
ональної стратегії інтелектуальної власно-
сті України (Національна стратегія) у червні 
відбувся робочий візит до України європей-
ського експерта з інтелектуальної власності  
Рона Марчанта, під час якого були окреслені 
завдання стратегії, специфіка її розробки та 
механізм імплементації, а також оцінка потреб 
та поточної ситуації у сфері інтелектуальної 
власності. Під час візиту європейського екс-
перта були проведені зустрічі з Головою Дер-
жавної служби та директором ДП «УІПВ», а 

також лекції щодо особливостей розробки 
та імплементації Національної стратегії для 
представників державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності України,  
представників центральних органів виконав-
чої влади України та представників громад-
ськості. 

У період з 8 по 19 липня в м. Одесі на базі 
Національного університету «Одеська юри-
дична академія» було проведено чергову, 
вже п’яту за рахунком, Міжнародну Літню 
школу з питань інтелектуальної власності 
Україна – ВОІВ. Міжнародна Літня школа на-
дає можливість студентам старших курсів і 
молодим професіоналам поглибити знання 
у сфері інтелектуальної власності, дати оцін-
ку інтелектуальній власності як інструменту 
економічного, соціального, культурного та 
технологічного розвитку суспільства. Цьо-
го року у роботі Літньої школи брали участь 
представники з України, Франції, Угорщини, 
Литви, Польщі та Російської Федерації. Крім 
того, цього року поспілкуватися зі студента-
ми Міжнародної Літньої школи з питань інте-
лектуальної власності Україна – ВОІВ завітав 
віце-прем’єр-міністр України Костянтин Гри-
щенко, що свідчить про визнання успішності 
заходу з боку керівництва нашої країни. 

У жовтні на базі Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» у рам-
ках домовленостей між ВОІВ та Державною 
службою відбувся міжнародний круглий стіл, 
у межах роботи якого була презентована 
Стратегія політики у сфері інтелектуальної 
власності для університетів, дослідницьких 
інститутів, розроблена ВОІВ, обговорено ос-
танні досягнення, тенденції та найкращі при-
клади у сфері захисту прав на інтелектуальну 
власність, створену у окреслених закладах.

У 2013 році представники державної систе-
ми правової охорони інтелектуальної влас-
ності України взяли участь у роботі основних 
Робочих груп та Комітетів ВОІВ, зокрема Ко-
мітету зі стандартів, Постійного комітету з 
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патентного права, Міжурядового комітету з 
генетичних ресурсів, традиційних знань та 
фольклору, Комітету з розвитку та інтелек-
туальної власності, Постійного комітету з 
питань законодавства щодо торговельних 
марок, промислових зразків та географічних 
зазначень, Робочої групи з перегляду Міжна-
родної патентної класифікації, третього се-
мінару з питань Міжнародної патентної кла-
сифікації та сесії Комітету експертів Союзу 
Міжнародної патентної класифікації, Коміте-
ту експертів Ніццького Союзу, Робочої групи 
з питань Договору про патентну кооперацію, 
Комітету з програми та бюджету, а також у 
роботі 51-ї та 52-ї серії засідань керівних ор-
ганів ВОІВ.  

Участь українських фахівців у зазначених 
заходах ВОІВ дозволяє відстоювати інтере-
си України у сфері інтелектуальної власності, 
відстежувати зміни у політиці ВОІВ та ефек-
тивно контролювати процес розподілу ко-
штів на реалізацію програм співробітництва, 
що сприяє зміцненню позитивного іміджу на-
шої країни на міжнародній арені.

6.2. Співробітництво з  
Європейським Союзом

У минулому році представники Держав-
ної служби у складі офіційної делегації 
взяли участь у роботі засідань Підкомітету  
№ 1 «Торгівля та інвестиції» Комітету з пи-
тань співробітництва між Україною та ЄС. 
Крім того, у квітні та листопаді відбулися 
засідання Робочої групи з питань покращен-
ня захисту прав інтелектуальної власності 
в Україні в рамках Підкомітету № 1. Під час 
проведення засідань було обговорено пи-
тання щодо стану справ стосовно законо-
давства у сфері авторського права, зборів 
відрахувань за приватне копіювання, орга-
нізацій колективного управління у сфері ав-
торського права тощо. 

Крім того, Державною службою на по-
стійній основі здійснювалася низка заходів, 
спрямованих на виконання Пріоритетів По-
рядку денного асоціації Україна – ЄС у сфері 
інтелектуальної власності.

Протягом року тривала робота з підготов-
ки до реалізації проекту TWINNING «Поси-
лення правової охорони та захисту прав ін-
телектуальної власності в Україні». 

Влітку 2013 року за результатами тендеру 
виконавцем проекту був обраний консорці-
ум Іспанського відомства з питань патентів 
та торговельних марок та Відомства Данії з 
питань патентів та торговельних марок.

Проект передбачає проведення аналізу 
законодавства України у сфері інтелекту-
альної власності щодо його відповідності 
законодавству ЄС, проведення тренінгів та 
низки навчальних програм для співробітни-
ків Державної служби, експертів ДП «УІПВ», 
представників Міністерства внутрішніх 
справ України, Департаменту митної спра-
ви Міністерства доходів та зборів України та 
суддів, що розглядають справи з питань ін-
телектуальної власності.

6.3. Співробітництво з  
Європейським патентним 
відомством

Протягом року Європейське патентне ві-
домство, головне патентне відомство Євро-
пейського Союзу, традиційно запрошувало 
українських експертів взяти участь у роботі 
спеціалізованих тренінгів, семінарів та дис-
танційних курсів Європейської патентної ака-
демії ЄПВ, що дозволяє бути у курсі останніх 
світових тенденцій у сфері проведення екс-
пертизи заявок на об’єкти промислової влас-
ності, ознайомитися з особливостями про-
ведення патентного пошуку та специфікою 
використання різноманітних пошукових баз 
даних. Такі навчальні семінари та тренінги є 
чудовою можливістю для наших фахівців під-
вищити свій професійний рівень, що в резуль-
таті сприяє удосконаленню та прискоренню 
процедури проведення експертизи заявок на 
об’єкти промислової власності в Україні.

6.4. Двостороннє  
    співробітництво

2 березня 2013 року у м. Києві підписано 
Угоду про співробітництво між Державною 
службою інтелектуальної власності України та 
Відомством інтелектуальної власності Чорно-
горії. Відповідно до Угоди визначено наступ-
ні напрямки співробітництва: впровадження 
проектів двосторонньої співпраці з різних 
питань, пов’язаних із правовою охороною ін-
телектуальної власності; обмін інформацією 
щодо законодавчих змін у сфері правової охо-
рони інтелектуальної власності; обмін досві-
дом щодо захисту прав інтелектуальної влас-
ності; організація спільних семінарів, робочих 
груп та зустрічей; обмін спеціалістами/експер-
тами та їх навчання з питань правової охорони 
інтелектуальної власності.

Також продовжувалася плідна взаємовигід-
на співпраця з Національним центром інте-
лектуальної власності Грузії «САКПАТЕНТІ»,  
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зокрема в рамках реалізації положень Угоди 
між Україною та Грузією про взаємну право-
ву охорону географічних зазначень для вин, 
спиртних напоїв та мінеральних вод, що діє 
з 2007 року. Представники Державної служ-
би взяли участь у Міжнародній Конференції 
«Правова охорона географічних зазначень 
та найменувань місця походження товарів», 
що відбулася в жовтні 2013 року у м. Тбілісі, 
Грузія. Крім цього, з огляду на необхідність 
удосконалення нормативно-правової бази 
українсько-грузинського співробітництва та 
на забезпечення статті 12 Угоди між Кабіне-
том Міністрів України та Виконавчою Владою 
Грузії про співробітництво у сфері охорони 
промислової власності від 7 грудня 1998 року 
розпочата робота щодо узгодження тексту 
проекту Меморандуму про взаєморозумін-
ня між Державною службою інтелектуальної 
власності України та Національним центром 
інтелектуальної власності Грузії.

У жовтні у м. Києві відбулася Міжнародна 

конференція «Патентування в Європі та піль-
говий період в європейському праві та праві 
іноземних країн», організована Європейською 
міжнародною федерацією національних ака-
демій наук, НАН України за участі Державної 
служби за підтримки Товариства Макса План-
ка (Німеччина). У заході взяли участь пред-
ставники патентних відомств США, Японії, 
Китаю, України, Російської Федерації та Євро-
пейського патентного відомства.

Конференція присвячена проблемам іно-
земного патентування, національному та 
міжнародному регулюванню розкриття ін-
формації про винахід до дати подання за-
явки. Учасники заходу обговорили досвід 
застосування «пільгового періоду» у різних 
країнах та виробили певні пропозиції щодо 
гармонізації міжнародного та національного 
законодавства.

У рамках обміну досвідом, навчання та під-
вищення кваліфікації представники держав-

ної системи правової охорони інтелектуальної 
власності України брали участь у навчальних 
програмах та заходах, організованих Па-
тентними відомствами іноземних країн та 
міжнародними організаціями, зокрема у між-
народній тренінговій програмі «Авторське 
право і суміжні права у глобальній економіці»  
(м. Коломбо, Шрі-Ланка); у поглибленому кур-
сі з питань інтелектуальної власності для дер-
жавних службовців, організованому ВОІВ та 
СОТ (м. Женева, Швейцарія); у міжнародній 
тренінговій програмі Шведського відомства з 
патентів та реєстрацій і Шведського агентства 
з питань міжнародної співпраці та розвитку 
(Sida) «Промислова власність у глобальній 
економіці–2013»; у Міжнародному семінарі, 
присвяченому питанням охорони аудіовізу-
альних виконань та Пекінському договору про 
аудіовізуальні виконання.

