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Шановні колеги, міжнародні партнери, співвітчизники!

Пропоную Вашій увазі Річний звіт про діяльність Державної служби інтелектуальної 
власності України (ДСІВ) за 2014 рік. 

Рік, що минув, увійшов в історію нашої держави як рік значущих подій та історичних 
викликів, що започаткував системні зрушення в економіці та механізмах функціонуван-
ня держави й суспільства. 

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, наша 
держава отримала дієвий інструмент для здійснення глибинних політичних, соціальних 
та економічних реформ, у тому числі у сфері інтелектуальної власності. Саме імплемен-
тація розділу «Інтелектуальна власність» зазначеної Угоди визначатиме пріоритети 
діяльності ДСІВ найближчим часом.

Найбільш вагомим компонентом взаємодії в рамках запровадження європейських 
стандартів, норм права ЄС та положень Угоди про асоціацію у сфері інтелектуальної 
власності є Проект технічної допомоги ЄС TWINNING, який розпочав роботу в квітні 2014 
року. За активної участі представників Іспанського відомства з патентів і торговельних 
марок, Відомства Данії з патентів і торговельних марок, Американської торговельної па-
лати у рамках Проекту проходять тренінги та навчальні програми для співробітників 
ДСІВ, експертів Державного підприємства «Український інститут промислової власності» 
(ДП «УІПВ»), представників Міністерства внутрішніх справ України, митних органів Ук-
раїни, суддів господарських, адміністративних і місцевих загальних судів, відбувається 
аналіз законодавчих актів України у сфері інтелектуальної власності щодо їх відповід-
ності законодавству ЄС.

У звітному році плідним було і двостороннє співробітництво між ДСІВ та Посольс-
твом Сполучених Штатів Америки в Україні. У рамках зустрічей і семінарів, організова-
них CLDP (Програма розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США), надано 
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консультативну допомогу у вирішенні першочергових питань захисту прав інтелектуаль-
ної власності, зокрема, щодо «піратства» в мережі Інтернет, реформування та вдоскона-
лення системи колективного управління авторськими та суміжними правами. За резуль-
татами співпраці розроблено законопроекти «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» та «Про 
колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних 
прав». 

Не залишилось поза увагою ДСІВ й питання щодо протидії  проявам так званого «па-
тентного тролінгу». Під час робочих зустрічей і консультацій з провідними фахівцями в 
галузі інтелектуальної власності, працівниками ДП «УІПВ» та ДСІВ спільно з представни-
ками у справах інтелектуальної власност, членами Всеукраїнської асоціації патентних 
повірених, представниками юридичних фірм і компаній-імпортерів, які особливо потер-
пають від проявів «патентного тролінгу» в Україні, опрацьовано низку першочергових 
змін, що мають бути внесені до законодавства. 

У фокусі уваги ДСІВ залишаються питання ефективної взаємодії із заявниками та пра-
вовласниками, модернізації нормативно-правової бази та приведення її у відповідність 
до європейських стандартів, прийняття відповідних законів у галузі авторського права 
та суміжних прав для покращення іміджу та позиції України у «Спеціальній доповіді 
301» («Special 301» Report). 

Для національного закладу експертизи (ДП «УІПВ») одним з першорядних завдань є 
постійне підвищення показників роботи. У 2014 році реалізовано чимало заходів, зокре-
ма проведено спеціалізовані семінари-тренінги та відкриті семінари з питань експерти-
зи заявок на об’єкти промислової власності. Удосконаленню якості експертизи сприяла 
розробка та практичне застосування експертами Методичних  рекомендацій з окремих 
питань проведення експертизи заявок на винаходи (корисні моделі), промислові зразки 
та знаки для товарів і послуг. 

Визначною подією минулого року стало підписання Програми співробітництва між 
ДСІВ та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2014–2016 роки, в якій 
визначено пріоритетні напрями двостороннього співробітництва у сфері інтелектуальної 
власності. 

Зважаючи на нові умови та виклики часу, державна політика у сфері охорони та за-
хисту прав інтелектуальної власності має виходити на якісно новий рівень і формуватися 
на прин ципах законності, прозорості та відкритості. Активне і широке залучення гро-
мадськості, створення постійно діючої платформи для публічного обговорення нагаль-
них питань є одним із основних пріоритетів у діяльності ДСІВ. 

Насамкінець зазначу, що саме завдяки відданості справі та високому професіоналіз-
му фахівців державної системи інтелектуальної власності, підтримці вітчизняних та іно-
земних експертів, наших колег з громадських інститутів нам вдалося не тільки вистояти 
у складних політичних та економічних умовах минулого року, а й зберегти потенціал для 
подальшого розвитку. 

Щиро дякую кожному за фахові поради й підтримку. Сподіваюся на співпрацю та 
здійснення кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя на благо і процвітання 
незалежної України!  

 
З повагою,
Голова Державної служби     Алла Жарінова
інтелектуальної власності України
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Важливою складовою процесу інтеграції 
України у світове економічне й культурне 
співтовариство є удосконалення націо-
нальної системи охорони інтелектуальної 
власності. Насамперед це стосується 
удосконалення національного законо-
давства в сфері інтелектуальної власності 
з метою досягнення більш високих стан-
дартів охорони і захисту прав інтелекту-
альної власності. 

У 2014 р. розпочалися роботи з імпле-
ментації Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами – з іншої. Ці роботи здійснюються 
відповідно до плану заходів з імплемен-
тації Угоди на 2014–2017 рр., затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 2014 р. № 847-р.

Адаптація національного законодавс-
тва у сфері інтелектуальної  власності до 
законодавства ЄС завжди була важливим 
напрямком діяльності ДСІВ. Одним з ас-
пектів цієї діяльності є забезпечення діє-
вих механізмів захисту прав інтелектуаль-
ної власності. 

Так, за результатами роботи у рамках 
проекту TWINNING «Удосконалення пра-
вової охорони та захисту прав інтелекту-
альної власності в Україні» та Програми 
розвитку комерційного права Міністерс-
тва торгівлі Сполучених Штатів Америки 

1 Удосконалення національного 
законодавства у сфері 
інтелектуальної власності 

CLDP був підготований проект Закону Ук-
раїни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо захисту авторського 
права і суміжних прав у мережі Інтернет». 
Законопроект передбачає внесення змін 
до низки законів та процесуальних ко-
дексів з метою врахування технологічної 
специфіки Інтернету та встановлення до-
даткового механізму ефективної протидії 
порушенням авторського права і суміжних 
прав у мережі Інтернет. Законопроект вра-
ховує вимоги Угоди про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС в частині відповідальності 
провайдерів, Директиви ЄС «Про інфор-
маційне суспільство» та «Про електронну 
комерцію». Зазначений законопроект по-
дано на погодження до Мінекономроз-
витку.

На виконання доручення Президента 
України від 9 квітня 2013 р. № 1-1/792 
ДСІВ розроблено проект Закону України 
«Про колективне управління майновими 
правами суб’єктів авторського права і 
суміжних прав». Оскільки формування 
концепції проекту Закону відбулося до 
прийняття та набуття чинності Директи-
вою ЄС 2014/26/EU про колективне управ-
ління авторськими та суміжними правами 
та мультитериторіальне ліцензування прав 
на музичні твори з метою онлайн вико-
ристання на внутрішньому ринку (Directive 
2014/26/EU of the European Parliament and 
of the Council of 26 February 2014 on 
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collective management of copyright and 
related rights and multi-territorial licensing 
of rights in musical works for online use in 
the internal market), було неможливо до-
сягти повної відповідності проекту Закону 
нормам цієї Директиви.

За участю європейських експертів Мі-
халя Фічора (Рада авторського права Угор-
щини) та Кеннета Райта (Данське відомс-
тво з патентів та торговельних марок) було 
підготовлено порівняльні таблиці від-
повідності розроблених ДСІВ законопро-
ектів  нормам законодавства ЄС, в резуль-
таті чого до проекту Закону «Про колек-
тивне управління майновими правами 
суб’єктів авторського права і суміжних 
прав» запропоновано імплементувати 
низку положень директив ЄС.

Рекомендації міжнародних експертів 
взято за основу при розробці Концепції 
Закону України «Про колективне управлін-
ня майновими правами суб’єктів ав-
торського права і суміжних прав». На до-
ручення Віце-прем’єр-міністра України 
Сича О.М. від 30 вересня 2014 р. 
№ 20605/7/1-14, ДСІВ розроблено проект 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про схвалення Концепції проекту За-
кону України «Про колективне управління 
майновими правами суб’єктів авторського 
права і суміжних прав», прийняття якої 
має передувати поданню нового проекту 
Закону.

З метою удосконалення захисту прав 
суб’єктів авторського права та суміжних 
прав на справедливу винагороду за вико-
ристання їх творів і виконань у домашніх 
умовах, а також вирішення проблемних 

фіксованих у фонограмах і (або) відеогра-
мах»», проект якої розроблено ДСІВ.

Численні факти недобросовісного на-
буття прав на об’єкти промислової влас-
ності, зокрема промислові зразки, протя-
гом останніх років викликали необхідність 
внесення змін до чинного законодавства. 

Норми чинного Закону України «Про 
охорону прав на промислові зразки» пе-
редбачають проведення експертизи про-
мислових зразків лише за формальними 
ознаками, у той час як умовою надання 
правової охорони промисловим зразкам є 
їх відповідність умовам патентоспромож-
ності, а саме умові новизни. Експертиза 
заявок на промислові зразки лише за фор-
мальними ознаками відповідає світовій 
практиці та дозволяє заявникам макси-
мально швидко реалізувати свої права. 
Водночас такий порядок набуття прав на 
промислові зразки не перешкоджає не-
добросовісним заявникам, що подають 
заявки на вищезгадані об’єкти, які не є но-
вими та вже використовуються іншими 
особами, одержувати патенти й заважати 
господарському обігу цих об’єктів добро-
совісним користувачам. Судовий захист 
прав в Україні є досить тривалою процеду-
рою, що дає можливість таким особам 
зловживати своїми правами та призво-
дить до недобросовісного блокування 
ринку для інших виробників — так звано-
го «патентного тролінгу». 

З метою створення додаткового ме-
ханізму попередження надання виключ-
них прав на промислові зразки, які не 
 відповідають умовам надання правової 
охорони, або попередження надання за-

питань, з якими стика-
ються європейські інвес-
тори в Україні, 5 лютого 
2014 р. Кабінет Міністрів 
України прийняв поста-
нову № 55 «Про внесен-
ня змін до постанови 
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27 червня  2003 р.  

№ 992 «Про розмір 
відрахувань виробни-
ками та імпортерами 
обладнання і ма-
теріальних носіїв, із за-
стосуванням яких у до-
машніх умовах можна 
здійснити відтворення 
творів і виконань, за-
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значених прав недобросовісним заявни-
кам шляхом запровадження в Україні про-
цедури подання заперечень від третіх осіб 
проти видачі патенту на промисловий зра-
зок, ДСІВ розробила проект Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
охорону прав на промислові зразки»».

У зв’язку з підписанням 30 вересня 
2013 р. Угоди між Державною службою ін-
телектуальної власності України та Міжна-
родним бюро Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності про виконання ДСІВ 
функцій Міжнародного пошукового орга-
ну та Органу міжнародної попередньої ек-
спертизи відповідно до Договору про па-
тентну кооперацію протягом звітного року 
проводилась активна робота щодо підго-
товки до виконання цих функцій.

У звітному році проводилась процеду-
ра погодження із зацікавленими органами 
проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо врегу-
лювання питання надання адміністратив-

них послуг у сфері інтелектуальної влас-
ності». Запропонованим законопроектом 
вносяться зміни до законів України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі», «Про охорону прав на промислові 
зразки», «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем», «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», «Про 
охорону прав на зазначення походження 
товарів», «Про авторське право і суміжні 
права», «Про розпов сю дження примір-
ників аудіовізуальних тво рів, фонограм, 
відеограм, комп’ю терних програм, баз 
даних». Законопроектом також передба-
чається внесення змін до частини другої 
статті 2 Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», зокрема включення поло-
ження про те, що дія цього  Закону не по-
ширюється на дії, пов’я зані з охороною 
прав на об’єкти промислової власності, в 
т.ч. на дії, пов’язані з проведенням між-
народного пошуку та міжнародної попе-
редньої експертизи.
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2.1. Експертиза заявок та 
реєстрація охоронних документів 

Відповідно до Положення про Державну 
службу інтелектуальної власності України 
ДСІВ визначає уповноважені заклади для 
проведення експертизи заявок на об’єкти 
промислової власності. Закладом, на який 
покладено ці функції, є ДП «УІПВ».