В рамках співробітництва з організаціями 
колективного управління керівництво «Укра-
їнського агентства з авторських та суміжних 
прав» взяло участь у заходах, організованих 
Міжнародною конфедерацією товариств ав-
торів та композиторів (CISAC), а саме у Єв-
ропейському комітеті CISAC (м. Братислава, 
Словаччина), Днях механічного права (CISAC/
BIEM) та Щорічному семінарі CISAC (м. Буда-
пешт, Угорщина).

6.5. Співробітництво з 
Міждержавною радою з 
питань правової охорони 
й захисту інтелектуальної 
власності 

Міждержавна рада з питань правової охо-
рони й захисту інтелектуальної власності 
(МДРІВ) є органом галузевого співробітни-
цтва СНД, підзвітним Раді глав урядів в Еко-
номічній Раді СНД. До складу МДРІВ входять 
представники Республіки Вірменія, Республі-
ки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької 
Республіки, Республіки Молдова, Російської 
Федерації, Республіки Таджикистан, Республі-
ки Узбекистан та України. Угода про співробіт-
ництво у сфері правової охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності та створення 
МДРІВ набула чинності 14 серпня 2011 року. 

У липні перший заступник Голови Державної 
служби О. Янов взяв участь у другому засідан-
ні МДРІВ, яке відбулося у м. Кишинів, Респу-
бліка Молдова. Під час засідання українським 
делегатом надано інформацію за звітний пе-
ріод стосовно прийнятих заходів з протидії 
правопорушенням у сфері інтелектуальної 
власності, заслухано інформацію про вико-
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нання роботи в рамках Проекту щодо випуску 
регіонального патентно-інформаційного про-
дукту СНД на CD-ROM, а також обговорено 
склад Робочих комісій з питань авторського 
права і суміжних прав, промислової власності 
та протидії правопорушенням у сфері інтелек-
туальної власності в рамках МДРІВ. 

6.6. Співробітництво з Урядом 
США у сфері інтелектуальної 
власності 

У двосторонніх відносинах з Україною США 
приділяють особливу увагу питанням захисту 
прав інтелектуальної власності. З цією метою 
Офіс торговельного представника США (ОТП 
США) як провідна урядова установа США, 
відповідальна за реалізацію зовнішньоторго-
вельної політики, на щорічній основі здійснює 
перегляд «Спеціальної доповіді 301» («Special 
301» Report) щодо порушення прав інтелекту-
альної власності в різних країнах світу та визна-
чає перелік країн – найбільших порушників, до 
яких можуть застосовуватися різного роду об-
меження та санкції з боку Сполучених Штатів.

Державна служба та інші державні органи, 
задіяні у сфері правової охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності, докладають 
максимум зусиль для виконання Плану спіль-
них заходів з удосконалення системи захи-
сту прав інтелектуальної власності в Україні, 
що був розроблений на основі Рекомендацій 
американської сторони щодо захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні. Від ефек-
тивного виконання Плану залежить те, який 
саме статус буде наданий Україні Урядом США 
в рамках «Спеціальної доповіді 301», який що-
річно складається ОТП США.

Крім того, Державна служба на постійній ос-
нові надає всебічне сприяння у налагодженні 
та підтримці стабільного діалогу державних 
органів України з громадськими об’єднання-
ми, міжнародними неурядовими організаці-
ями, задіяними у сфері правової охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності.

Так, у квітні у приміщенні Дипломатичної 
академії України Міністерство закордонних 
справ України спільно з Державною службою 
організувало круглий стіл на тему: «Удоскона-
лення системи захисту прав інтелектуальної 
власності», у якому взяли участь представники 
Кабінету Міністрів України, Державної служ-
би, Міністерства закордонних справ України, 
Генеральної прокуратури України, Міністер-
ства доходів і зборів України, компаній-пра-
вовласників та посередників, Американської 
торговельної палати в Україні, Американсько- 

української бізнес ради, Посольства США в 
Україні, а також низки громадських об’єднань. 
Під час заходу учасниками обговорено широ-
ке коло питань, що стосуються стану захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні.  

У лютому у м. Вашингтоні, США, у Офісі 
торговельного представника США відбули-
ся чергові публічні слухання щодо зазначеної 
«Спеціальної доповіді 301», у яких від України 
взяв участь також і представник Державної 
служби. У рамках заходу представник України 
взяв участь у дебатах з представниками Між-
народного альянсу інтелектуальної власності, 
який виступив ініціатором погіршення статусу 
України в рамках доповіді. 

Незважаючи на доводи української сторо-
ни, 1 травня 2013 року Офіс торговельного 
представника США присвоїв нашій держа-
ві статус «Пріоритетної іноземної країни» 
(«Priority Foreign Country») у рамках «Спеці-
альної доповіді 301» через існуючі проблеми у 
сфері захисту прав інтелектуальної власності.

На думку американської сторони, Україна 
має вирішити низку проблем у сфері інте-
лектуальної власності, серед них, зокрема: 
високий рівень піратства у мережі Інтернет; 
удосконалення діяльності організацій колек-
тивного управління, використання неліцен-
зійного програмного забезпечення як урядо-
вими, так і приватними установами.

30 травня Уряд США офіційно розпочав 
спеціальне розслідування щодо дотриман-
ня прав інтелектуальної власності в Україні. 
Відповідно до американського законодав-
ства, порушене розслідування не вказує на 
нові проблеми із дотриманням прав інтелек-
туальної власності в нашій країні, а базується 
виключно на вже оприлюднених у «Спеціаль-
ній доповіді 301» зауваженнях і проводиться з 
метою надання Україні додаткової можливості 
представити на розгляд компетентних органів 
США відповідну аргументацію та актуалізова-
ні дані щодо заходів, які вживаються з метою 
захисту прав інтелектуальної власності. 

У липні відбулася робоча зустріч керівни-
цтва Державної служби з американською 
делегацією на чолі з Елізабет Кендалл, ди-
ректором управління з питань інтелектуаль-
ної власності та інновацій ОТП США, під час 
якої американських колег було поінформова-
но про поточні заходи щодо легалізації про-
грамного забезпечення, що використовується 
урядовими органами України, обговорені пи-
тання щодо удосконалення системи колектив-
ного управління та розробки проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо захисту авторського права і 
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суміжних прав у мережі Інтернет».
За результатами вищезазначеної зустрі-

чі 30 липня на базі Посольства США в Україні 
за участі представників Державної служби та 
громадськості проведено відео-конференцію, 
присвячену питанням правової охорони та за-
хисту прав інтелектуальної власності в Украї-
ні, зокрема розробці проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо захисту авторського права і суміж-
них прав у мережі Інтернет». Висловлені під 
час заходу точки зору та думки були викори-
стані при подальшій роботі над законопроек-
том. 

У вересні Голова Державної служби  
М. Ковіня взяв участь у чергових публічних слу-
ханнях ОТП США в рамках порушеного спеці-
ального розслідування стосовно стану захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні, які від-
булися у м. Вашингтоні, США. Під час слухань 
американській стороні надана актуалізована 
інформація стосовно вжиття Урядом України 
рішучих кроків щодо вирішення проблемних 
питань, які існують у сфері правової охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності.

З американської сторони у слуханнях взяли 
участь уповноважені представники близько 
10 федеральних органів влади США, зокре-
ма, Державного департаменту, міністерств 

торгівлі, фінансів, праці, охорони здоров’я та 
сільського господарства США, а також пред-
ставники Бюро реєстрації авторських прав та 
Офісу з питань прав інтелектуальної власно-
сті Адміністрації США з міжнародної торгівлі, 
представники недержавних організацій, зо-
крема, об’єднань правовласників, у т.ч. і Між-
народний альянс інтелектуальної власності, 
який виступає основним опонентом України в 
рамках спеціального розслідування.

За результатами слухань американська сто-
рона відзначила певний прогрес, досягнутий 
Україною у сфері посилення захисту прав інте-
лектуальної власності у другій половині 2013 
року, а також позитивно оцінила конкретні 
кроки українських органів влади, зокрема 
Державної служби, Міністерства внутрішніх 
справ України, Генеральної прокуратури Укра-
їни та Служби безпеки України, в усіх ключо-
вих питаннях забезпечення прав інтелекту-
альної власності, на які було звернуто увагу у 
«Спеціальній доповіді 301» ОТП США.

Необхідно також зазначити, що Державна 
служба у співпраці з американською сторо-
ною намагається щорічно проводити в Україні 
заходи просвітницького характеру, спрямова-
ні на підвищення обізнаності населення Украї-
ни у сфері інтелектуальної власності. 



42

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

 
7.1. Підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців

Одним з основних компонентів підвищення в 
Україні рівня правової культури громадян у сфері 
правової охорони результатів творчої діяльності 
є викладання у вишах дисципліни «Інтелектуаль-
на власність». Щороку до пізнання основ набуття, 
здійснення та захисту прав інтелектуальної влас-
ності (ІВ) долучається понад 120 тис. студентів.

Базовим вищим навчальним закладом з під-
готовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації спеціалістів у сфері ІВ є Інститут інтелек-
туальної власності Національного університету 
«Одеська юридична академія» в м. Києві (Інсти-
тут). У 2013 році дипломи Інституту отримали  
220 осіб, у т.ч. 149 осіб освітньо-кваліфікаційних 
рівнів спеціаліста й магістра за спеціальністю «Ін-
телектуальна власність» та 71 особа освітньо-ква-
ліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 
«Правознавство», спеціалізація – правова охоро-
на інтелектуальної власності. Серед випускників 
16 працівників Державної служби та ДП «УІПВ», 
з них 14 осіб отримали дипломи магістрів і 2 – ди-
пломи спеціалістів.

У 2013 році Інститут прийняв на навчання 206 
осіб, з них 122 особи за спеціальністю «Інтелек-
туальна власність», з яких 85 осіб за державним 
замовленням, та 84 особи за спеціальністю «Пра-
вознавство» (спеціалізація – правова охорона ін-
телектуальної власності), серед яких 37 – за кош-
ти державного замовлення.

Значну увагу Інститут приділяв підвищенню 
кваліфікації фахівців з питань комерціалізації ін-
телектуальної власності. Зокрема, 21 березня 
2013 року Інститут провів науково-практичний 
семінар «Комерціалізація результатів науко-
во-технічної діяльності вищих навчальних закла-
дів», участь у якому взяли 37 науковців освітніх 
закладів та наукових установ. 11–13 листопада  
2013 року актуальні питання галузі обговорю-
валися на V Міжнародній науково-практичній 
конференції «Роль і значення інтелектуальної 
власності в інноваційному розвитку економіки», 
серед 71 учасника якої були представники Росій-
ської Федерації та Республіки Азербайджан.

За підтримки Державної служби на базі Ін-
ституту в січні та червні 2013 року була органі-
зована робота курсів підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників у сфері інте-

лектуальної власності. А 23–24 квітня відбулася  
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція «Проблеми підготовки фахівців з питань інте-
лектуальної власності, інформаційно-аналітич-
ної та інноваційної діяльності в Україні», у межах 
якої розглядалися стан і перспективи підготовки 
в Україні фахівців з питань інтелектуальної влас-
ності в контексті вдосконалення стандартів вищої 
освіти щодо підготовки магістрів і спеціалістів 
за спеціальністю «Інтелектуальна власність». У 
роботі Конференції взяли участь представники 
Верховної Ради України та Національної академії 
правових наук України, викладачі й науково-пе-
дагогічні працівники вишів, фахівці інших уста-
нов і організацій системи охорони інтелектуаль-
ної власності та інноваційної діяльності. 

У жовтні 2013 року спеціалісти Державної служ-
би долучилися до проведення навчальних занять 
на курсах підвищення кваліфікації в Інституті 
підвищення кваліфікації Національної академії 
державного управління при Президентові Украї-
ни для керівних кадрів державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, для 
керівників структурних підрозділів міністерств, 
виступивши з лекціями на такі теми: «Реалізація 
Державною службою інтелектуальної власності 
державної політики у сфері інтелектуальної влас-
ності»; «Питання правової охорони і захисту ав-
торського права та суміжних прав». 

Протягом 2013 року фахівці Державної служби 
та ДП «УІПВ» брали участь у 20 науково-практич-
них конференціях, семінарах, засіданнях робочих 
груп ВОІВ, Європейського патентного відомства, 
Федеральної служби з інтелектуальної власності 
(Роспатенту) та інших міжнародних відомств інте-
лектуальної власності. 

З метою підвищення кваліфікації експертів  
ДП «УІПВ» протягом 2013 року були організовані 
та проведені такі навчальні семінари-тренінги й 
презентації:

7
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− тематична зустріч за матеріалами на-
вчального курсу з патентного пошуку та експер-
тизи в галузі біотехнології;

− тематична зустріч за матеріалами конфе-
ренції Європейського патентного відомства з пи-
тань патентної інформації EPOPIC-2013 (European 
Patent Office Patent Information Conference);

− семінар для експертів відділення експер-
тизи заявок на винаходи, корисні моделі та то-
пографії інтегральних мікросхем за матеріалами 
навчального заходу для тренерів пошукової сис-
теми EPOQUENet.

Станом на 31 грудня 2013 року в Україні зареє-
стровано 403 представники в справах інтелекту-
альної власності (патентні повірені), які надають 
послуги у сфері охорони прав інтелектуальної 
власності в 38 містах 21 області України та в Авто-
номній Республіці Крим. У грудні 2013 року Атес-
таційною комісією Державної служби атестовано 
ще 31 особу. 

7.2.  Науково-практичні  
конференції та семінари

Протягом року Державною службою органі-
зовано та проведено 4 конференції, з них 3 – між-
народні; 13 семінарів, у тому числі 2 міжнародні й 
2 регіональні; 7 круглих столів, один з яких між-
народний, та 2 соціально-просвітницькі заходи 
з боротьби з підробками та піратством в Україні 
(перелік у додатку 2.2). 

У лютому у м. Києві відбулася ювілейна  
XX Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Актуальні питання інтелектуальної власно-
сті», організаторами якої виступили Державна 
служба, ДП «УІПВ» та ВОІВ. Конференція зібрала 
майже 300 учасників, серед яких представники 
Польщі, Білорусі, США, Молдови, Китаю, Грузії, 
Російської Федерації, Казахстану, що свідчить 
про те, що Конференція є чудовою нагодою для 
професіоналів у сфері інтелектуальної власності 
обговорити та знайти спільні шляхи вирішення 
проблемних питань, які виникають у цій важли-
вій для світового суспільства сфері. У рамках за-
ходу відбувся спеціалізований семінар ВОІВ, при-
свячений вирішенню міжнародних комерційних 
спорів, який провів юридичний радник Центру 
ВОІВ з арбітражу та посередництва Дж. Шалнау, 
а також проведено круглий стіл «Сучасна прак-
тика захисту прав на знаки для товарів і послуг: 
проблеми та перспективи», організований спіль-
но з Українською асоціацією власників товарних 
знаків.

У березні в м. Києві та м. Одесі відбулися між-
народні науково-практичні семінари на тему 
«Інтелектуальна власність та інновації». Органі-
заторами заходу виступили Державна служба, 

Програма розвитку комерційного права Мініс-
терства торгівлі Сполучених Штатів Америки 
(CLDP) та Відомство Сполучених Штатів Америки 
з патентів та торговельних марок (USPTO). У се-
мінарах також взяв участь представник Європей-
ської економічної комісії Організації Об’єднаних 
Націй. Зазначені заходи були присвячені питан-
ням державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій в Україні, комерціалізації 
результатів науково-технічної діяльності, створе-
них у вищих навчальних закладах України, міжна-
родної реєстрації торговельних марок, зарубіж-
ного патентування винаходів тощо.

Щороку 26 квітня світова громадськість від-
значає Міжнародний день інтелектуальної влас-
ності. У 2013 році в Україні це свято пройшло під 
девізом «Творчість – наступне покоління». У рам-
ках заходів з нагоди зазначеної події Державна 
служба провела свято «Дні інтелектуальної влас-
ності». Для участі в урочистостях були запрошені 
представники центральних органів державної 
влади, засобів масової інформації, патентні пові-
рені й патентознавці, дослідники й винахідники, 
представники творчих професій, автори й вико-
навці, викладачі й студенти вищих навчальних 
закладів. Головна мета заходу – формування 
правової культури та розширення знань у сфе-
рі інтелектуальної власності. Урочисті заходи 
розпочалися 22 квітня з традиційного брифінгу 
керівників Державної служби та представників 
громадських організацій, відкриття виставки 
«Діти-винахідники», на якій були представлені 
найкращі винаходи та творчі досягнення україн-
ської молоді – винахідників і майстрів Малої ака-
демії наук України, Інституту обдарованої дитини 
Національної академії педагогічних наук Украї-
ни. Також відбулася презентація просвітницької 
кампанії «Дні боротьби з підробками та пірат-
ством в Україні» і громадської кампанії «Я купую 
справжнє!», під час якої були представлені зразки 
контрафактних товарів, що розповсюджуються 
в нашій державі. Ділова програма Днів інтелек-
туальної власності тривала з 25 по 30 квітня. У ці 
дні для фахівців сфери інтелектуальної власності 
відбулися безоплатні семінари з питань правової 
охорони інтелектуальної власності та інновацій-
ного розвитку підприємств. Естетичною прикра-
сою свята стала персональна виставка творів 
члена Національної спілки художників України, 
Заслуженого художника України Сергія Шапо-
валова, організована в рамках спільної програ-
ми ДП «УІПВ» та Київського університету права  
НАН України «Інтелектуальна власність України – 
перлини сучасного живопису для молоді».

У червні в м. Києві було проведено соціальні 
і просвітницькі заходи у рамках Днів боротьби 
з піратством та підробками в Україні. Організа-
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торами заходів за підтримки Державної служби 
виступили Київська міська державна адміністра-
ція (КМДА) та Український альянс по боротьбі з 
підробками та піратством (УАПП). В акції взяли 
участь Голова Державної служби Микола Ковіня, 
перший заступник голови КМДА Анатолій Голуб-
ченко й директор Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва Людмила Денисюк. 
Організатори акції звернулися до громадськості 
із закликом не залишатися байдужими до про-
блеми контрафактної та піратської продукції, яка 
наповнює ринок не лише України, а й економічно 
успішних країн світу. Акція «Я купую справжнє! 
Я не купую підробок!» є черговим етапом про-
світницької кампанії «Дні боротьби з підробка-
ми та піратством в Україні», розпочатої в Україні 
ще навесні 2012 року УАПП разом з Державною 
службою, Державною митною службою України, 
Міністерством внутрішніх справ України й Укра-
їнським національним комітетом Міжнародної 
торгової палати. Метою кампанії є забезпечення 
захисту прав інтелектуальної власності та під-
вищення обізнаності українського суспільства 
щодо негативних наслідків виробництва й збуту 
контрафактних і піратських товарів для кожного 
українського громадянина зокрема й економіки 
держави в цілому. 