У 2014 р. до ДП «УІПВ» надійшло біль-
ше 4,8 тис. заявок на винаходи, майже 
9,4 тис. – на корисні моделі,  понад  
2,6 тис. – на промислові зразки і більше 

Охорона прав 
на об’єкти 
промислової 
власності

2

27,5 тис. – на знаки для товарів і послуг (у 
т.ч. майже 18,8 тис. заявок – за національ-
ною процедурою) (табл. 2.1).  

З використанням системи електронно-
го  подання заявок подано 1896 заявок,  у  

Олег Левченко, директор ДП «Український інститут 
промислової власності»

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

Об’єкт промислової власності
Кількість поданих заявок

2010 2011 2012 2013 2014

Винаходи  5310 5247 4944 5418 4813

Корисні моделі 10679 10437 10229 10175 9384

Промислові зразки 1686 1761 1851 3778 2664

Знаки для товарів і послуг
      за національною процедурою
      за Мадридською системою

28577
20603
7974

29759
21094
8665

32051
22781
9270

34226
24471
9755

27526
18796
8730

Топографії ІМС – 1 3 3 1

Кваліфіковані зазначення походження товарів 4 4 3 – 3
* Дані за попередні роки уточнені
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т. ч. 161 (8,5% від усіх електронних за-
явок) – на винаходи, 115 (6,1%) – на ко-
рисні моделі, 1620 (85,4%) – на знаки для 
товарів і послуг (табл. 2.2, рис. 2.1).

Найбільш активними користувачами 
системи електронного подання, як і у 
2013 р., були заявники із м. Києва та 
м. Харкова (близько 70% від загальної 
кількості поданих електронних заявок).

Винаходи

У 2014 р. надійшло  4813  заявок на вина-
ходи, що на 11,2% менше порівняно з по-
переднім роком (табл. 2.3, рис. 2.2). Кіль-
кість заявок від національних заявників 
зменшилася на  14,1%,  від  іноземних за-
явників – на 8,1%, в т.ч. за процедурою  
РСТ – на 6,5% (національна фаза).

Надійшло 138 міжнародних заявок від 
національних заявників для патентування 
винаходів за процедурою РСТ в іноземних 
дер жавах.

Національними заявниками у 2014 р. 
подано 2457 заявок на винаходи (51% від 
загальної кількості). Розподіл заявок, що 
надійшли від національних заявників про-
тягом 2010–2014 рр. за регіонами України, 
наведено на рис. 2.3. Найбільше заявок 
надійшло від заявників з м. Київ (30,7%), 
Харківської (13,3%), Дніпропетровської 
(10,7%), Донецької (7,4%), Одеської (4,7%) 
та Львівської (4,0%) областей.

Частка заявок від іноземних заявників 
у загальній кількості заявок на винаходи 
становила 49,0%. Найбільш активними, як 
і у попередні роки, були заявники із США 
(667 заявок), Німеччини (342), Швейцарії 
(268), Франції (136), Японії (105), Великої 
Британії (98), Нідерландів (65), Італії (60), 
Австрії (57 заявок) та Російської Федерації 
(56 заявок). У 2014 р. 90,7% заявок від іно-
земних заявників надійшло за процедурою 
РСТ (рис. 2.4).

Розподіл заявок на винаходи за класа-
ми МПК наведено у табл. 2.4.

Рис. 2.1. Динаміка надходження заявок через систему електронного подання 

Таблиця 2.2. Надходження заявок через систему електронного подання 

Об’єкт промислової власності 2010 2011 2012 2013 2014

Усього 211 911 1867 2031 1896

Винаходи  18 71 143 169 161

Корисні моделі 24 80 159 134 115

Знаки для товарів і послуг 169 760 1565 1728 1620
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Таблиця 2.3. Надходження заявок та реєстрація патентів  на винаходи

Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Надійшло заявок 5310 5247 4944 5418 4813

За національною процедурою 2810 2926 2834 3132 2676

    від національних заявників 2551 2640 2483 2855 2456

    від іноземних заявників 259 286 351 277 220

За процедурою РСТ 2500 2321 2110 2286 2137

    в т.ч. від національних заявників 2 1 1 3 1

Зареєстровано патентів 3874 4061 3405 3635 3319

      на ім’я національних заявників 2034 1902 1557 1743 1701

      на ім’я іноземних заявників 1840 2159 1848 1892 1618

Чинних патентів на кінець року 24617 24773 25276 26033 26183

Таблиця 2.4. Пріоритети розподілу заявок на винаходи за класами МПК

Клас 
МПК Назва класу Кількість 

заявок
Національні 
заявники

Іноземні 
заявники

A61 Медицина або ветеринарія; гігієна 630 (13,1%) 260 (10,6%) 370 (15,7 
%)

C07 Органічна хімія 477 (9,9%) 20 (0,8%) 457 
(19,4%)

A01
Сільське господарство; лісівництво, тваринниц-
тво; мисливство; відловлювання тварин; риб-
ництво 330 (6,9%) 117 (4,8%) 213 (9,0%)

G01 Вимірювання; випробовування 195 (4,1%) 146 (6,0%) 49 (2,1%)

A23 Їжа або харчові продукти; їх обробляння, не 
охоплене іншими класами 174 (3,6%) 114 (4,6%) 60 (2,5%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 166 (3,4%) 40 (1,6%) 126 (5,3%)

H04 Техніка електричного зв’язку 97 (2,0%) 9 (0,4%) 88 (3,7%)

B65
Транспортування; пакування; зберігання; 
обробляння тонких або ниткоподібних ма-
теріалів

96 (2,0%) 24 (1,0%) 72 (3,1%)

А24 Тютюн; сигари; сигарети; цигарки … 95 (2,0%) 2 (0,1%) 93 (3,9%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або устатковання 
взагалі 92 (1,9%) 40 (1,6%) 52 (2,2%)

H01 Основні електричні елементи 82 (1,7%) 45 (1,8%) 37 (1,6%)

E21 Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича справа 78 (1,6%) 54 (2,2%) 24 (1,0%)

F16 Вузли та деталі машин… 66 (1,4%) 46 (1,9%) 20 (0,8%)

H02 Генерування, перетворення або розподіляння 
електричної енергії 64 (1,3%) 55 (2,2%) 9 (0,4%)

C08 Органічні високомолекулярні сполуки 56 (1,2%) 18 (0,7%) 38 (1,6%)

С21 Металургія заліза 54 (1,1%) 26 (1,1%) 28 (1,2%)

E04 Наземне будівництво 51 (1,1%) 18 (0,7%) 33 (1,4%)

G06 Обчислювання; розрахунок; рахування 50 (1,0%) 29 (1,2%) 21 (0,9%)
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Рис. 2.2. Динаміка надходження й розгляду заявок та реєстрації патентів на винаходи

Рис. 2.4. Розподіл заявок, поданих за процедурою РСТ, за країнами походження

Рис. 2.3. Розподіл заявок 
на винаходи за регіонами України
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Показники розгляду заявок на винахо-
ди наведено у табл. 2.5.

У 2014 р. зареєстровано 3319 патентів 
на винаходи, з них 1701 (51,3%) – на ім’я 
національних заявників (табл. 2.3).

Станом на 1 січня 2015 р. у Державно-
му реєстрі патентів України на винаходи 
зареєстровано 112 314 патентів, з них є 
чинними 26 183 патенти.

Корисні моделі

У 2014 р. надійшло майже 9,4 тис. заявок на 
корисні моделі, з них 98,5% – від національ-
них заявників (табл. 2.6, рис. 2.5). 

Іноземними заявниками у 2014 р. по-
дано 141 заявку, більше половини з 
яких – від заявників з Російської Федера-
ції. Розподіл заявок на корисні моделі від 
іноземних заявників наведено на рис. 2.6. 

У звітному році завершено діловодство 
за 9706 заявками на корисні моделі, прий-
нято 9095 рішень про видачу патентів, 
106 – про відмову у видачі патентів, за 
505 заявками припинено діловодство. 
Розподіл заявок і патентів на корисні мо-
делі  за класами МПК у табл. 2.7.

Із загальної кількості зареєстрованих у 
2014 р. патентів на корисні моделі 98,0% 

Таблиця 2.5. Розгляд заявок на винаходи на стадії кваліфікаційної експертизи

Рік 

Кількість 
клопотань про 
проведення 
кваліфікацій-
ної експертизи

Кількість 
заявок  на 

стадії кваліфі-
каційної  

експертизи 

Рішення 
про 

видачу 
патентів

Рішення 
про 

відмову 
у видачі

Припи-
нено 
діло-
водс-
тво

Завершено 
діловодство на 
стадії кваліфі-

каційної 
експертизи

2010 4440 4592 4308 55 963 5326

2011 4386 3974 4132 38 911 5081

2012 4410 3918 3707 44 696 4447

2013 4721 4154 3699 40 731 4470

2014 4651 4398 3455 45 854 4354

Таблиця 2.6. Надходження заявок та реєстрація патентів на корисні моделі 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Надійшло заявок 10679 10437 10229 10175 9384

За національною процедурою 10670 10425 10224 10152 9373

    від національних заявників 10527 10285 10030 9977 9242

    від іноземних заявників 143 140 194 175 131

За процедурою РСТ 9 12 5 23 11

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

Зареєстровано патентів 9405 10291 9951 10137 9196

      на ім’я національних заявників 9261 10108 9800 9946 9015

      на ім’я іноземних заявників 144 183 151 191 181

Чинних патентів на кінець року 35259 38225 40168 41124 40268
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зареєстровано на ім’я національних заяв-
ників. На ім’я іноземних заявників зареєс-
тровано 181 патент, зокрема  85 – на ім’я 
заявників Російської Федерації, 35 – Кіпру, 
16 – Німеччини, 10 – Білорусі, по 5 патен-
тів на ім’я заявників Польщі та Словаччи-
ни, по 3 – Австрії, Швейцарії та Італії. 

Станом на 1 січня 2015 р. у Державно-
му реєстрі патентів України на корисні мо-
делі зареєстровано  95 694 патенти, з них 
є чинними 40 268 патентів.

Промислові зразки

У 2014 р. надійшло 2664 заявки на про-
мислові зразки (табл. 2.8, рис. 2.7). Частка 
іноземних заявок у загальній кількості ста-
новила  23,2%.

Рис. 2.5. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації патентів на корисні моделі

Рис. 2.6. Розподіл заявок на корисні моделі від іноземних заявників  за країнами походження

У звітному році найактивнішими серед 
іноземних заявників залишалися заявники 
Російської Федерації (176 заявок,  28,4%) 
та Панами (154, 24,9%). Від заявників Кіп-
ру надійшло 72 заявки (11,6%), США – 47 
(7,6%), Німеччини – 26 (4,2%), Нідерландів 
та Японії – по 19 заявок (3,1%) та 12 заявок 
(1,9%) від заявників з Великої Британії. 

Частка заявок від заявників з цих країн 
становить 84,8% від загальної кількості за-
явок, поданих іноземними заявниками у 
2014 р.

Завершено діловодство за 2794 заяв-
ками на промислові зразки, прийнято 
2597 рішень про видачу патентів, 196 за-
явок відкликано.