У вересні в м. Маріуполь відбулася І Всеукра-
їнська науково-практична конференція молодих 
вчених та студентів з проблем інтелектуальної 
власності «Гармонізація законодавства України 
з питань інтелектуальної власності щодо зако-
нодавства Європейського Союзу». До роботи 
конференції долучилися 112 делегатів з 23 на-
вчальних закладів та наукових установ України, 
59 учасників – студенти. Під час заходу були роз-
глянуті такі питання: гармонізація національного 
законодавства в галузі інтелектуальної власності 
із законодавством Європейського Союзу, а також 
перспективи здійснення цих процесів для нашої 
держави як у правовій сфері, так і сфері еконо-
міки, у тому числі з точки зору інвестиційно-ін-
новаційної привабливості України у світі; євро-
пейський досвід удосконалення законодавства з 
охорони й захисту прав інтелектуальної власно-
сті та можливість застосування цього досвіду в 
Україні; важливість ролі інтелектуальної власно-
сті, інформації та знань в інноваційній діяльності 
підприємств та інноваційній економіці держави 
в цілому. Обговорювалася також низка питань 
щодо особливостей правового регулювання в 
Україні та необхідності вдосконалення відповід-
ного законодавства стосовно таких об’єктів ін-
телектуальної власності, як комерційні (фірмові) 
найменування, об’єкти авторського права, вина-
ходи, промислові зразки, корисні моделі, комер-
ційна таємниця.

У вересні в м. Ялта традиційно відбулася  
XXI Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання інтелектуальної власності». 
Організаторами заходу виступили Державна 
служба, ДП «УІПВ», ВОІВ та Рада міністрів Авто-
номної Республіки Крим. Серед учасників Конфе-
ренції були представники Німеччини, Киргизста-
ну, Молдови, Грузії, Литви та Казахстану. Під час 
заходу було проведено семінар ВОІВ «Охорона й 
захист авторського права і суміжних прав в циф-
ровому середовищі».

У 2013 році за сприяння ВОІВ було здійснено 
низку важливих заходів навчального та просвіт-
ницького характеру, спрямованих на підвищення 
обізнаності населення України у сфері інтелекту-
альної власності. Так, було проведено регіональні 
семінари з питань Мадридської угоди про міжна-
родну реєстрацію знаків і Протоколу до неї в про-
відних містах України – Харкові та Одесі. Під час 
згаданих заходів учасників було поінформовано 
про систему міжнародної реєстрації знаків від-
повідно до Мадридської системи, ознайомлено 
із загальними принципами, останніми тенден-
ціями розвитку та особливостями використання 
Мадридської системи для отримання охорони 
торговельної марки за кордоном, а також із про-
цедурою централізованого управління міжна-
родною реєстрацією. У травні було проведено 
міжнародний семінар з питань Договору про па-
тентну кооперацію (PCT) з метою ознайомлення 
громадськості стосовно патентів та системи PCT. 

Протягом року проводилися засідання круглих 
столів, зокрема з такої тематики: «Обговорення 
питань охорони прав на твори народної творчос-
ті», «Вдосконалення системи захисту прав інте-
лектуальної власності», «Колективне управління 
в сфері авторського права і суміжних прав, у тому 
числі в аудіовізуальній сфері», «Як подолати не-
гативні явища на ринку платного телебачення в 
Україні», «Актуальні питання захисту прав інте-
лектуальної власності, розвитку та підвищення 
інвестиційної привабливості фармацевтичного 
ринку України». 

Проведено також урочистий круглий стіл, при-
свячений 20-й річниці прийняття перших законів 
України про охорону прав інтелектуальної влас-
ності, який відвідали розробники проектів зако-
нів у сфері інтелектуальної власності, ухвалених 
у 1993 році, патентні повірені, науковці, представ-
ники громадськості та засобів масової інформації.

Протягом року постійно проводилися наради, 
зустрічі та прес-конференції керівників Держав-
ної служби за участю провідних інформаційних 
агентств. Так, на Першому каналі Українського 
радіо в програмах «Відкрита студія» та «Порядок 
денний», під час яких обговорювались актуальні 
питання у сфері інтелектуальної власності, бра-
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ли участь Голова Державної служби Микола Ко-
віня та провідні фахівці Державної служби й ДП 
«УІПВ». Проведено 14 спільних програм.

У 6 випусках програми «Гроші» телеканалу 
«1+1», у програмі «Акцент» на телеканалі «Пер-
ший діловий», у програмі «Про головне» на Пер-
шому національному телеканалі та в програмі 
«Уряд на зв’язку з громадянами» на Першому 
національному телеканалі брав участь Голова 
Державної служби Микола Ковіня, обговорюючи 
з іншими учасниками ефіру такі питання: бороть-
ба з порушеннями прав інтелектуальної власно-
сті; першочергові завдання у сфері авторського 
права та суміжних прав; удосконалення системи 
колективного управління авторськими й суміж-
ними правами; використання неліцензійного 
програмного забезпечення – як урядовими, так і 
приватними установами тощо.

7.3. Стимулювання творчої 
діяльності

У 2013 році Державна служба продовжувала 
здійснювати заходи, спрямовані на заохочення 
та підтримку винахідницької й інноваційної ді-
яльності серед широких верств населення. 

26 березня конкурсна комісія Державної служ-
би підбила підсумки Всеукраїнського конкурсу 
«Винахід року» (Конкурс) і визначила перемож-
ців 2012 року. З 274 робіт, що надійшли на Конкурс 
у 2012 році, до другого туру були відібрані 273.  
Серед них 85 винаходів і 188 корисних моделей. 

Номінантами на нагородження стали вина-
хідники – представники провідних вишів, нау-
ково-дослідних колективів, підприємств. Призи 
вручені переможцям конкурсу у 28 номінаціях.

Кращим у 2012 році визнано винахід «Засто-
сування немодифікованих фулеренів С60 як 
протипухлинних агентів у терапії злоякісних 
новоутворень» (патент № 98076), створений 
науковцями Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. Колектив авторів 
цього винаходу – Прилуцьку С.В., Бурлаку А.П. та  
Прилуцького     Ю.І.        –     за творчу працю  наго-
роджено медаллю ВОІВ.

Друге місце посів комплекс винаходів, розро-
блених у Дніпропетровському національному 
університеті ім. Олеся Гончара: «Пілон-синхро-
нізатор Дроня» (патент № 88128), «Пристрій 
для рятування частини літального апарата, що 
відокремлюється, та спосіб його використання» 
(патент № 98106), «Спосіб рятування літального 
апарата» (патент № 98111). 

 На третьому місці також комплекс вина-
ходів – «Спосіб визначення проміжного стану 
об’єкта» (патент № 98836) та «Спосіб діагностики 
стану об’єкта із визначенням проміжного стану»  

(патент № 98838); патентовласники – Інститут 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,  
Закорчений О.В., Будник М.М. 

Окрім того, конкурсна комісія визначила пере-
можців у дев’яти галузевих і в тринадцяти регіо-
нальних категоріях та встановила три спеціальні 
відзнаки. 

Спеціальною відзнакою «Надія винахідництва 
України» нагороджено наймолодшу сімнадцяти-
річну учасницю конкурсу Погасій Н.Е. – співавто-
ра винаходу «Математичний конструктор» (па-
тент № 70202).

Спеціальною відзнакою «За ефективне рішен-
ня в хіміко-технологічній галузі» нагороджено 
авторський колектив винаходу «Спосіб фарбу-
вання шкіри» (патент № 64686) – Глубіша П.А.,  
Кернер О.М., Кістечка І.М., Дмитришина І.В., па-
тентовласник – Київський національний універ-
ситет технології та дизайну.

Спеціальною відзнакою «За активну ви-
нахідницьку діяльність» нагороджено  
Андрієвського А.П. – автора комплексу корисних 
моделей «Активатор палива» (патенти № 70561 
і № 71539) та «Спосіб обробки палива» (патент 
№ 71535).

Нагородження переможців конкурсу відбуло-
ся 22 квітня під час святкування Міжнародного 
дня інтелектуальної власності. 

У вересні в Севастополі відбувся ІХ Міжнарод-
ний салон винаходів і нових технологій «Новий 
час» (Салон) та VІІІ Міжнародний конкурс моло-
діжних інновацій і розробок. В організації захо-
ду взяли участь Державна служба та ДП «УІПВ». 
Серед інших організаторів Салону Міністерство 
освіти і науки України, Севастопольська міська 
державна адміністрація, Севастопольська місь-
ка рада народних депутатів, Міжнародна фе-
дерація асоціацій винахідників (м. Будапешт), 
Агенція сприяння науці і новаціям «Новий Час»  
(м. Севастополь), Міжнародний інноваційний клуб  
«Архімед» (м. Москва), Всесвітній форум винахід-
ників та дослідників (м. Бухарест).

В роботі Салону взяли участь представники 
провідних організацій винахідників, науков-
ців, фірм та підприємств майже 40 країн світу:  
Алжиру, Аргентини, Бельгії, Іспанії, Китаю, Кореї, 
Нігерії, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Угор-
щини, Франції, Чехії та інших. Було представлено 
понад 600 нових розробок.

У рамках Салону відбулися: виставка-ярмарок 
розробок і нових технологій у галузі енергоефек-
тивності та енергозбереження, виставки «Іннова-
ції в туризмі», «Культурні інновації» і «Інновації в 
екології». Також підбито підсумки Міжнародного 
конкурсу молодіжних інновацій і розробок для 
молоді віком до 25 років. 

Загальна кількість відвідувачів заходу сягнула 
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майже 3 тисяч. Міжнародне та національне журі 
оцінило 580 розробок (близько 50% з них є іно-
земними). Вручено 527 медалей (золотих, сріб-
них і бронзових), 60 почесних дипломів, понад 60 
призів та інших нагород.

Від імені Державної служби та ДП «УІПВ»  
переможцям вручені спеціальні призи й почесні 
кубки.

У звітному році за ініціативою ДП «УІПВ» вру-
чено подяки юридичним особам і патентним 
повіреним за вагомий внесок у розвиток систе-
ми правової охорони інтелектуальної власності 
(ІВ) та популяризацію винахідництва в Україні. 
Зокрема було відзначено ТОВ «Юридична фір-
ма «Городисський та партнери», ТОВ «Євро-
маркпат в Україні», патентно-правову фірму 
«Пахаренко і партнери», агентство «ЕЛБІ», па-
тентну фірму «Михайлюк, Сороколат і Партнери»,  
Трембовецьку Тетяну Петрівну.

28 листопада відбулося урочисте нагороджен-
ня переможців Всеармійського конкурсу «Кра-
щий винахід року – 2013». Конкурс проводить-
ся Міністерством оборони України протягом 7 
останніх років за підтримки Державної служби,  
ДП «УІПВ» та Філії. Конкурсна комісія, до складу 
якої увійшли представники державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності, ви-
значила переможців у кожній з 15 номінацій. Їх 
відзначено дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 

Від імені Державної служби переможцям  

трьох номінацій вручено почесні кубки:
− у номінації «Кращий винахід у Сухопут-

них військах Збройних Сил України» переміг 
винахід «Пересувна майстерня ремонту озбро-
єння і військової техніки», автор винаходу –  
Борис Мельник (Національний університет обо-
рони України імені Івана Черняхівського);

− у номінації «Кращий винахід у Військо-
во-Морських Силах Збройних Сил України» пе-
реміг винахід «Гідролітак», автор винаходу –  
Олександр Расстригін (ЦНДІ ОВТ ЗС України);

− у номінації «Кращий винахід у Повітряних 
Силах Збройних Сил України» переміг винахід 
«Спосіб модернізації учбово-тренувального літа-
ка Л-39 у легкий багатофункціональний бойовий 
літак», автор винаходу – Володимир Ткаченко 
(ФПОЗ НАУ).

Від імені ДП «УІПВ» були вручені пам’ятні куб-
ки учасникам конкурсу, які перемогли в номіна-
ції «Винахідницька активність». Переможцями 
стали: Центральний науково-дослідний інсти-
тут озброєння і військової техніки Збройних Сил 
України як установа та Володимир Комаров як 
винахідник.

Головним призначенням проведеного конкур-
су є оцінка результатів винахідницької роботи в 
Збройних Силах України, стимулювання й акти-
візація винахідницької та інноваційної діяльності 
військовослужбовців і працівників українського 
військового формування.
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Код
Країна 

Національна процедура Процедура РСТ

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього: 2678 2810 2926 2835 3136 2134 2500 2321 2110 2286

UA Україна 2429 2551 2640 2482 2857 – 2 1 1 3

AT Австрія  6 8 4 4 2 41 37 48 45 48

AU Австралія  – 1 – 2 2 10 14 24 16 11

BE Бельґія  2 5 5 7 – 70 52 56 54 43

BY Білорусь  7 9 11 16 3 1 – 1 1 –

CA Канада  2 6 4 5 4 27 19 7 12 23

CH Швейцарія  16 5 14 26 7 195 229 220 218 244

CN Китай   1 4 3 2 4 11 20 32 22 42

CY Кіпр  4 – 1 2 9 5 1 2 3 2

CZ Чехія  – 2 4 2 1 20 18 12 5 10

DE Німеччина 42 44 49 51 58 381 413 459 357 361

DK Данія   4 6 4 3 5 43 56 51 38 41

ES Іспанія   1 1 3 1 1 19 26 34 38 33

FI Фінляндія   2 4 2 1 2 32 37 24 30 15

FR Франція  23 15 13 14 25 130 138 165 128 144

GB Велика Британія 3 4 2 4 6 77 97 108 89 92

HU Угорщина  – – – 1 3 23 18 15 15 12

IE Ірландія   1 – – 1 – 2 10 5 9 12

IL Ізраїль  – 1 1 3 1 12 15 10 12 11

IN Індія – 1 1 – 1 10 23 26 22 23

IT Італія   5 5 3 2 7 51 62 73 67 78

JP Японія   1 1 5 33 10 94 134 105 86 91

KR Корея, 
Республіка  – – 1 1 2 13 22 28 11 23

LU Люксембурґ  1 – – 2 1 13 14 37 11 20

NL Нідерланди   1 2 4 3 3 60 82 70 63 53

NO Норвегія   – – 1 – – 7 3 8 9 12

PL Польща   3 8 6 7 5 10 7 7 9 19

RU Російська  
Федерація 45 23 27 35 28 54 89 48 67 106

SE Швеція   2 5 – 3 1 72 64 38 27 31

SK Словаччина   1 – 1 – – 3 1 – 5 1

US США  64 92 100 107 79 577 736 540 566 601

VG Вірґінські  
острови (Брит.) – 1 – 6 1 – 2 5 5 4

ZA Південна Африка 1 – 1 – – 7 8 11 7 17

Інші  11 6 16 9 8 64 50 51 62 59

Додатки 

1. Статистика
1.1. Заявки на винаходи (розподіл за країнами)
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Технічні напрями
Національні заявники Іноземні заявники

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього 2429 2553 2642 2483 2860 2383 2757 2606 2462 2562 

Електротехніка 238 245 236 278 191 210 450 191 144 131

Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 131 129 143 150 101 35 38 45 63 52 

Аудіо-відео техніка 11 12 8 9 9 12 9 9 4 6 

Телекомунікації 21 25 19 24 17 55 31 10 6 6 

Цифровий зв'язок 4 5 0 8 3 80 338 97 39 29 

Основні способи зв'язку 21 16 18 17 26 5 8 0 2 5 

Обчислювальна техніка 23 34 32 42 25 14 18 16 19 20 

Інформаційні технології для 
управлінських цілей 4 2 4 7 3 3 6 8 8 11 

Напівпровідники 23 22 12 21 7 6 2 6 3 2 

Прилади 355 402 433 425 433 97 123 112 88 101

 Оптика 16 5 18 17 16 4 8 15 2 7 

Вимірювання 182 198 209 216 179 20 33 24 29 34 

Контроль 25 27 26 32 30 13 8 9 10 8 

Медична техніка 132 172 180 160 208 60 74 64 47 52 

Хімія 761 820 748 728 719 1455 1542 1632 1535 1575

Органічна тонка хімія 39 51 59 66 47 470 521 460 376 375 

Біотехнологія 31 31 19 20 16 141 160 175 197 198 

Лікарські препарати 106 125 95 80 75 308 277 353 343 343 

Макромолекулярна хімія 16 33 17 11 22 30 27 43 26 37 

Харчова хімія 57 75 76 116 162 59 74 114 104 136 

Хімічна сировина 84 89 98 62 66 197 210 228 242 240 

Матеріали, металургія 233 201 179 186 143 117 128 148 109 115 

Способи обробки поверхні,  
покривання 33 56 41 30 57 44 37 31 32 48 

Мікроструктурні та нанотехнології 1 1 4 0 4 1 0 0 0 1 

Хімічні технології  76 77 97 88 78 62 84 58 82 63 

Екотехнології 85 81 63 69 49 26 24 22 24 19 

Машинобудування 671 680 815 669 761 423 400 431 445 438

Маніпулювання, транспортування 
тощо 38 52 63 52 43 71 105 95 120 88 

Металорізальні верстати 79 87 98 98 61 64 50 59 45 43 

Двигуни, насоси, турбіни 168 148 159 126 133 44 38 42 53 41 

Ткацькі верстати та папероробні 
машини 8 12 13 22 19 26 21 18 31 18 

Інші спеціальні машини 161 146 234 175 230 101 85 80 92 112 

Термічне виробництво  
та прилади 83 97 72 53 76 32 40 65 40 39 

Механічні деталі 55 48 69 48 73 37 39 36 35 38 

Транспорт 79 90 107 95 126 48 22 36 29 59 

Інші галузі 224 204 234 219 163 157 200 183 176 192

Меблі, ігри 22 21 32 21 22 16 26 24 21 39 

Інші споживчі товари 25 25 35 26 15 54 67 72 79 76 

Будівництво 177 158 167 172 126 87 107 87 76 77 

Інші та некласифіковані 180 202 176 164 593 41 42 57 74 125 

1.2. Заявки на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)
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1.3. Патенти на винаходи (розподіл за країнами)