Зареєстровано 2464  патенти  на про-
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Рис. 2.7. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації патентів на промислові зразки

Таблиця 2.7. Пріоритети розподілу заявок і патентів  на корисні моделі за класами МПК

Клас 
МПК Назва класу Кількість заявок Кількість патентів 

A61 Медицина або ветеринарія; гігієна 1862 (19,8%) 2012 (21,9%)

G01 Вимірювання; випробовування 816 (8,7%) 948 (10,3%)

A01 Сільське господарство; лісівництво, тваринництво; 
мисливство; відловлювання тварин; рибництво 381 (4,1%) 516 (5,6%)

A23 Їжа або харчові продукти; їх обробляння, 
не охоплене іншими класами 357 (3,8%) 434 (4,7%)

F16 Вузли та деталі машин… 169 (1,8%) 200 (2,2%)

H01 Основні електричні елементи 149 (1,6%) 163 (1,8%)

G06 Обчислювання; розрахунок; рахування 147 (1,6%) 169 (1,8%)

B23 Металорізальні верстати; обробляння металів, 
не охоплене іншими класами 141 (1,5%) 185 (2,0%)

B65 Транспортування; пакування; зберігання; оброб-
ляння тонких або ниткоподібних матеріалів 136 (1,4%) 170 (1,8%)

В01 Фізичні чи хімічні процеси або устатковання взагалі 128 (1,4%) 160 (1,7%)

B60 Транспортні засоби взагалі 127 (1,4%) 131 (1,4%)

E21 Буріння ґрунту та гірських порід; гірнича справа 122 (1,3%) 184 (2,0%)

E04 Наземне будівництво 121 (1,3%) 151 (1,6%)

H02 Генерування, перетворення або розподіляння 
електричної енергії 110 (1,2%) 143 (1,6%)

C07 Органічна хімія 104 (1,1%) 135 (1,5%)

H03 Електронні схеми загального призначення 100 (1,1%) 101 (1,1%)

G09 Навчання; криптографія; відображання; реклама; 
печатки 86 (0,9%) 93 (1,0%)

C12 Біохімія; пиво; алкогольні напої; вино... 83 (0,9%) 126 (1,4%)
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мислові зразки, з них 684 (27,8%) – на ім’я 
іноземних заявників (табл. 2.8). 

Станом на 1 січня 2015 р. у Державно-
му реєстрі патентів України на промислові 
зразки зареєстровано 28 633 патенти, є 
чинними 11 095 патентів.

У 2014 р. на територію України поши-
рено дію 594 міжнародних реєстрацій за 
Гаазькою угодою про міжнародну реєстра-
цію промислових зразків (рис. 2.8).

Найбільша кількість міжнародних  ре-

єстрацій належать до таких класів МКПЗ: 
10 (Годинники та інші  вимірювальні, пе-
ревіряльні та сигнальні прилади) – 163 
реєстрації, 09 (Опаковання та вмістини 
для перевозіння або переносіння то-
варів) – 58 реєстрацій, 11 (Прикраси) – 42, 
03 (Дорожні речі, футляри, парасольки та 
особисте приладдя, що не належить до ін-
ших класів) – 27, 32 (Графічні символи і ло-
готипи, фактурні візерунки) – 24 та 12 
(Транспортні або підіймальні засоби) – 21.

Рис. 2.8. Розподіл міжнародних  реєстрацій промислових зразків за країнами походження

Таблиця 2.8. Надходження заявок та реєстрація патентів на промислові зразки

Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Надійшло заявок 1686 1761 1851 3778 2664

    від національних заявників 1442 1439 1517 3191 2045

    від іноземних заявників 244 322 334 587 619

Зареєстровано патентів 1431 1337 1541 2010 2464

      на ім’я національних заявників 1258 1098 1225 1682 1780

      на ім’я іноземних заявників 173 239 316 328 684

Чинних патентів на кінець року 9907 9454 8084 10051 11095
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Знаки для товарів і послуг

Національна процедура
Активність національних та іноземних за-
явників у поданні заявок на знаки для то-
варів і послуг у звітному році зменшилася 
відповідно на  23,4 та 22,2% (табл. 2.9, 
 рис. 2.9). Кількість заявок від іноземних 
заявників становила майже 3,7 тис. оди-
ниць, або 19,5%  від загальної кількості за-
явок, поданих за національною проце-
дурою.

Найбільш активними  серед іноземних 
заявників були заявники із США – 618 за-
явок (16,9%), Кіпру – 534 (14,6%), Швей-
царії – 270 (7,4%), Великої Британії – 269 
(7,4%), Російської Федерації – 265 (7,2%), 
Індії – 204 (5,6%), Німеччини – 111 (3,0%), 

Японії – 110 (3,0%), Китаю – 90 заявок 
(2,5%) та Кореї – 80 заявок (2,2%). 

Дані щодо розподілу заявок за класа-
ми МКТП наведено у табл. 2.10.

У звітному році завершено діловодство 
за 20 047 заявками, прийнято 15 018 рі-
шень про видачу свідоцтв, 1794 – про від-
мову у видачі, 3235 заявок відкликано.

Зареєстровано майже 14,7 тис. сві-
доцтв на знаки для товарів і послуг. Із за-
гальної кількості зареєстрованих свідоцтв 
75,9% становлять реєстрації на ім’я  націо-
нальних заявників (табл. 2.9).

Станом на 1 січня 2015 р. у Державно-
му реєстрі свідоцтв України на знаки для 
товарів і послуг зареєстровано 195 215 сві-
доцтв, є чинними 161 592 свідоцтва.

Рис. 2.9. Динаміка надходження і розгляду заявок та реєстрації свідоцтв на знаки для товарів і послуг за 
національною процедурою

Таблиця 2.9. Надходження заявок та реєстрація свідоцтв на знаки для товарів 
і послуг за національною процедурою

Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Надійшло заявок 20603 21094 22781 24471 18796

     від національних заявників 16711 16836 17940 19769 15140

     від іноземних заявників 3892 4258 4841 4702 3656

Зареєстровано свідоцтв 16686 16677 15459 14981 14698

      на ім’я національних заявників 13058 12854 11611 11249 11150

      на ім’я іноземних заявників 3628 3823 3848 3732 3548

Чинних свідоцтв на кінець року 120133 133411 144481 153548 161592
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Таблиця 2.10. Пріоритети розподілу заявок на знаки для товарів і послуг 
за класами МКТП

Клас 
МКТП Назва класу

Кількість 
заявлених 
знаків

Національни-
ми заявниками

Іноземними 
заявниками

35 Реклама; керування справами, ділове 
адміністрування; канцелярські роботи 5759  (18,1%) 5087 (20,1%) 672 (10,5%)

05
Фармацевтичні та ветеринарні препарати; 
гігієнічні препарати на лікарські (медичні) 
потреби…

2210 (6,9%) 1143 (4,5%) 1067 (16,4%)

41 Освіта, виховування; забезпечування 
навчання; розваги… 1849 (5,8%) 1663 (6,6%) 186  (2,9%)

33 Алкогольні напої (крім пива) 1815  (5,7%) 1496 (5,9%) 319  (4,9%)

30 Кава, чай, какао та замінники кави; рис … 1583 (5,0%) 1272  (5,0%) 311 (4,8%)

29 М’ясо, риба, птиця, дичина; 
м’ясні екстракти … 1093 (3,4%) 855 (3,3%) 238 (3,6%)

09 Наукові, морські, геодезичні … прилади та 
інструменти … 1077 (3,4%) 759 (3,0%) 318 (4,9%)

25 Одяг, взуття, наголовні убори 1072 (3,4%) 950 (3,7%) 122 (1,9%)

42 Наукові і технологічні послуги 
та досліджування і розробки … 1026 (3,2%) 845 (3,3%) 181 (2,8%)

43
Послуги щодо забезпечування харчовими 
продуктами і напоями, а також 
тимчасовим житлом

1012 (3,2%) 892 (3,5%) 120 (1,8%)

16 Папір, картон, і вироби з них … 882 (2,8%) 704 (2,8%) 178 (2,7%)

32 Пиво; мінеральні і газовані води та інші 
безалкогольні напої … 870 (2,7%) 665 (2,6%) 205 (3,2%)

38 Зв’язок 856 (2,7%) 751  (3,0%) 105 (1,6%)

36 Страхування; фінансова діяльність; 
кредитно-грошові операції … 823 (2,6%) 699 (2,8%) 124 (1,9%)

03 Вибілювальні препарати та інші речовини 
для прання … 817 (2,6%) 492 (1,9%) 325 (5,0%)

37 Будування; лагодження; встановлювання 
устатковання 743 (2,3%) 651 (2,6%) 92 (1,4%)

39 Транспорт; пакування і зберігання товарів; 
влаштовування подорожей 665 (2,1%) 569 (2,2%) 96 (1,5%)

Міжнародна процедура
З Міжнародного бюро ВОІВ у 2014 р. 
надійшло 8730 міжнародних заявок. Пра-
вову охорону на території України надано 
9879 міжнародним знакам (табл. 2.11, 
рис. 2.10).

У звітному році до Міжнародного бюро 
ВОІВ направлено 502 заявки від націо-
нальних заявників на міжнародну реєст-
рацію знаків (рис. 2.11).

Лідерами  у поданні заявок за Мадрид-
ською системою були заявники з Німеччи-
ни (1338 заявок), Російської Федерації 
(912), Швейцарії (682), Франції (659), США 
(602), Італії (596), Китаю (515), Туреччини 
(435), Великої Британії (266), Іспанії (199), 
Чехії (184), Нідерландів (178), Австрії (177), 
Польщі (174), Угорщини (172), Японії (165) 
та Бельгії (138) (рис. 2.12). Частка заявок 
від заявників з цих країн становить 84,7%. 
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Рис. 2.12. Розподіл заявок, поданих за міжнародною процедурою, за країнами походження

Таблиця 2.11. Надходження міжнародних заявок та реєстрація знаків 
за Мадридською системою

Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Надійшло міжнародних заявок, у т.ч. 7974 8665 9270 9755 8730

   за Статтею 9sexies Протоколу до Мадридської угоди 6634 7062 7519 7583 6739

   за Протоколом до Мадридської угоди 1340 1603 1751 2172 1991

Надано правову охорону міжнародним знакам 10003 7537 8194 8232 9879

Рис. 2.11. Динаміка активності національних заявників щодо міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг

Рис. 2.10. Динаміка надходження і розгляду заявок та надання правової охорони міжнародним знакам 
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2.2. Оскарження рішень за заявками 
та визнання недійсними 
охоронних документів

Відповідно до чинного законодавства 
будь-яке рішення ДСІВ щодо набуття прав 
на об’єкт промислової власності може 
бути оскаржене у судовому порядку або 
шляхом подання заперечення до Апеля-
ційної палати. 

У 2014 р. до Апеляційної палати пода-
но 87 заперечень проти рішень ДСІВ, які 
розподілилися за об’єктами промислової 
власності таким чином: винаходи – 11 
(12,6%), корисні моделі – 5 (5,7%), знаки 
для  товарів   і   послуг   –   71 (81,6%)   (табл.  2.12).

У 2014 р. проведено 245 засідань коле-
гій Апеляційної палати, на яких розглянуто 
9 заперечень стосовно рішень за заявками 
на винаходи, 4 – за заявками на корисні 
моделі, 115 – за заявками на знаки для то-
варів і послуг. Апелянтам направлено 128 
рішень Апеляційної палати (табл. 2.13), з 
них 33 рішення про задоволення запере-
чення повністю, 2 рішення про часткове 
задоволення та 93 рішення про відмову у 
задоволенні заперечення. Відкликано 
1 заперечення. 

У 2014 р. судами України відкрито про-
вадження у 206 справах, пов‘язаних із за-
хистом прав на об’єкти промислової влас-
ності, в яких одним із учасників виступали 
ДСІВ та/або ДП «УІПВ», з них: 

проти рішень ДСІВ за заявками на зна-
ки для товарів і послуг, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, передачу 
прав – 21;

проти рішень Апеляційної палати за за-
явками на знаки для товарів і послуг – 2; 

про визнання недійсними: свідоцтв на 
знаки для товарів і послуг – 73; міжнарод-
них реєстрацій знаків – 1; патентів на про-
мислові зразки – 29; патентів на винахо-
ди – 13; патентів на корисні моделі – 19; 

про дострокове припинення: дії сві-
доцтв на знаки для товарів і послуг – 29; 
дії міжнародних реєстрацій на території 
України – 2; 

про захист прав промислової влас-
ності – 17.

Справи, пов’язані із захистом прав на 
об‘єкти промислової власності, розгляда-
лись у судах загальної юрисдикції, (97 
справ), господарських (84 справи) і ад-
міністративних (25 справ) судах. З метою 
забезпечення представництва інтересів 

Таблиця  2.12. Розподіл заперечень за об’єктами промислової власності

Об’єкт промислової власності 2010 2011 2012 2013 2014

Усього  заперечень 66 88 152 80 87

Винаходи 11 18 16 16 11

Корисні моделі 2 2 2 1 5

Промислові зразки – 1 – – –

Знаки для товарів і послуг 53 67 134 63 71

Таблиця 2.13. Розподіл винесених Апеляційною палатою рішень за результатами 
розгляду заперечень за заявками на об’єкти промислової власності 

Об’єкт промислової власності 2010 2011 2012 2013 2014

Усього рішень 70 74 77 79 128

Винаходи 12 13 13 12 9

Корисні моделі 1 1 1 2 4

Промислові зразки – – 1 – –

Знаки для товарів і послуг 57 60 62 65 115
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ДСІВ та/або ДП «УІПВ»  взято участь у 1298 
судових засіданнях.