Код 
Країни 2009 2010 2011 2012 2013

Всього: 4002 3874 4061 3405 3635

UA Україна 2395 2034 1902 1557 1743

AT Австрія 33 48 45 30 42

AU Австралія 17 13 11 8 9

BE Бельґія  65 50 78 51 49

BG Болгарія 2 2 4 1 –

BY Білорусь 15 5 1 2 14

CA Канада 16 6 19 16 18

CH Швейцарія 105 155 190 182 171

CN Китай 8 19 14 15 30

CZ Чехія   12 5 13 11 12

DE Німеччина 347 360 385 332 306

DK Данія 32 52 54 52 38

ES Іспанія 18 18 13 18 21

FI Фінляндія 15 33 23 26 41

FR Франція 122 140 172 124 120

GB Велика Британія 36 69 80 61 80

HR Хорватія 2 1 3 1 –

HU Угорщина 12 14 12 17 12

IE Ірландія 9 10 10 7 7

IL Ізраїль 19 13 10 10 10

IN Індія 9 14 14 14 14

IT Італія 36 64 69 51 63

JP Японія 46 85 86 99 95

KR Корея, Республіка  21 24 22 20 16

LI Ліхтенштейн   – 2 4 1 2

LU Люксембурґ 15 13 9 16 27

NL Нідерланди  46 76 65 62 52

NO Норвеґія 11 9 10 3 5

PL Польща 2 6 14 13 7

RU Російська Федерація 72 64 80 54 101

SE Швеція 50 35 48 35 32

SI Словенія 13 15 10 6 4

SK Словаччина    2 3 1 2 2

US США   357 371 539 459 443

ZA Південна Африка 5 4 5 14 6

Інші   37 42 46 35 43
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1.4.  Патенти на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)

Технічні напрями
Національні власники Іноземні власники

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього 2395 2034 1902 1557 1743 1607 1840 2159 1848 1892 

Електротехніка 239 229 188 153 178 130 186 240 211 196

Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 139 107 107 75 99 31 46 31 35 26 

Аудіо-відео техніка 6 6 13 7 3 7 5 10 5 7 

Телекомунікації 21 28 24 18 15 35 36 43 25 10 

Цифровий зв'язок 2 7 4 2 1 51 75 122 129 123 

Основні способи зв'язку 16 33 12 16 19 1 3 6 3 5 

Обчислювальна техніка 30 28 13 23 24 3 18 16 12 18 

Інформаційні технології для 
управлінських цілей 5 0 0 0 2 1 2 10 2 5 

Напівпровідники 20 20 15 12 15 1 1 2 0 2 

Прилади 400 349 315 272 313 64 93 101 94 94

Оптика 18 12 8 8 9 3 4 3 4 9 

Вимірювання 229 196 173 139 174 24 22 30 17 29 

Контроль 41 25 14 17 26 7 9 17 12 7 

Медична техніка 112 116 120 108 104 30 58 51 61 49 

Хімія 761 610 684 488 553 963 960 1176 993 1091

Органічна тонка хімія 62 38 30 41 34 271 243 350 308 276 

Біотехнологія 23 26 35 16 17 55 71 117 109 128 

Лікарські препарати 77 70 100 66 64 263 231 287 209 227 

Макромолекулярна хімія 34 15 20 12 9 24 25 21 12 23 

Харчова хімія 58 44 77 49 63 43 42 52 43 49 

Хімічна сировина 81 63 61 48 62 113 114 126 128 168 

Матеріали, металургія 209 203 161 134 130 98 127 122 103 106 

Способи обробки поверхні, 
покривання 55 36 44 28 36 40 40 34 18 27 

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

Хімічні технології  95 73 67 60 67 41 46 52 45 66 

Екотехнології 67 42 87 33 70 14 20 15 18 21 

Машинобудування 739 646 493 456 516 332 404 430 345 334

Маніпулювання, транспортування 
тощо 49 35 31 37 46 63 96 95 69 76 

Металорізальні верстати 128 96 80 68 89 65 73 65 54 34 

Двигуни, насоси, турбіни 149 128 85 71 66 48 45 43 36 33 

Ткацькі верстати та папероробні 
машини 15 12 9 11 13 11 20 26 21 11 

Інші спеціальні машини 169 163 123 120 137 73 78 94 76 62 

Термічне виробництво та прилади 89 77 57 47 53 25 33 28 34 41 

Механічні деталі 65 62 38 48 49 16 29 36 31 35 

Транспорт 75 73 70 54 63 31 30 43 24 42 

Інші галузі 191 149 145 145 130 103 161 177 171 144

Меблі, ігри 20 14 18 18 8 7 19 18 21 13 

Інші споживчі товари 16 27 25 12 15 43 61 70 60 59 

Будівництво 155 108 102 115 107 53 81 89 90 72 

Інші та некласифіковані 65 51 77 43 53 15 36 35 34 33 
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1.5.  Заявки та патенти на корисні моделі (розподіл за основними технічними напрямами)

Технічні напрями
Заявки Патенти

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього 9200 10679 10437 10228 10171 8391 9405 10291 9951 10137

Електротехніка 690 897 965 828 751 676 754 928 893 820

Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 251 321 319 269 267 259 281 320 293 295

Аудіо-відео техніка 66 85 79 79 100 83 66 88 67 89

Телекомунікації 50 69 55 56 45 48 57 56 59 48

Цифровий зв'язок 22 33 16 32 21 10 23 22 22 26

Основні способи зв'язку 74 118 182 101 79 62 105 141 148 60

Обчислювальна техніка 148 182 214 178 152 132 153 213 195 190

Інформаційні технології для 
управлінських цілей 17 24 32 34 35 18 15 27 37 38

Напівпровідники 62 65 68 79 52 64 54 61 72 74

Прилади 2127 2609 2556 2800 2208 2115 2422 2595 2605 2737

Оптика 32 34 40 47 36 29 33 29 48 38

Вимірювання 630 795 738 832 672 558 694 770 778 840

Контроль 161 177 234 217 143 159 160 221 181 206

Медична техніка 1304 1603 1544 1704 1357 1369 1535 1575 1598 1653

Хімія 2480 2812 2554 2559 2373 2255 2551 2689 2527 2723

 Органічна тонка хімія 97 97 122 145 135 91 78 119 114 162

Біотехнологія 74 102 79 95 82 86 71 92 96 90

Лікарські препарати 589 702 593 549 557 518 568 625 582 619

Макромолекулярна хімія 54 59 59 36 51 40 72 43 56 43

Харчова хімія 482 523 476 505 569 432 488 501 492 574

Хімічна сировина 209 208 192 232 171 186 232 206 201 222

Матеріали, металургія 388 408 386 429 331 383 410 394 404 458

Способи обробки поверхні, 
покривання 100 125 123 92 93 102 105 110 119 96

Мікроструктурні та нанотехнології 8 6 11 5 8 6 6 6 8 8

Хімічні технології  296 379 340 295 255 258 336 381 292 290

Екотехнології 190 203 173 176 121 153 185 212 163 161

Машинобудування 2533 2822 2851 2606 2288 2287 2576 2858 2703 2623

Маніпулювання, транспортування 
тощо 201 210 287 236 242 195 181 242 270 268

Металорізальні верстати 373 454 473 410 326 363 350 484 448 362

Двигуни, насоси, турбіни 243 254 258 245 191 231 248 255 270 232

Ткацькі верстати та папероробні 
машини 93 103 97 108 86 101 86 91 104 105

Інші спеціальні машини 843 915 864 784 675 713 893 847 825 816

Термічне виробництво та прилади 226 251 255 230 248 204 234 256 212 261

Механічні деталі 249 289 284 248 221 212 270 313 246 252

Транспорт 305 346 333 345 299 268 314 370 328 327

Інші галузі 777 742 794 810 740 740 717 764 811 837

Меблі, ігри 88 86 105 119 132 87 75 90 107 143

Інші споживчі товари 113 112 118 126 103 105 105 127 118 122

Будівництво 576 544 571 565 505 548 537 547 586 572

Інші та некласифіковані 586 797 715 625 1811 318 385 457 412 397
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1.6. Заявки і патенти на промислові зразки (розподіл за країнами)

Код
Країна

Заявки Патенти 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього : 1669 1686 1761 1851 3778 1754 1431 1337 1541 2010
UA Україна 1413 1442 1439 1517 3191 1425 1258 1098 1225 1682
AT Австрія 6 3 – 1 1 12 8 1 – 1
BG Болгарія 11 – 1 9 – – – – 1 1
BY Білорусь 17 9 11 26 31 27 2 13 11 17
BZ Беліз – 3 2 – 8 – 1 3 1 –
CH Швейцарія 3 8 14 6 4 5 6 10 11 4
CN Китай 5 1 4 9 13 6 4 3 4 6
CY Кіпр – 2 19 34 94 1 – 16 25 33
CZ Чехія 13 2 1 8 – 11 1 1 1 5
DE Німеччина 9 13 21 23 9 12 8 11 25 5
FI Фінляндія 9 1 4 10 4 9 – 4 4 6
FR Франція 1 4 1 5 12 – 3 3 2 3
GB Велика Британія 12 7 10 12 15 14 7 9 7 12
IN Індія 3 3 1 9 4 1 1 4 – 9
IT Італія 7 6 6 9 2 9 3 7 6 6
JP Японія 7 14 38 18 22 16 9 27 26 10
KR Корея, Республіка  5 1 – 9 66 3 6 – 6 2
LI Ліхтенштейн 11 11 7 – 1 – 10 10 4 1

MD Молдова, 
Республіка – 4 – – 2 1 – 3 – –

NL Нідерланди  3 5 3 3 1 2 5 3 3 2
PA Панама – – – – 27 – – – – –
PL Польща 34 21 18 21 6 51 18 19 16 17
SE Швеція 5 1 4 3 – 12 – – 4 2

RU Російська 
Федерація 41 59 110 75 191 39 56 42 127 123

TR Туреччина 12 1 – 1 12 31 – – – 4
US США  19 37 37 25 30 35 14 33 21 21

Інші 23 28 10 18 32 32 11 17 11 38
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1.7. Розподіл реєстрацій на промислові зразки за класами МКПЗ у 2013 році

Рейтинг Клас 
Назва класу 

Кількість  
реєстрацій

одиниць %
Всього 2010 100

1 12 Перевозівні і або підіймальні засоби 330 16,4
2 09 Опаковання та вмістини для пере возіння або переносіння товарів 290 14,4
3 19 Канцелярське  знаряддя  та  приладдя,  мистецькі та  навчальні  

знадоби
184 9,2

4 08 Робочі інструменти та  залізні вироби 141 7,0
5 32 Графічні символи і логотипи, фактурні візерунки, оздоблення 140 7,0
6 15 Машини, що не належать  до інших класів 136 6,8
7 23 Устатковання  для розподіляння рідин та газів, санітарне, 

опалювальне, вентиляційне та   повітрокондиціювальне 
устаткування, тверде  паливо

113 5,6

8 06 Мебльовання 98 4,9
9 25 Будівельні блоки та елементи споруд 79 4,0

10 13 Устатковання для виробляння, розподіляння або перетворювання 
електроєнергії

65 3,2

11 02 Предмети одягу та галантерейні вироби 64 3,2
12 26 Світильні прилади 49 2,4
13 11 Прикраси 44 2,2
14 01 Харчі 42 2,1
15 05 Текстильні мірні вироби, штучні та натуральні листові матеріали 41 2,1
16 20 Торговельне та рекламне устаткування, вивіски 38 2,0
17 07 Побутові речі, що не належать до інших класів 29 1,4
18 21 Ігри, іграшки, намети та спортивні товари 27 1,3
19 14 Устатковання для записування, зв’язку передавання інформаціїЇ 21 1,0
20 10 Годинники та інші вимірювальні, перевіряльні та сигнальні 

прилади
20 1,0

21 24 Лікарське та лабораторне устатковання 12 0,6
22 28 Фармацевтичні та косметичні вироби, туалетні речі та приладдя 7 0,3
23 29 Пристрої та устатковння протипожежні, для техніки безпеки та 

для рятування
7 0,3

24 30 Предмети для доглядання та утримування тварин 7 0,3
25 31 Машини та пристрої для готування їжі чи напоїв , що не належать 

до інших класів
7 0,3

Інші класи 19 1,0
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1.8. Міжнародні   реєстрації промислових зразків  за Гаазькою угодою

Код
Країна

Реєстрації

2009 2010 2011 2012 2013

Всього 440 484 552 498 677

AT Австрія 6 15 10 10 4

BE Бельґія 10 7 4 10 15

BG Болгарія 9 4 8 5 11

CH Швейцарія 159 155 184 160 212

CZ Чехія 8 4 6 4 11

DE Німеччина 76 80 124 87 140

DK Данія 2 2 - 5 1

ES Іспанія 6 5 6 5 7

FI Фінляндія 11 13 10 8 9

FR Франція 39 58 48 58 61

GB
Велика 
Британія

5 5 6 5 8

GR Греція 1 3 7 4 1

HR Хорватія 1 - 5 5 9

HU Угорщина 1 2 2 3 3

IT Італія 14 16 13 13 26

MD
Молдова, 
Республіка

4 5 2 1 - 

NL Нідерланди 34 44 31 42 52

TR Туреччина 16 11 16 15 30

LI Ліхтенштейн 1 - 3 2 4

LU Люксембурґ 6 7 11 5 4

PL Польща 4 8 18 10 12

RS Сербія - 2 1 5 - 

SE Швеція - 1 1 2 10

SI Словенія 1 4 3 4 7

US США 13 15 20 9 4

Інші 13 18 13 21 36
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1.9. Заявки та реєстрації за національною процедурою на знаки для товарів та послуг
(розподіл за країнами)

Код
Країна 

Заявки Реєстрації 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всього: 17866 20603 21091 22781 24471 15137 16686 16677 15459 14981

UA Україна  14744 16711 16837 17944 19769 12027 13058 12854 11611 11249

АЕ Об'єднані 
Арабські Емірати   20 38 14 19 18 8 14 34 9 16

AR Аргентина 7 6 2 4 11 11 12 6 2 3

AT  Австрія  28 32 29 29 63 19 60 34 30 19

AU Австралія  15 10 14 6 8 4 4 6 13 2

BE Бельґія 7 37 9 21 20 20 16 30 12 20

BG Болгарія  38 15 18 28 10 14 18 23 6 25

BM Бермудські 
острови 1 4 8 1 – 45 3 6 9 4

BR Бразилія  6 13 15 10 15 8 17 6 18 11

BY Білорусь 146 42 53 87 39 116 118 43 45 58

CA Канада  14 33 23 52 26 27 33 25 20 47

CH Швейцарія 159 346 191 328 226 209 193 341 260 175

CL Чілі 7 4 11 6 8 – 7 4 10 3

CN Китай 73 78 111 136 179 105 97 74 102 85

CY Кіпр  103 123 444 460 646 92 101 199 298 400

CZ Чехія 15 34 40 32 46 22 14 19 41 34

DE Німеччина 173 138 148 162 167 177 204 168 144 151

DK Данія 11 28 30 44 42 22 12 26 22 35

EE Естонія  2 32 21 22 13 – 3 17 20 13

EG Єгипет – – – 1 1 1` – – – 1

ES Іспанія  23 15 16 35 27 12 15 24 13 30

FI Фінляндія  65 23 22 14 19 33 52 19 27 12

FR Франція  62 81 86 87 77 74 95 92 73 77

GB Велика Британія 152 164 269 291 304 146 207 178 310 170

GE Грузія  15 10 8 9 7 8 15 13 5 1

GR Греція  4 5 13 8 4 22 5 4 7 10

HK Гонконг 9 27 37 36 49 10 17 23 25 53

HR Хорватія  11 – 8 24 16 18 9 4 8 19

HU Угорщина  8 8 9 4 10 12 25 8 6 5

IE Ірландія 40 135 53 77 65 8 16 172 43 65

IL Ізраїль 26 26 22 26 37 24 21 28 28 12

IN Індія 125 213 129 200 245 75 94 155 130 105

IT Італія 28 22 23 29 36 28 41 29 18 24

JP Японія 134 116 155 229 174 136 217 114 167 158

KR Корея, Республіка 62 77 107 111 81 31 67 87 107 102

KZ Казахстан – 3 1 – 3 1 2 2 1 –

LB Ліван 1 2 – 1 3 – 1 1 – 1

LI Ліхтенштейн 94 44 52 2 8 89 84 75 57 4

LK Шрі-Ланка 7 10 15 6 12 2 7 6 10 5

LT Литва  4 7 6 9 11 3 12 7 1 4

LU Люксембурґ 12 7 19 10 24 13 5 14 14 14

LV Латвія 10 9 10 7 5 6 7 8 3 5
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MD Молдова,  
Республіка 24 38 39 18 15 9 13 15 20 12

MK

Колишня  
Югославська 
республіка  
Македонія

3 36 11 – 1 5 8 29 11 –

MX Мексика 7 7 2 17 6 15 8 8 2 16

NL Нідерланди 55 100 94 114 84 72 40 103 82 91

NO Норвеґія  5 4 5 6 5 3 5 1 5 7

PA Панама 7 101 25 20 25 5 4 42 12 20

PL Польща 63 56 79 75 73 152 92 73 68 60

PT Портуґалія 1 2 11 3 5 – 4 3 10 3

RO Румунія 3 2 3 4 – 10 13 1 3 1

RU Російська  
Федерація 289 396 424 582 501 284 327  290 317 435

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

SE Швеція 8 43 24 23 19 19 11 40 26 21

SG Сінгапур 14 16 10 9 12 14 21 10 13 5

SI Словенія 1 – 4 – 14 – 3 – 12 –

SK Словаччина 2 – 18 1 4 – 2 – 12 2

TH Таїланд 14 5 7 10 12 3 13 9 7 12

TR Туреччина 41 39 95 42 55 37 30 33 72 32

TW Тайвань,  
Провінція Китаю 20 38 51 34 36 27 47 34 52 25

US США 710 760 885 942 835 691 877 832 837 821

VG Вірґінські  
острови (Брит.) 54 99 96 123 95 52 57 83 69 86

ZA Південна  
Африка 12 9 5 16 4 7 10 9 5 8

Інші  72 123 121 134 140 54 97 83 88 97

Продовження таблиці 1.9.
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1.10.   Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою (розподіл за країнами)