За рішеннями судів визнано: недійсни-
ми повністю – 57 свідоцтв на знаки для то-
варів і послуг, частково – 12 свідоцтв;  не-
дійсними повністю – 3 міжнародні реєст-
рації, частково – 2; недійсними патентів на 
промислові зразки – 45; патентів на ко-
рисні моделі – 8 (табл. 2.14).

2.3. Реєстрація відомостей 
щодо розпоряджання майновими 
правами на об’єкти промислової 
власності

Загальна кількість реєстрацій договорів 
щодо розпоряджання майновими права-
ми на об’єкти промислової власності 
(ОПВ) у 2014 р. склала 2150 (рис. 2.13), 
що на 1,2% більше, ніж у 2013 р., з них: 

– 1912 реєстрацій стосуються передан-
ня виключних майнових прав на ОПВ;

– 158 реєстрацій стосуються видачі лі-
цензії на використання ОПВ;

– 80 «відкритих» ліцензій на вико-
ристання винаходів та корисних моделей. 

Наведені дані свідчать про те, що, як і 
в минулому році, кількість реєстрацій 
щодо передання виключних майнових 
прав на ОПВ значно перевищує кількість 
зареєстрованих ліцензійних договорів.  

Загальна кількість ОПВ, стосовно яких 
були внесені до відповідних державних 
реєстрів відомості щодо передання 
виключних майнових прав та видачі ліцен-
зій, значно перевищує кількість зареєстро-
ваних договорів та складає 4300, у тому 
числі: 170 винаходів, 157 корисних моде-
лей, 864 промислових зразків та 3109 зна-
ків для товарів і послуг. 

Рис. 2.13.  Динаміка реєстрації  договорів щодо розпоряджання майновими правами промислової власності 
у 2010-2014 рр.

Таблиця 2.14. Кількість охоронних документів, визнаних недійсними 
за рішеннями суду 

Об’єкт промислової власності 2010 2011 2012 2013 2014

Усього 60 30 35 41 113

Винаходи 1 – – 2 –

Корисні моделі 1 1 – 6 8

Промислові зразки 2 7 7 12 45

Знаки для товарів і послуг 56 22 28 21 60
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Станом на 1 січня 2015 р. всього до дер-
жавних реєстрів внесено відомості про 
23719 договорів щодо розпоряджання 
майновими правами промислової влас-
ності, у тому числі: на винаходи і корисні 
моделі – 5140, на знаки для товарів і пос-
луг – 17397, на промислові зразки – 1182. 

Дані про внесення до державних 
реєстрів відомостей щодо розпоряджання 
майновими правами на ОПВ наведені в 
табл. 2.15. Ці дані свідчать, що у 2014 р., 
порівняно з минулим, на 34% зменшилась 
кількість зареєстрованих ліцензійних до-
говорів на використання ОПВ. Також змен-
шилась кількість внесених до державних 
реєстрів відомостей про передачу права 
власності на винаходи та корисні моделі. 
При цьому дещо збільшилась кількість за-

реєстрованих договорів про передачу  
права власності на промислові зразки та 
знаки для товарів і послуг.  

Порівняно з минулим роком, кількість 
опублікованих заяв щодо «відкритих» лі-
цензій на винаходи і корисні моделі зрос-
ла більш ніж удвічі. 

Наведені в табл. 2.16 дані свідчать про 
те, що зменшилась активність українських 
правовласників щодо передання майно-
вих прав та видачі ліцензій на використан-
ня знаків для товарів і послуг. На 30% 
збільшилась кількість реєстрацій дого-
ворів про передання майнових прав на 
знаки для товарів і послуг та на 42% змен-
шилась кількість реєстрацій ліцензійних 
договорів на використання знаків для то-
варів і послуг іноземними власниками.  

Таблиця 2.15. 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

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Всього,  в т.ч. 145 146 110 120 83 108 1786 1776 2124 2150

невиключні 
ліцензії 4 3 10 16 9 2 143 88 166 109

виключні 
ліцензії 10 2 12 3 2 1 42 43 66 49

одиничні 
ліцензії – – – – – – – – – –

передача 
права 122 96 69 66 72 105 1601 1645 1864 1912

«відкриті» 
ліцензії 9 45 19 35 – – – – 28 80

Таблиця 2.16. Дані щодо розпоряджання майновими правами 
на знаки для товарів і послуг 

Вид договору
Кількість договорів Кількість знаків для 

товарів і послуг
2013 2014 2013 2014

Договори про передання виключних майно-
вих прав на знаки для товарів і послуг, в т.ч. 1601 1645 3432 2927

       від українських правовласників 1312 1238 2655 2077

       від іноземних правовласників 289 407 777 850

Ліцензійні договори на використання знаків 
для товарів і послуг, в т.ч.   185 131 304 182

        від українських правовласників  102 83 160 92

        від іноземних правовласників 83 48 144 90
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2.4. Автоматизація діловодства 
за заявками на об’єкти промислової 
власності. Впровадження 
інформаційних технологій

Важливою передумовою ефективного 
функціонування ДП «УІПВ» як  закладу ек-
спертизи є інформаційна підтримка та ав-
томатизація технологічних та управлінсь-
ких процесів з метою забезпечення висо-
кої якості експертизи заявок, оперативного 
обслуговування заявників у  процесі екс-
пертизи, надання патентно-інформацій-
них послуг широкому колу спо живачів, 
підвищення продуктивності праці пер-
соналу.

Підвищення ефективності функціону-
вання технологічних автоматизованих сис-
тем здійснюється шляхом удосконалення 
електронного діловодства, запроваджен-
ня автоматизованих засобів контролю 
якості проведення експертизи заявок, 
 використання технологій електронного 
документообігу, засобів обчислювальної 
техніки та розвитку інформаційної інфра-
структури. 

Автоматизована система «Винаходи»
У звітному році в середовищі АС «Винахо-
ди» впроваджено низку нових функцій. 
Зокрема, реалізовано доступ експертів до 
документів з Міжнародного бюро ВОІВ – 
зауважень третіх осіб та копій першодже-
рел, які були зазначені у зауваженнях. 
Функція імпорту документів з сервера 
Міжнародного бюро ВОІВ здійснюється 
автоматично один раз на добу. При над-
ходженні таких документів автоматично 
формується відповідне повідомлення екс-
перту. 

Здійснено модифікацію засобів скану-
вання/розпізнавання формул, описів та 
рефератів винаходів і корисних моделей. 
Вдосконалено функції розпізнавання до-
кументів та реалізовано низку нових сер-
вісних функцій, зокрема, можливість роз-
пізнавання частини документу окремо, 
під тримання додаткових опцій розпізна-

вання для FineReader Engine, порівняння 
текстових документів (будь-яких версій) за 
допомогою текстового процесора MS 
Word.

У 2014 році завершена розробка про-
цедур і функцій щодо реалізації розподілу 
та обліку робіт відділу підготовки офіцій-
них видань. Програмний комплекс, що  
включає кілька модулів, дозволяє скоро-
тити час на розподіл робіт, забезпечує рів-
номірність завантаження фахівців відділу, 
ведення обліку часу, затраченого на фор-
мування оригінал-макетів повних описів. 
Розроблений програмний комплекс реалі-
зує також автоматизацію процесів комуні-
кації закладу експертизи з патентними 
повіреними для отримання від них описів 
до патентів в електронному вигляді.

В середовищі АС «Винаходи» розроб-
лено програмне забезпечення для авто-
матизації процесів обробки поштових 
повідомлень відділом системного обліку, 
контролю документів та архівних справ. 
Обробка повідомлень реалізується спе-
ціальним програмним модулем та від-
повідною технологічною операцією. 

Впроваджені зміни забезпечили спро-
щення ідентифікації поштових повідом-
лень за штрих-кодами та уникнення їх 
дублювання на документах, створених у 
різні роки. Це реалізується шляхом вне-
сення змін до шаблону формування 
штрих-коду, формат якого, крім номера, 
доповнено двома розрядами для іден-
тифікації року.

Автоматизація діловодства за заявками 
на реєстрацію  кваліфікованих 
зазначень походження товарів
На початку 2014 року в ДП «УІПВ» розроб-
лено проектні рішення на створення ком-
плексу програмних засобів для автомати-
зації виробничих процесів, що пов’язані з 
розглядом заявок на реєстрацію кваліфі-
кованих зазначень походження товарів. 
У рамках проекту розроблена база даних, 
програмні модулі для автоматизації про-
цедур експертизи за заявками та ведення 
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Державного реєстру України назв місць 
походження та географічних зазначень по-
ходження товарів і прав на використання 
зареєстрованих кваліфікованих зазначень 
походження товарів. 

Програмний комплекс побудований за 
трирівневою клієнт-серверною архітекту-
рою. Ключовим елементом комплексу є 
сервер застосунків. Сервер містить про-
грамні модулі, що реалізують підтримання 
виробничих процесів на всіх етапах екс-
пертизи заявок, а також виробничих про-
цесів ведення Державного реєстру. 
 Взаємодія між сервером застосунків та 
клієнтською частиною відбувається за 
протоколом HTTP. База даних кваліфікова-
них зазначень походження товарів (БД 
КЗПТ) є невід’ємною частиною сервера за-
стосунків і зберігає всі дані, необхідні для 
реалізації функцій автоматизації процесів. 

Для отримання та зарахування платіж-
них документів БД КЗПТ взаємодіє з базою 
даних АС «Бухгалтерський облік пла-
тежів». Сервер застосунків реалізує взає-
модію з сервером застосунків електрон-
ного документообігу для забезпечення 
обміну вхідними/вихідними документа-
ми. Взаємодія цих двох серверів відбу-
вається за протоколом HTTP.

Автоматизовані системи «Знаки для 
товарів і послуг» і «Промислові зразки»
У 2014 році розроблено систему ведення 
діловодства щодо договорів про передачу 
прав та видачу ліцензій.  Система забезпе-
чує автоматизацію таких процесів:

ведення діловодства за договорами; 
ведення Державного реєстру свідоцтв 

України на знаки для товарів і послуг та 
Державного реєстру патентів України на 
промислові зразки у частині роботи з до-
говорами про передачу права та видачу 
ліцензій;

обмін інформацією між технологічни-
ми автоматизованими системами.

У рамках реалізації автоматизованої 
системи ведення діловодства щодо дого-
ворів про передачу прав та видачу ліцен-

зій була створена база даних, розроблені 
програмні модулі та експлуатаційна доку-
ментація. 

Розроблена система протестована та 
передана в дослідну експлуатацію. 

Створення системи загального 
електронного документообігу
Для забезпечення повного переходу до 
безпаперового діловодства в ДП «УІПВ» 
здійснені заходи зі створення системи за-
гального електронного документообігу, 
інтегрованого з технологічними автомати-
зованими системами (проект АС «Загаль-
не діловодство»). Система загального 
електронного документообігу охоплює 
множину документів, що не пов’язані без-
посередньо із заявками на ОПВ. 

Протягом 2013–2014 рр. здійснено 
проектування системи, розробку класифі-
катора документів, системних довідників, 
розробку та налагодження програмних 
модулів. 

У процесі дослідної експлуатації АС 
«Загальне діловодство» перевірено робо-
ту основних функцій системи:

формування реєстрів користувачів;
створення внутрішніх електронних до-

кументів;
передання електронних документів 

(маршрутизація);
сканування внутрішніх документів;
візування, підписання, доопрацюван-

ня, розгляд, виконання документів;
організація та проведення засідань, 

нарад тощо.
Впровадження в промислову експлуа-

тацію АС «Загальне діловодство» заплано-
вано на 2015 рік. 

Система електронного подання заявок 
на об’єкти промислової власності
Система електронного подання заявок є 
важливою складовою загальної інформа-
ційної системи ДП «УІПВ», що реалізує 
безпаперову інформаційну технологію. 

Протягом 2013–2014 рр. проведено 
комплекс робіт зі створення нової версії 
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системи електронного подання заявок на 
платформі Ruby On Rails. 