Код
Країна 2009 2010 2011 2012 2013

Всього за міжнародною процедурою 8613 7974 8665 9270 9755

За Мадридською угодою

Всього за Мадридською угодою 7220 6634 7062 7519 7583

AM Вірменія 5 12 27 14 17

AT Австрія 268 197 207 204 244

BE Бельґія 162 136 134 135 160

BG Болгарія 86 81 80 115 112

BY Білорусь  34 83 116 168 268

CH Швейцарія 676 763 635 664 636

CN Китай  425 551 619 623 698

CY Кіпр 36 41 51 58 56

CZ Чехія  241 170 169 190 227

DE Німеччина 1744 1362 1552 1498 1471

EG Єгипет 6 4 10 7 5

ES Іспанія  160 131 167 162 205

FR Франція 789 733 765 807 805

HR Хорватія 16 11 11 15 13

HU Угорщина 182 130 154 214 208

IT Італія  655 621 636 702 644

KZ Казахстан 18 22 29 39 18

LI Ліхтенштейн  60 23 35 25 28

LU Люксембурґ 61 76 86 85 90

LV Латвія 53 72 67 47 52

MC Монако 11 4 9 11 9

MD Молдова, Республіка  15 27 32 52 40

MK Колишня Югославська республіка Македонія 6 5 2 5 12

NL Нідерланди  231 208 176 205 219

PL Польща  327 224 270 244 228

PT Портуґалія 24 51 25 33 25

RO Румунія 34 43 31 52 32

RS Сербія  56 35 35 22 29

RU Російська Федерація  602 580 751 917 794

SI Словенія 113 96 50 67 67

SK Словаччина 51 55 34 28 38

VG Вірґінські острови (Брит.) 18 12 30 35 38

VN В'єтнам 12 3 17 21 8

Інші  43 72 50 55 87

За Протоколом до Мадридської угоди

Всього за протоколом 1393 1340 1603 1751 2172

AU Австралія 51 34 24 36 35

DK Данія 96 70 75 74 87

EE Естонія 15 14 23 19 36

FI Фінляндія 73 60 83 80 127

GR Греція 24 23 24 13 19

GB Велика Британія 213 172 210 223 341

IE Ірландія 33 32 39 38 32
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IL Ізраїль 1 – 14 29 38

IS Ісландія 3 1 3 2 8

GE Грузія 4 6 4 6 15

JP Японія 93 92 104 164 153

KR Корея, Республіка  48 43 53 45 53

LT Литва 20 21 33 52 23

MT Мальта 3 – 3 1 14

NO Норвеґія 22 16 11 32 17

SE Швеція 82 63 85 128 79

SG Сінгапур 15 21 16 23 22

TR Туреччина  309 283 353 290 480

US США  276 375 432 485 563

UZ Узбекистан 2 – – – 3

Інші 10 14 14 11 27

Продовження таблиці 1.10.
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2. Перелік науково-практичних конференцій і семінарів з питань інтелектуальної власності 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, що відбулись у  2013 р.

Дата Назва заходу і місце проведення Організатори 

10 січня Робоча нарада з обговорення проектів Правил 
складання та подання заявки на знак для товарів 
і послуг та Правил проведення експертизи 
заявки на знак для товарів і послуг та знака за 
міжнародною реєстрацією

Державна служба,  ДП «УІПВ»

14 лютого Семінар «Право інтелектуальної власності в 
контексті національного законодавства», м. Київ

Державна служба, Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний 
інститут»

21 – 23 лютого ХХ Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання інтелектуальної власності», 
м. Київ

ВОІВ, Державна служба, 
ДП «УІПВ»

18 березня Просвітницький захід з питань законодавчих і 
практичних аспектів правової охорони та захисту 
об’єктів прав інтелектуальної власності

Державна служба, Асоціація керівників 
шкіл України, ТОВ «Майкрософт Україна», 
Український альянс по боротьбі з підробками та 
піратством  

25 – 26 березня Міжнародний науково-практичний семінар  
«Інтелектуальна власність та інновації», м. Київ

Державна служба, CLDP, USPTO, Науково-
дослідний інститут інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України

28 – 29 березня Міжнародний науково-практичний семінар  
«Інтелектуальна власність та інновації», м. Одеса

Державна служба, (CLDP, USPTO, Науково-
дослідний інститут інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України

2 квітня Круглий стіл «Обговорення питань охорони прав 
на твори народної творчості», м. Київ

Державна служба

5 квітня Семінар «Особливості проведення експертизи 
заявок на винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем», м. Київ 

Державна служба,  ДП «УІПВ»

22 квітня Урочисті заходи з нагоди Міжнародного 
дня інтелектуальної власності. Девіз свята 
«Творчість – наступне покоління», м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

25 квітня Семінар «Використання безпаперових 
інформаційних технологій в процесах набуття 
прав на об’єкти промислової власності», м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

26 квітня Тематична нарада, присвячена питанням 
культури охорони праці в Україні та збереження 
життя й здоров’я працівників, м. Київ

Державна служба

26 квітня Круглий стіл «Вдосконалення системи захисту 
прав інтелектуальної власності» з нагоди 
Міжнародного дня інтелектуальної власності,
м. Київ

Державна служба,  Міністерство закордонних 
справ України

29 квітня Семінар «Особливості проведення експертизи 
заявок на позначення та промислові зразки», 
м. Київ 

Державна служба,  ДП «УІПВ»

30 квітня Семінар «Аналітична інформація у сфері охорони 
промислової власності в інноваційному розвитку 
підприємств», м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

14 – 15 травня Семінар з питань системи Договору про патентну 
кооперацію (PCT), м. Київ

ВОІВ, Державна служба,  ДП «УІПВ»

23 травня Круглий  стіл «Колективне управління в сфері 
авторського права і суміжних прав у тому числі в 
аудіовізуальній сфері», м. Київ 

Державна служба

2 червня Соціальний захід у межах просвітницької кампанії 
«Дні боротьби з підробками та піратством в 
Україні» під гаслом «Я купую справжнє! Я не 
купую підробок!», м. Київ

Державна служба,  УАПП, КМДА 
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13 – 15 вересня І Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених та студентів з проблем 
інтелектуальної власності «Гармонізація 
законодавства України з питань інтелектуальної 
власності щодо законодавства Європейського 
Союзу»

Державна служба, Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України, Державний 
вищий навчальний заклад «Приазовський 
державний технічний університет», Інститут, 
Донецька обласна державна адміністрація

16 – 18 вересня XХI Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми інтелектуальної власності», 
м. Ялта  

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

28 вересня ІХ Міжнародний салон винаходів і нових 
технологій «Новий час» та VІІІ Міжнародний 
конкурс молодіжних інновацій і розробок,  
м. Севастополь

Державна служба,  ДП «УІПВ»

8 жовтня Регіональний семінар, присвячений роз’ясненню 
положень Мадридської угоди про міжнародну 
реєстрацію знаків,  м. Харків

ВОІВ, Державна служба, 
ДП «УІПВ», Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний 
інститут»

10 жовтня Регіональний семінар, присвячений роз’ясненню 
положень Мадридської угоди про міжнародну 
реєстрацію знаків, м. Одеса

ВОІВ, Державна служба,
ДП «УІПВ», Одеський національний 
політехнічний університет

23 жовтня Міжнародний круглий стіл «Стратегія політики у 
сфері інтелектуальної власності для університетів 
і дослідницьких інститутів»

ВОІВ, Державна служба,
ДП «УІПВ», Національний університет 
«Одеська юридична академія»

23 жовтня Круглий стіл «Як подолати негативні явища на 
ринку платного телебачення в Україні»

Телекомунікаційна палата України,  
Державна служба

24 жовтня Семінар для заявників «Технологічні та практичні 
аспекти електронного подання заявок на об’єкти 
промислової власності»

Державна служба,  ДП «УІПВ»

25 жовтня Семінар «Патентно-інформаційне забезпечення 
споживачів: стан справ та перспективи розвитку», 
м. Київ

Державна служба,  ДП «УІПВ»

12 листопада V Міжнародна науково-практична конференція 
«Роль і значення інтелектуальної власності в 
інноваційному розвитку економіки»

Міністерство освіти і науки України, Державна 
служба,  Державне агентство з питань науки, 
інновацій і інформатизації, Інститут 

22 листопада Круглий стіл «Актуальні питання захисту 
прав інтелектуальної власності, розвитку 
та підвищення інвестиційної привабливості 
фармацевтичного ринку України»

Американсько-українська ділова рада,  
Асоціація виробників інноваційних ліків,
Державна служба

28 листопада Всеукраїнський семінар-практикум «Актуальні 
проблеми інтелектуальної власності: теорія і 
практика»

Державна служба,
Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. Г. Сковороди

19 грудня Круглий стіл, присвячений 20-й річниці 
прийняття перших законів України про охорону 
прав інтелектуальної власності 

Державна служба,
ДП «УІПВ»

Продовження таблиці 2.
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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

118648,0

Витрати на інформаційну діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної 
власності 

5009,7

Витрати на редакційно-видавничу діяльність 572,7
Витрати на розвиток міжнародного співробітництва у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності, організацію та участь у проведенні виставок, 
конкурсів, семінарів тощо 

4304,7

Витрати на організацію навчання 282,7
Придбання ліцензійного програмного забезпечення  та програмне 
супроводження автоматизованих  систем

2233,5

Проведення досліджень, виконання перекладів науково-технічної та 
нормативної літератури  

1578,6

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

 1315,8

Всього витрат: 133945,7

3. Витрати на функціонування та розвиток державної системи правової охорони  
і інтелектуальної власності в 2013 р.
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