Ця версія системи має принципові пе-
реваги у порівнянні з попередньою: 

сумісна з будь-яким браузером; 
збільшена кількість форматів файлів 

матеріалів заявок; 
реалізовано пакетний електронний 

цифровий підпис матеріалів заявок; 
реалізовано групове завантаження 

зображень промислових зразків; 
реалізована можливість перегляду в 

електронному вигляді стану діловодства 
та документів експертизи щодо заявок, які 
були подані на папері. 

У новій версії реалізовано процедуру 
подання заявок на промислові зразки, то-
пографії інтегральних мікросхем та зазна-
чення походження товарів. Планом роз-
витку системи у 2015 р. передбачається 
розробити програмні модулі для подання 
заявок на винаходи, корисні моделі та 
знаки для товарів і послуг.

Розвиток ІТ-інфраструктури 
закладу експертизи
У 2014 році набули подальшого розвитку 
системна (технічна) та базова (системно-
програмна) складові ІТ-інфраструктури.

Системна інфраструктура включає тех-
нічне забезпечення (серверні комплекси, 
телекомунікаційне обладнання, пристрої 
збереження даних, обладнання робочих 
місць). 

Відповідно до плану розвитку ІТ-інфра-
структури у 2014 році введені в експлуата-
цію 2 сервери HP DL380p Gen8, на яких ре-
алізована технологія віртуалізації. Впрова-
дження технології віртуалізації на нових 
серверах забезпечило раціональне вико-

даних для резервних копій баз даних HP 
MSA 2040 корисним об’ємом 40 Тб. Це 
дозволило оперативно виділяти дисковий 
простір пам’яті для серверів при планових 
та оперативних потребах. Впровадження 
цих систем дозволяє вивести з експлуата-
ції застарілі моделі систем,   підвищити 
надійність зберігання та швидкість оброб-
ки даних.

Для підключення серверів та сховищ 
даних до мережі зберігання даних,  підви-
щення її відмовостійкості та пропускної 
спроможності у 2014 році введено в екс-
плуатацію комутатор мережі даних HP 
SN3000B, а також розширення на 8 портів 
для комутатора мережі даних HP SAN 
switch 8/24.

З метою удосконалення процесу ве-
дення діловодства та покращення умов 
організації праці на робочих місцях фахів-
ців закладу експертизи проведені роботи 
зі збільшення потужності, оновлення про-
грамного забезпечення та антивірусного 
захисту.

Введено в експлуатацію систему під-
тримки користувачів Spiceworks з функція-
ми HelpDesk та можливостями ведення ін-
вентаризації, які дозволяють вести історію 
звернень і мати актуальну інформацію про 
поточний стан програмного та апаратного 
забезпечення. 

У 2014 році проведені організаційно-
технічні заходи щодо виведення з експлу-
атації морально застарілого та впровад-
ження в експлуатацію нового комп’ю-
терного обладнання.  

Базова системно-програмна інфра-
структура включає програмні платформи 
та сервіси: операційні системи, засоби ке-
рування програмно-апаратними комплек-

ристання комп’ютерних ресурсів, 
централізоване керування ресур-
сами та їх швидке, за необхід-
ності, розгортання. 

Введені в експлуатацію систе-
ма зберігання даних HP 3PAR 
StoreServ 7200 корисним об’є-
мом 20 Тб та система зберігання 

сами, системи управління база-
ми даних, засоби та технології 
розробки програмних застосу-
вань, прикладне програмне за-
безпечення загального призна-
чення, системи електронної 
пошти, Інтернет-публікацій.

У 2014 році введено в екс-
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плуатацію програмне забезпечення керу-
вання мережею Intelligent Management 
Center (IMC). Програма HP IMC використо-
вується для централізованого управління 
локальними мережами. Вона реалізує об-
робку відмов, контроль безпеки і продук-
тивності мережі, резервне копіювання та 
відновлення налаштувань мережевих ко-
мутаторів. Забезпечує можливість комп-
лексного управління ІТ-інфраструктурою 
та масштабованість системної архітектури.  
Також  введено в експлуатацію систему 
DPM (Data Protection Manager) з сімейства 
Microsoft System Center 2012 R2 для 
 резервного копіювання та відновлення 
серверів на випадок аварій. Ця система 
використовується для централізованого 
забезпечення безперервного захисту та 
надійного відновлення даних для всіх сер-
верів (SQL Server,  віртуальні сервери, фай-
лові сервери) та підтримки настільних 
комп’ютерів і ноутбуків під управлінням 
операційних систем Windows. 

2.5. Інформаційне забезпечення 
процесу експертизи заявок на 
об’єкти промислової власності

Комплектування фондів патентної 
документації
З метою забезпечення потреб експертизи 
у достовірній та актуальній інформації 
протягом 2014 року тривало поповнення  
Патентно-інформаційної бази експертизи 
(ПІБ) ДП «УІПВ» національною та зарубіж-
ною патентною документацією, яке 
 здійснювалося переважно в рамках між-
народного співробітництва, зокрема між-
народного обміну документацією з 
Євразійським патентним відомством 
(ЄАПВ) і національними відомствами за-
рубіжних країн, відповідно до затвердже-
ного складу ПІБ. 

Колекція ПІБ на оптичних дисках за 
2014 рік поповнилася 400 дисками та ста-
ном на 31.12.2014 становила 6 704 диски. 
Поступове зменшення кількості дисків із 
зарубіжною патентною документацією, 

що надходять до ПІБ (у порівнянні з 2011–
2013 роками – майже удвічі), пов’язане із 
припиненням деякими зарубіжними ві-
домствами традиційних видів публікації 
патентної документації на матеріальних 
носіях і наданням доступу до неї через Ін-
тернет. 

Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) 
експертизи – складова частина ПІБ – за 
2014 рік поповнився понад 1150 примір-
никами книг, брошур, періодичних ви-
дань, а також національною патентною 
документацією – поточними публікаціями 
офіційного бюлетеня «Промислова влас-
ність» на DVD та національного 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 дже-
рел. Протягом звітного періоду база, до-
ступ до якої надається через локальну ме-
режу Інтранет, поповнилась понад 3350 
документами. 

ДІФ експертизи доукомплектовувався 
національними стандартами України за 
тематикою «Інформація і документація. 
Інформаційні технології», відповідно до 
періодичного інформаційного покажчика 
«Стандарти», який видається Державним 
підприємством «Український науково-до-
слідний і навчальний центр проблем стан-
дартизації, сертифікації та якості» Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі 
України.

Важливою ланкою в комплексі робіт з 
інформаційного забезпечення експертів є 
система надання матеріалів за міжбібліо-
течним абонементом із використанням 
фондів 74 бібліотек України, а також фон-
ду Державної публічної науково-технічної 
бібліотеки Росії на основі укладеного до-
говору. 

Замовлення експертів щодо непатент-
ної літератури, у т.ч. мінімуму документа-
ції РСТ, забезпечуються шляхом вико-
ристання зарубіжних комерційних баз да-
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них на основі укладених угод. Зокрема, 
протягом 2014 року продовжувалося ви-
користання веб-порталу Програми ВОІВ 
ARDI «Доступ до результатів наукових до-
сліджень та інноваційних проектів», БД 
«Science Direct Article Choice» компанії 
ELSEVIER B.V. (Нідерланди), Цифрової біб-
ліотеки IEEE Xplore Інституту інженерів з 
електротехніки та електроніки (США), БД 
«Журнали Американського хімічного това-
риства (American Chemical Society – ACS, 
США)» та Цифрової бібліотеки Wiley Online 
Library видавництва Wiley Subscription 
Services, Inc. (США). Як і у попередні роки 
використовувалися безоплатні національ-
ні і зарубіжні Інтернет-ресурси.

Продовжувалося виконання комплексу 
робіт, пов’язаних із забезпеченням досту-
пу експертів до комерційних зарубіжних 
баз даних та зарубіжних інформаційних 
продуктів, використання яких є обо-
в’язковим і які протягом 2014 року забез-
печували доступ до патентної документа-
ції мінімуму документації РСТ у повному 
обсязі та джерел непатентної літератури, а 
саме:

− пошукової системи ЄПВ EPOQUE Net 
згідно з угодою, укладеною з ЄПО;

− БД REAXYS – унікального інформацій-
но-пошукового комплексу, який надає до-
ступ до патентної інформації й непатент-
ної літератури в галузі хімії, згідно з укла-
деною угодою з компанією ELSEVIER B.V. 
(Нідерланди);

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

− спеціалізованих баз даних у галузі 
органічної хімії, фармацевтики, медицини 
та біотехнології, насамперед БД «Chemical 
Abstracts Service» (CAS), згідно з угодою, 
укладеною з Європейською службою STN 
International (FIZ Karlsruhe, Німеччина), яка 
надавала можливість користування визна-
ченим переліком баз даних, найбільш не-
обхідних для експертизи;

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

− інформаційного продукту компанії 
«Твінком» «Все энциклопедии Рубрикона» 
(Російська Федерація).

Для додаткового забезпечення експер-
тів непатентною літературою (статті із за-
рубіжних журналів), передусім мінімуму 
документації РСТ у рамках комплексу 
робіт з реалізації функцій МПО та ОМПЕ та 
патентно-інформаційного забезпечення 
цього процесу, у 2014 році було укладено 
угоду на користування новим комерцій-
ним ресурсом – Цифровою бібліотекою 
Wiley Online Library видавництва Wiley 
Subscription Services, Inc. (США). Також ук-
ладено договір з Федеральним інститутом 
промислової власності Роспатенту на при-
дбання інформаційного продукту «Описа-
ния полезных моделей к охранным доку-
ментам РФ за 2013 р. на DVD».

Основним джерелом комплектування 
фондів зарубіжної патентної документації 
як для цілей експертизи, так і потреб гро-
мадськості України залишається двосто-
ронній міжнародний обмін патентною до-
кументацією із зарубіжними відомствами, 
який здійснює заклад експертизи як центр 
міжнародного обміну виданнями.

Протягом останніх років міжнародний 
обмін патентною документацією поступо-
во переходить на якісно новий рівень у 
зв’язку з використанням мережі Інтернет 
для здійснення офіційних публікацій. У 
2014 році припинилося надходження в Ук-
раїну офіційних видань Федеральної служ-
би з інтелектуальної власності Російської 
Федерації (Роспатент) на оптичних дисках: 
бюлетеня «Изобретения и полезные мо-
дели» з описами винаходів до патентів 
Російської Федерації, бюлетеня «Товарные 
знаки, знаки обслуживания и НМПТ» та 
бюлетеня «Промышленные образцы». До-
ступ користувачів до цих публікацій забез-
печується через офіційний сайт Федераль-
ного інституту промислової власності 
(ФІПВ) Роспатенту (розділ «Офіційні публі-
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кації»), а відомствам-партнерам з міжна-
родного обміну патентною інформацією – 
через FTP-сервер ФІПВ.

У зв’язку з цим у рамках обміну про-
довжувалась розсилка української патент-
ної документації на оптичних дисках всім 
відомствам-партнерам, крім тих, які зі сво-
го боку ініціювали припинення взаємного 
обміну.

Так, у 2014 році офіційний бюлетень 
«Промислова власність» на DVD надіслано 
до 16 зарубіжних відомств та організацій. 
Національний CD-ROM «Винаходи в Ук-
раїні» надсилався у 2014 році до семи ві-
домств, CD-ROM «Знаки для товарів і пос-
луг, зареєстровані в Україні» – одному за-
рубіжному відомству.

У звітному періоді продовжувалося бе-
зоплатне комплектування патентних фон-
дів організацій України національною па-
тентною документацією – офіційним бю-
летенем «Промислова власність» (на 
паперовому носієві та DVD) та національ-
ним CD-ROM «Винаходи в Україні».

Міжнародні класифікації об’єктів 
промислової власності
З метою застосування міжнародних класи-
фікацій об’єктів промислової власності у 
перекладі українською мовою в процесі 
експертизи заявок  та використання їх (у 
межах, визначених відповідними норма-
тивно-правовими актами) заявниками і 
широким колом користувачів, а також ви-
конання зобов’язань за міжнародними 
угодами щодо міжнародних класифікацій, 
до яких приєдналась Україна, тривали ро-
боти з актуалізації міжнародних класифі-
кацій у перекладі українською мовою та 
забезпечувалося запровадження їх нових 

версії МПК-2014.01 і набранням чинності з 
1 січня 2015 року її нової версії у 2014 році 
забезпечено:

− переклад з англійської мови на ук-
раїнську, науково-термінологічне і науко-
во-технічне редагування змін та допов-
нень до української версії МПК-2014.01 з 
метою її актуалізації та запровадження з 
1 січня 2015 року української версії МПК-
2015.01;

− створення нової ІДС «Міжнародна 
патентна класифікація. Українська версія 
(2015.01)», вільний доступ до якої буде на-
дано із січня 2015 року через офіційні  
веб-сайти ДСІВ та ДП «УІПВ».

У зв’язку з тим, що ВОІВ у звітному році 
внесено зміни до версії 2014 р. 10-ї редак-
ції МКТП, виконано переклад, науково-
термінологічне та науково-технічне реда-
гування змін і доповнень до МКТП (10-
2014) у перекладі українською мовою з 
метою її актуалізації та запровадження з 1 
січня 2015 р. МКТП (10-2015), а також 
створено ІДС «Міжнародна класифікація 
товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніц-
цька класифікація). Десята редакція, 
версія 2015 року», вільний доступ до якої 
буде надано через офіційні  веб-сайти 
ДСІВ та ДП «УІПВ» з 1 січня 2015 р.

Протягом 2014 р. проводилися роботи 
з удосконалення тексту МКТП у перекладі 
українською мовою з метою актуалізації 
перекладу з урахуванням змін рівня техні-
ки, норм сучасної української мови, збіль-
шення обсягів найменувань товарів і пос-
луг, що пропонуються споживачам, від-
повідно до тенденцій розвитку ринку 
товарів/послуг та забезпечення представ-
лення інформації у МКТП у формі, визна-
ченій ВОІВ за результатами ревізії  МКТП,  

версій у державній сис-
темі правової охорони ін-
телектуальної власності 
відповідно до прийнятої 
стратегії та практики ВОІВ.

У зв’язку з внесенням 
ВОІВ у 2014 році змін та 
доповнень до чинної 

пов’я заної з кардиналь-
ною змі ною структури 
класифікації. У резуль-
таті було переглянуто 
МКТП у перекладі ук-
раїнською мовою в час-
тині класів, що стосу-
ються послуг. 
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3.1. Державна реєстрація 
авторського права

Протягом 2014 року до Державної служби 
подано 4931 заявку на реєстрацію ав-
торського права на твір та здійснено 5025 
державних реєстрацій авторського права 
на твір, що на 15,2% менше, ніж у минуло-
му році (рис. 3.1).

Протягом звітного періоду здійснено 
1195 реєстрацій авторського права на 
службові твори, що приблизно на 2% мен-
ше, ніж у 2013 році (1219 реєстрацій). При 

цьому, як і в минулому році, переважають 
реєстрації службових творів, майнові пра-
ва на які належать роботодавцям (755 
реєстрацій). Кількість реєстрацій службо-
вих творів, майнові права на які є спіль-
ною власністю працівника, який створив 
твір, та роботодавця, становить 440. 

У 2014 році ДСІВ зареєстровано 245 до-
говорів, які стосуються права автора на 
твір (рис. 3.2), та подано 244 заявки на 
реєстрацію договорів, які стосуються пра-
ва автора на твір. Найбільше зареєстрова-
но договорів про передачу (відчуження) 

3 Авторське право та суміжні права

Рис. 3.1.  Динаміка державних реєстрацій авторського права 
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Рис. 3.2. Динаміка державних реєстрацій договорів 

майнових прав на твір (228). Зареєстрова-
но 12 договорів про передачу виключного 
права і 7 договорів про передачу не-
виключного права на використання твору.

Відомості про здійснені у 2014 році 
реєстрації опубліковано в офіційному бю-
летені Державної служби «Авторське пра-
во і суміжні права» та у Каталозі держав-
ної реєстрації.

3.2. Діяльність організацій 
колективного управління

ДСІВ забезпечує ведення обліку організа-
цій колективного управління, визначає 
уповноважені організації колективного уп-
равління, здійснює нагляд за їх діяльністю. 
У 2014 році на обліку в ДСІВ перебувало 
18 організацій колективного управління, 
відомості про які розміщені на офіційному 
веб-сайті ДСІВ (http://sips.gov.ua/ua/vid-z-
reestru_OKU).

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України 
«Про авторське право та суміжні права» 
суб’єкти авторського права і (або) суміж-
них прав можуть також доручати управ-
ління своїми майновими правами на ко-
лективній основі відповідним дер жав ним 
організаціям, установчі документи яких 
передбачають здійснення таких функцій. 

На сьогодні в Україні такою організа-
цією є Державна організація «Українське 
агентство з авторських та суміжних прав» 
(Агентство), яка входить до сфери управ-
ління  ДСІВ.  

Агентство є організацією колективного 
управління авторськими правами на під-
ставі укладених договорів власне з авто-
рами (правонаступниками) чи право-
власниками, або ж з відповідними інозем-
ними авторсько-правовими організаціями. 
Агентство представляє інтереси понад   5 
тисяч українських авторів, а також більш 
ніж 3 мільйонів іноземних авторів.

Протягом 2014 року Агентство прово-
дило активну роботу щодо співпраці з пра-
вовласниками – українським авторами та 
видавництвами, іноземними організація-
ми колективного управління, користувача-
ми «великих» прав – театрами, та «малих» 
прав – телерадіокомпаніями, філармонія-
ми, організаторами концертних заходів, 
ресторанами, готелями та іншими кате-
горіями користувачів. 

Так, сума зборів авторської винагороди 
у 2014 році склала 31,7 млн. грн., що пе-
ревищує показник минулого року майже 
на 1 млн. грн., та на 5,4 млн. грн. – показ-
ник 2012 року. При цьому слід зазначити, 
що сума зборів авторської винагороди у 
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2014 р. є рекордною за весь період діяль-
ності Агентства з 2003 р. (рис. 3.3).

Протягом року активно проводилася 
робота з укладання договорів про взаєм-
не представництво інтересів з товариства-
ми-членами CISAC. У 2012 році міжнарод-
не управління було розформовано, і тіль-
ки наприкінці 2013 р. робота управління з 
міжнародної діяльності була повністю від-
новлена. 

На сьогодні Агентством укладено 106 
договорів про взаємне представництво. 
Так, у 2013 р. було укладено 1 договір про 
взаємне представництво, у 2014 – 15 
нових  договорів з організаціями колектив-
ного управління Австралії, Бельгії, Японії, 
Словенії, Норвегії, В’єтнаму та інших країн 
світу. 

З метою приведення роботи Агентства 
у відповідність до міжнародних стандар-
тів, введено в експлуатацію програмний 
продукт Vericast від іспанської софтверної 
компанії  BMAT для автоматичного моніто-
рингу ефіру телеканалів та радіостанцій. 
Використання даного програмного про-
дукту значно підвищить точність даних 
про фактично використані музичні твори, 
звільнить «великих» користувачів від не-
обхідності підготовки звітів великого обся-
гу. Впровадження такої програми моніто-

рингу отримало позитивний відгук від Ав-
торської ради Агентства та користувачів. 

Необхідно відмітити позитивні зміни у 
розмірах розподіленої та  виплаченої ав-
торської винагороди правовласникам. Так, 
протягом 2014 р. українським та інозем-
ним правовласникам перераховано ав-
торську винагороду  у сумі, що на 15%  пе-
ревищує показник 2013 р. та на 25% – 
2012. 

На даний час в рамках співпраці з 
CISAC Агентство продовжує роботу з вне-
сення творів українських правовласників у 
міжнародні бази даних, що забезпечує 
ефективну ідентифікацію українських 
творів іноземними партнерами-членами 
CISAC, а отже, і належне отримання роялті 
українськими правовласниками.

Українське агентство з авторських та 
суміжних прав на постійній основі прово-
дить судово-претензійну роботу зі стяг-
нення заборгованості з користувачів та 
виплат компенсацій за неправомірне вико-
ристання об’єктів авторського права. Про-
тягом 2014 р. подано майже 70 позовів 
про порушення авторських прав. За ре-
зультатами проведеної роботи у 2014 р. на 
рахунок Агентства отримано 930 тис. грн., 
що на 740 тис. грн. більше, ніж у 2013 р., 
та на 760 тис. грн. більше, ніж у 2012.

Рис. 3.3. Динаміка надходження авторської винагороди (тис. грн.)
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3.3. Легалізація програмного 
забезпечення

Правовий механізм самостійного здійс-
нення органами виконавчої влади заходів 
з легалізації комп’ютерних програм шля-
хом укладення прямих угод з особами, які 
мають виключне право дозволяти вико-
ристання комп’ютерних програм, перед-
бачено пунктом 9 Порядку легалізації 
комп’ютерних програм в органах виконав-
чої влади, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 4 березня 
2004 р. № 253. 

Оскільки Законом України «Про Дер-
жавний бюджет на 2014 рік» за програ-
мою «Заходи з легалізації комп’ютерних 
програм в органах виконавчої влади» 
кошти не були передбачені, ДСІВ направи-
ла листи органам виконавчої влади з про-
ханням розглянути можливість підписання 
прямих угод з правовласниками програм-
ного забезпечення на придбання комп’ю-
терних програм.

Разом з тим направлені листи до осіб, 
які мають виключне право дозволяти ви-
користання комп’ютерних програм з про-
ханням надання правової та методичної 
підтримки органам виконавчої влади з пи-
тань укладання договорів про використан-
ня комп’ютерних програм у рамках прове-
дення заходів з легалізації комп’ютерних 
програм. 

3.4. Адміністративні послуги ДСІВ 
у сфері авторського права 
і суміжних прав

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Поло-
ження про ДСІВ та на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22 березня 2012 р. 
№ 332 «Про затвердження Положення 
про Реєстр виробників та розповсюджува-
чів програмного забезпечення» ДСІВ веде 
такий Реєстр та видає свідоцтва про вне-
сення відомостей до нього. У 2014 році 
подано 41 заявку та видано 46 свідоцтв 

про внесення відомостей до цього Ре-
єстру.

Загалом, починаючи з 2003 року, 
суб’єктам господарювання видано 1798 
свідоцтв про внесення відомостей до 
Реєстру виробників та розповсюджувачів 
програмного забезпечення.

Відповідно до Закону України «Про 
особливості державного регулювання 
 ді яльності суб’єктів господарювання, пов’я-
заної з виробництвом, експортом, імпор-
том дисків для лазерних систем зчитуван-
ня, матриць» та Закону України «Про лі  -
цензування певних видів господарської 
діяльності» ДСІВ здійснює ліцензування 
виробництва дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць.

У звітному році видано 1 ліцензію на 
виробництво дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць. На даний час вироб-
ництво таких дисків здійснюють згідно з 
відповідними ліцензіями 3 суб’єкта госпо-
дарювання.

У звітному році ДСІВ забезпечувала 
процес видачі контрольних марок імпор-
терам, експортерам та відтворювачам при-
мірників аудіовізуальних творів, фоног-
рам, відеограм, комп’ютерних програм, 
баз даних, ведення Єдиного реєстру одер-
жувачів контрольних марок відповідно до 
Закону України «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фо-
нограм, відеограм, комп’ютерних прог-



32 Р і ч н и й   з в і т  ·  2 0 1 4

рам, баз даних». Було видано 2 607 150 
контрольних марок, з них 2 533 серії «А» 
та 2 604 617 серії «К», що майже удвічі 
менше, ніж у 2013 році. Така тенденція, 
перш за все, пов’язана зі швидким розвит-
ком інформаційно-комунікаційних техно-
логій, що призводить до розповсюдження 
об’єктів авторського права і суміжних прав 
через мережу Інтернет.

3.5. Контроль за дотриманням 
законодавства при використанні 
об’єктів авторського права 
і суміжних прав

В 2014 році вперше розпочато планові пе-
ревірки згідно з  затвердженими квар-
тальними планами проведення заходів 
державного нагляду (контролю) в рамках 
виконання статті 5 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності». 
Такі перевірки проводяться державними 
інспекторами з питань інтелектуальної 
власності. 

Протягом січня-липня 2014 року  про-
ведено 219 перевірок (з них – 186 плано-
вих та 33 позапланові) суб’єктів господа-
рювання, які у своїй діяльності використо-
вували об’єкти права інтелектуальної 
власності. За результатами проведених пе-
ревірок складено та направлено до суду 

прокуратури, МВС України та СБУ. Пріори-
тетним напрямком здійснення заходів де-
ржавного нагляду (контролю) були пере-
вірки дотримання вимог законодавства 
при використанні програмного забезпе-
чення. З 219 перевірок:

– 160 проведено щодо законності ви-
користання програмного забезпечення 
(що у відсотковому значенні становить 
73,1%);

– 34 щодо законності використання 
об’єктів авторського права та суміжних 
прав під час публічного виконання, публіч-
ної демонстрації, публічного сповіщення 
15,5%;

– 22 стосовно незаконного розповсюд-
ження дисків для лазерних систем зчиту-
вання 10,1%;

– 3 перевірки суб’єктів господарюван-
ня, які займаються виробництвом дисків 
для лазерних систем зчитування. 

Завдяки проведенню планових заходів 
державного нагляду (контролю) поперед-
жено правопорушень у сфері використан-
ня програмного забезпечення на суму 
близько 2 мільйонів грн. Позитивним мо-
ментом таких заходів є те, що вони мають 
упереджувальний характер. 

Оскільки період між отриманням 
суб’єк том господарювання  повідомлення 
про проведення планової перевірки та без-
посередньо початком зазначеної перевір-

30 протоколів про ад-
міністративні право-
порушення (11 прото-
колів за статтею 51-2 
КУпАП, 19 – за статтею 
164-9 КУпАП). Вилуче-
но більш ніж 5 700 
примірників контра-
фактної продукції на 
загальну суму близько 
141 600 грн. 

Крім того, взято 
участь у 31 спільній 
перевірці з органами 

ки згідно законо-
давства України ста-
новить не менше 10 
днів, суб’єкт господа-
рювання має мож-
ливість повернутись 
у рамки правового 
поля та прискорити 
придбання ліцензій-
ного програмного за-
безпечення. 

У зв’язку із запро-
вадженням у липні 
2014 року законо-
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давчих обмежень щодо проведення за-
ходів державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності, а саме 
внесенням змін до статті 31 Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 
2014 рік», відповідно до якої перевірки 
підприємств, установ та організацій, фі-
зичних осіб – підприємців контролюючи-
ми органами (крім Державної фіскальної 
служби України) протягом серпня – груд-
ня 2014 року здійснювались виключно з 
дозволу Кабінету Міністрів України або за 
заявою суб’єкта господарювання щодо 
його перевірки, відповідні  заходи держав-
ного нагляду (контролю) протягом зазна-
ченого періоду не проводились. 

Окремим напрямом роботи державних  
інспекторів у звітному році була участь у 
діяльності регіональних Координаційних 
рад по боротьбі з порушеннями прав інте-
лектуальної власності. В Житомирській, 
Львівській, Тернопільській, Волинській, 
Івано-Франківській областях проведено 
низ ку просвітницьких заходів, присвяче-
них, зокрема, питанням укладення суб’єк-
тами господарювання угод на право вико-
ристання об’єктів інтелектуальної влас-
ності; роз’яснення законодавства у сфері 
інтелектуальної власності; правомірності 
використання програмного забезпечення 
в органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.
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4.1. Співробітництво 
з Європейським Союзом

Знаковою подією на шляху європейської 
інтеграції України стало підписання у 2014 
році Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Фахівці державної 
системи правової охорони інтелектуальної 
власності України брали активну участь у 
двосторонньому співробітництві у сфері 
інтелектуальної власності з європейськи-
ми колегами.

У травні відбулось засідання міжвідом-
чої робочої підгрупи «Інтелектуальна влас-
ність», створеної за ініціативи ДСІВ з ме-
тою визначення заходів, необхідних для 
подальшої імплементації положень Глави 
9 «Інтелектуальна власність» Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

До складу Робочої підгрупи, крім фахів-
ців ДСІВ, увійшли представники Мін-
економрозвитку, МЗС, Міндоходів, МВС, 
Мін агрополітики тощо. 

У ході засідання були обговорені акту-
альні питання, пов’язані з імплементацією 
Глави 9 Угоди, зокрема зобов’язання Ук-
раїни у сфері інтелектуальної власності, 
стан співробітництва з ЄС, необхідність 
створення та розвитку інфраструктури, 
потреба інституційних та законодавчих 
змін, важливість залучення фінансової та 
технічної допомоги ЄС,  а також очікувані 
наслідки від реалізації Угоди. У грудні звіт-
ного року фахівці ДСІВ взяли участь в 11-
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му спільному засіданні Робочої групи з пи-
тань покращення захисту прав інтелекту-
альної власності в рамках Підкомітету № 1 
«Торгівля та інвестиції» Комітету з питань 
співробітництва між Україною та Європей-
ським Союзом.

Європейській стороні було надано акту-
альну інформацію з імплементації поло-
жень Угоди про асоціацію щодо нових за-
ко нодавчих змін у частині електронної ко-
мерції та боротьби з Інтернет-піратством, 
діяльності організацій колективного управ-
ління, стану реалізації проекту техніч ної 
допомоги ЄС TWINNING та інших поруше-
них європейськими партнерами питань.

Реалізація проекту технічної допомоги 
Європейського Союзу TWINNING «Удоско-
налення правової охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні» роз-
почалася у квітні. Проект передбачає про-
ведення аналізу деяких законодавчих 
 актів України у сфері інтелектуальної влас-
ності щодо його відповідності за  коно-
давству ЄС, тренінгів та навчальних прог-
рам для співробітників ДСІВ, експертів ДП 
«УІПВ», представників МВС, митних ор-
ганів, а також суддів господарських, ад-
міністративних та місцевих загальних 
судів, які розглядають справи з питань ін-
телектуальної власності. 

Виконавцем зазначеного проекту обра-
но консорціум Іспанського відомства з па-
тентів та торговельних марок та Відомства 
Данії з патентів та торговельних марок.
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У травні відбулася урочиста Конферен-
ція, присвячена відкриттю проекту. Метою 
цього заходу було оголошення про офіцій-
ний початок реалізації проекту та інфор-
мування задіяних державних органів та 
громадськості про його цілі та завдання. 
Конференція пройшла на високому пред-
ставницькому рівні, зокрема захід відвіда-
ли Посол Європейського Союзу в Україні, 
Голова Представництва ЄС в Україні Ян 
Томбінські та Посол Королівства Іспанії в 
Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне. 
Конференція викликала великий інтерес 
серед спільноти інтелектуальної власності, 
зокрема її відвідали співробітники Пред-
ставництва ЄС в Україні, Посольства Ко-
ролівства Іспанії в Україні, представники 
Іспанського відомства з питань патентів та 
торговельних марок, Відомства Данії з пи-
тань патентів та торговельних марок, де-
ржавних і судових органів України,  фахів-
ці, задіяні в процесі впровадження проек-
ту. Крім того, на заході були присутні 
члени асоціацій та об’єднань правовлас-
ників, що діють на українському ринку.

У травні відбувся робочий візит до Ук-
раїни європейських експертів в рамках 
підкомпоненту «Удосконалення цифрової 
патентної бібліотеки». В рамках візиту екс-
перти ЄС у співпраці з українськими фахів-
цями провели аналіз вже існуючої та пра-
цюючої цифрової патентної бібліотеки. За 
результатами візиту європейські фахівці 
підготували опис цифрової патентної біб-
ліотеки та провели порівняльний аналіз з 
найкращими європейськими аналогами. 
На підставі проведеного аналізу будуть 
підготовлені рекомендації щодо удоско-
налення існуючої системи. Після цього ек-
сперти ЄС нададуть допомогу щодо запро-
вадження рекомендованих удосконалень.

У травні відбулись робочі зустрічі євро-
пейських фахівців з представниками ук-
раїнських правоохоронних та контролюю-
чих органів, задіяних у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності, зокрема МВС, 
Департаменту митної справи Міндоходів 
та Генеральної прокуратури. Іспанські екс-

перти з питань координації діяльності пра-
воохоронних та контролюючих органів у 
сфері інтелектуальної власності були оз-
найомлені із структурою, функціями та 
повноваженнями вищезазначених органів 
у сфері захисту прав інтелектуальної влас-
ності. Після отримання необхідної інфор-
мації іспанські експерти підготують від-
повідні рекомендації щодо удосконалення 
координації діяльності правоохоронних 
органів України. 

У червні та липні були проведені семі-
нари для правоохоронних органів України 
з питань координації їх діяльності.

У листопаді відбувся ознайомчий візит 
українських фахівців до Датського відомс-
тва з патентів та торговельних марок з пи-
тань автоматизації процесів діловодства 
за заявками та побудови автоматизованої 
системи управління якістю експертизи. В 
рамках візиту українські фахівці ознайо-
милися із структурою та функціями Датсь-
кого відомства, особливостями проведен-
ня експертизи заявок на об’єкти про-
мислової власності, переліком послуг, що 
надається Відомством користувачам, ав-
томатизованими системами діловодства 
та управління якістю, базами даних, а та-
кож функціонуванням першої в світі Інтер-
нет-біржі патентів.

За звітній період проведено три засі-
дання Наглядової Ради проекту, в якому 
взяли участь керівники проекту від Украї-
ни, Іспанії та Данії, представники Націо-
нального агентства України з питань де-
ржавної служби та Представництва ЄС в 
Україні. За результатами заходів затверд-
жено квартальні звіти про хід реалізації 
проекту.  

4.2. Співробітництво 
з Європейським патентним 
відомством 

Протягом року Європейське патентне ві-
домство (ЄПВ) традиційно запрошувало 
українських експертів до участі в роботі 
спеціалізованих тренінгів та семінарів 
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Євро пейської патентної академії ЄПВ з ме-
тою ознайомлення з останніми світовими 
тенденціями щодо проведення експертизи  
заявок, особливостями проведення патен-
тного пошуку та специфікою використання 
різноманітних пошукових баз даних. 

Враховуючи бурхливий розвиток новіт-
ніх технологій, ЄПВ останні декілька років 
робить акцент на проведенні дистанцій-
них курсів, що дозволяє охопити якомога 
більшу кількість фахівців, включаючи й ук-
раїнських експертів.

4.3. Співробітництво із Всесвітньою 
організацією інтелектуальної 
власності

Одним з пріоритетних напрямів діяльності 
ДСІВ є співробітництво з ВОІВ у сфері інте-
лектуальної власності

В рамках участі у роботі 54-ї серії засі-
дань Генеральної Асамблеї держав-членів 
ВОІВ 30 вересня 2014 року відбулася 
офіційна зустріч української делегації з Ге-
неральним директором ВОІВ Френсісом 
Гаррі, під час якої була офіційно підписана 
Програма співробітництва між ДСІВ та 
ВОІВ на 2014-2016 роки. Метою Програми 
співробітництва є активізація плідного й 
взаємовигідного співробітництва між Ук-
раїною та ВОІВ з питань правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні.

Реалізація Програми співробітництва 
зміцнить авторитет нашої держави на між-

обізнаності та поглибленню розуміння 
значення діяльності у сфері інтелектуаль-
ної власності як на рівні органів державної 
влади, так і в суспільстві в цілому.

Протягом року представники держав-
ної системи правової охорони інтелекту-
альної власності України брали участь у 
роботі основних Робочих груп та Комітетів 
ВОІВ, зокрема Постійного комітету з 
 патентного права, Постійного комітету з 
інте  лектуальної власності, генетичних ре-
сур сів, традиційних знань та фольклору, 
Комітету експертів Союзу Міжнародної па-
тент ної класифікації, Постійного комітету з 
питань законодавства щодо торговельних 
марок, промислових зразків та географіч-
них зазначень, Комітету зі стандартів, 
Робо чій групі Договору про патентну коо-
перацію, Робочій групі з правового роз-
витку Гаазької системи міжнародної реєст-
рації промислових зразків, Робочій групі з 
розробки Лісабонської системи, Комітету з 
програми та бюджету, Робочій групі з пра-
вового розвитку Мадридської системи 
міжнародної реєстрації знаків, Робочій 
групі з перегляду Міжнародної патентної 
класифікації, Комітету з розвитку та інте-
лектуальної власності, у роботі 54-ї серії 
засідань Асамблей держав-членів ВОІВ. 
Участь українських фахівців у зазначених 
заходах ВОІВ дозволяє безпосередньо 
брати участь у регулюванні стратегічної 
направленості діяльності ВОІВ, ефективно 
відстоювати інтереси України у сфері інте-

Експерти Іспанського відом ства патентів і 
тор го вельних марок в рамках про екту Євро-
пейського Союзу Twinning ознайомились 
з експо зицією Музею правової охо рони 
інтелектуальної влас ності

народній арені, сприятиме залу-
ченню консультативної та техніч-
ної допомоги ВОІВ для вдоскона-
лення національної системи 
правової охорони інтелектуальної 
власності, сприятиме розширенню 
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лектуальної власності, реалізовувати де-
ржавну політику у зазначеній сфері, що 
сприяє створенню позитивного іміджу на-
шої країни на міжнародній арені.

4.4. Двостороннє співробітництво

Протягом багатьох років Україна та Грузія 
є дружніми та надійними партнерами у 
всіх сферах міждержавного співробітниц-
тва, включаючи і сферу правової охорони 
та захисту прав інтелектуальної власності. 
Логічним продовженням ефективної двос-
торонньої співпраці стало офіційне підпи-
сання у вересні звітного року у м. Женеві, 
Швейцарська Конфедерація, Меморанду-
му про взаєморозуміння між Державною 
службою інтелектуальної власності Украї-
ни та Національним центром інтелекту-
альної власності Грузії САКПАТЕНТІ.

Метою Меморандуму є розвиток спів-
робітництва між ДСІВ та САКПАТЕНТІ в 
сфері правової охорони інтелектуальної 
власності, визначення пріоритетних на-
прямків двостороннього співробітництва. 
Реалізація цього документу сприятиме 
розширенню робочих зв’язків у сфері інте-
лектуальної власності з Грузією, встанов-
ленню прямого співробітництва між 
 відповідними підрозділами обох сторін, 
 обміну інформацією про діяльність, 
спрямо вану на розвиток і зміцнення 
 націо наль них систем інтелектуальної 
 власності, навчанню експертів, обміну 
 досвідом щодо впровадження комп’ю-
теризованої процедури надання прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, обміну 
публікаціями та іншою інформацією, що 
становить взаємний інтерес.

На запрошення грузинської сторони 
представники ДСІВ взяли участь у роботі 
Міжнародної конференції з питань охоро-
ни географічних зазначень, що проводи-
лась в жовтні у м. Тбілісі.

У вересні на запрошення чеської сто-
рони українська делегація взяла участь у 
Міжнародній конференції «Охорона прав 
промислової власності в Європі», яка про-

водилася у м. Празі. Захід був присвяче-
ний 95-річчю створення Відомства з про-
мислової власності Чеської Республіки. Під 
час роботи конференції учасники обгово-
рили актуальні питання сфери промисло-
вої власності та ознайомилися з досвідом 
різних країн стосовно удосконалення за-
конодавства в цій галузі. 

4.5. Співробітництво з Урядом США 
у сфері інтелектуальної власності 

У відносинах з Україною США приділяють 
особливу увагу питанням захисту прав ін-
телектуальної власності. 

Як відомо, у 2013 році Офіс торговель-
ного представника США (ОТП США) при-
своїв нашій державі статус «Пріоритетної 
іноземної країни» («Priority Foreign 
Country») у рамках «Спеціальної доповіді 
301» («Special 301» Report) через суттєві 
проблеми у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності. На думку американської 
сторони, Україна має вирішити низку про-
блем у сфері інтелектуальної власності, що 
стосуються, зокрема, високого рівня пі-
ратства у мережі Інтернет, використання 
неліцензійного програмного забезпечен-
ня урядовими органами України, удоско-
налення діяльності організацій колектив-
ного управління. Крім того, Уряд США 
офіційно розпочав спеціальне розсліду-
вання щодо дотримання прав інтелекту-
альної власності в Україні. Відповідно до 
американського законодавства розсліду-
вання проводиться з метою надання Ук-
раїні додаткової можливості представити 
на розгляд компетентних органів США від-
повідну аргументацію та  актуалізовані 
дані щодо заходів, які вживаються з ме-
тою захисту прав інтелектуальної влас-
ності. 

У лютому звітного року у м. Вашинг-
тоні, США, в ОТП США відбулися чергові 
публічні слухання щодо зазначеної «Спе-
ціальної доповіді 301», у яких взяла участь 
українська делегація. З американської сто-
рони у слуханнях взяли участь уповнова-
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жені представники близько 10 федераль-
них органів влади США, зокрема Держав-
ного департаменту, міністерств торгівлі, 
фінансів, праці, охорони здоров’я та сіль-
ського господарства США, а також пред-
ставники Бюро реєстрації авторських прав 
та Офісу з питань прав інтелектуальної 
власності Адміністрації США з міжнарод-
ної торгівлі, представники недержавних 
організацій, зокрема об’єднань пра-
вовласників, у тому числі і Міжнародного 
альянсу інтелектуальної власності, який 
виступав основним опонентом України в 
рамках спеціального розслідування.

30 квітня 2014 року ОТП США оприлюд-
нив «Спеціальну доповідь 301» щодо ста-
ну захисту прав інтелектуальної власності 
в різних країнах світу, у тому числі в Ук-
раїні. Зважаючи на зусилля Уряду України, 
у тому числі низку проведених у 2014 році 
переговорів з Офісом Торговельного пред-
ставника США на рівні Посольства України 
в США та ДСІВ, в оприлюдненій «Спеціаль-
ній доповіді 301» вирішено виділити Ук-
раїну окремо (не присвоюючи нашій країні 
найнижчий статус «Пріоритетної інозем-
ної країни») і не вживати додаткових за-
ходів у зв’язку зі складною політичною си-
туацією в нашій державі.

Хоча згідно зі «Спеціальною доповід-
дю 301» Україну було виведено за рамки 
рейтингу, наша країна де-факто продов-
жує залишатися на рівні країн-порушників 
з найнижчим статусом «Пріоритетної іно-

іноземної країни» у 2013 році. 
ДСІВ у співпраці з американською сто-

роною щорічно проводить в Україні захо-
ди просвітницького характеру, спрямовані 
на підвищення обізнаності населення Ук-
раїни у сфері інтелектуальної власності.

Одним із інструментів такої співпраці є 
Програма розвитку комерційного права 
(CLDP). Ця Програма Офісу Генерального 
юридичного радника Міністерства торгівлі 
США має унікальне завдання надавати 
технічну допомогу в сфері комерційного 
права державному та приватному сектору 
перехідних країн для підтримки цілей їх-
нього економічного розвитку. 

Представники державної системи пра-
вової охорони інтелектуальної власності 
взяли участь у семінарі з питань вико-
ристання альтернативних методів вирі-
шення комерційних спорів, який відбувся 
у травні звітного року, а у липні – у роботі 
круглого столу CLDP з питань підготовки 
посібника з інтелектуальної власності для 
українських суддів. 

У вересні CLDP спільно з ДСІВ провела 
семінари «Захист прав інтелектуальної 
власності в мережі Інтернет: законодавча 
база України» та  «Боротьба з цифровим 
та Інтернет-піратством в Україні». Окрім 
того, що семінари стали майданчиком для 
відкритої та професійної дискусії, вони та-
кож допомогли розробити важливі реко-
мендації для державного та приватного 
секторів. 

Фахівці Програми розвитку 
комер ційного права (CLDP) Міні-
стерства торгівлі США є активними 
учасниками заходів з питань 
правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні

земної країни». ОТП США, як 
і раніше, вважає, що потре-
бують вирішення всі про-
блемні питання, які були 
підставою для надання Ук-
раїні статусу «Пріоритетної 
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5.1. Інтернет-ресурси державної 
системи правової охорони 
інтелектуальної власності

Державна система правової охорони інте-
лектуальної власності в Україні представ-
лена в мережі Інтернет такими ресур-
сами: 

• www.sips.gov.ua;
• www.uipv.org;
• www.iii.ua; 
• www.uacrr.org; 
• www.fabrikaidei.kiev.ua. 
У 2014 році тривала робота з актуаліза-

ції та вдосконалення офіційного веб-сайту 
Державної служби інтелектуальної влас-
ності України  www.sips.gov.ua. 

Протягом року на сторінках веб-сайту 
розміщено понад 750 інформаційних ма-
теріалів українською й англійською мова-
ми, 430 з яких належать до категорії «Но-
вини». Статичні та динамічні розділи по-
повнено актуальною інформацією про 
заходи, які відбувалися в державній сис-
темі правової охорони інтелектуальної 
власності протягом року. Розміщено по-
над 1 430 фотоматеріалів з конференцій, 
семінарів, засідань тощо; доповнено роз-
діли й окремі рубрики, корисні як для фа-

5 Забезпечення доступу громадськості 
до інформації, пов’язаної з охороною 
прав на об’єкти інтелектуальної 
власності

хівців системи, так і для заявників та заці-
кавлених осіб («Про ДСІВ», «Адміністра-
тивні послуги», «Нормативні і правові 
акти», «Доступ до публічної інформації», 
«Дорадчі органи та робочі групи», «Гро-
мадська рада», «Авторське право і суміж-
ні права» та ін.).

На офіційному веб-сайті ДСІВ створено 
розділ «Проект технічної допомоги ЄС 
TWINNING», представлений українською 
та англійською мовами, в якому висвітлю-
ються всі заходи, що проводяться в рамках 
Проекту. 

Відвідуваність веб-сайту становить в 
середньому понад 21 тисячу користувачів 
на місяць; усього за 2014 рік веб-ресурс 
відвідали майже 254 тисячі користувачів. 
Протягом 2014 року користувачами з різ-
них країн світу (України, Росії, США, Німеч-
чини, Білорусі та інших) було переглянуто 
понад 922 тисячі сторінок.

Протягом 2014 року на електронну ад-
ресу адміністрації веб-сайту надійшло по-
над 320 листів. Найбільша їх кількість сто-
сувалась авторського права та суміжних 
прав, охорони об’єктів промислової влас-
ності, а також адміністративних послуг.

З метою забезпечення актуальності та 
інформативності веб-ресурсів державної 
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системи правової охорони інтелектуальної 
власності, насамперед веб-сайту ДСІВ, 
здійснювався моніторинг усіх розділів та 
рубрик, пов’язаних з патентно-інформа-
ційною діяльністю. Протягом 2014 року:

−  актуалізовано інформацію, розміще-
ну в рубриці «Стандарти ВОІВ» розділу 
«Стандарти у сфері інтелектуальної влас-
ності»;

−  актуалізовано інформацію у рубри-
ках «Патентно-інформаційна база експер-
тизи», «Фонд патентної документації гро-
мадського користування», «Патент но-
 інформаційні продукти на оптичних 
носіях», зокрема підрубрика «Регіональ-
ний патентно-інформаційний продукт 
країн СНД CISPATENT», «Міжнародні кла-
сифікації об’єктів промислової власності», 
а також «Новини патентної інформації та 
документації» і «Безоплатні навчальні та 
довідкові матеріали ЄПВ» розділу «Ко-
ристувачам патентної інформації» веб-
сайту ДП «УІПВ»;

−  актуалізовано «Перелік адрес за-
рубіжних баз даних об’єктів промислової 

власності, до яких надається безоплатний 
доступ в Інтернеті» та «Перелік науково-
технічних баз даних та довідкових ре-
сурсів, до яких надається безоплатний до-
ступ в Інтернеті».

5.2. Інтерактивні бази даних 
та інформаційно-довідкові системи

У 2014 році завершено розробку інформа-
ційно-довідкової системи (ІДС) «Міжна-
родна класифікація товарів і послуг для 
реєстрації знаків (Ніццька класифікація). 
Десята редакція, версія 2014 року». На 
відміну від попередніх версій у цій ІДС ре-
алізовано можливість пошуку за назвою 
товарів та послуг, перегляду товарів та 
послуг за номерами класів, перегляду то-
варів та послуг за алфавітом. Після тесту-
вання ІДС передано в промислову експлу-
атацію. Адреса доступу в мережі Інтернет: 
http://uipv.org/ua/bases2.html.

За результатами моніторингу баз даних 
та ІДС були здійснені заходи з удоскона-
лення спеціалізованої БД «Відомості про 

Динаміка відвідувань офіційного веб-сайту Державної служби інтелектуальної власності України у 2014 р.
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винаходи (корисні моделі), зареєстровані 
в Україні», БД «Відомості про заявки на 
винаходи, які прийняті до розгляду», БД 
«Електронна версія акумулятивного офі-
ційного бюлетеня «Промислова влас-
ність»». Зокрема, враховано новий фор-
мат подання класифікаційних індексів 
МПК-2014.01 при публікації національної 
патентної документації. Також здійснено 
доопрацювання баз даних у частині пред-
ставлення бібліографічних даних, мовного 
інтерфейсу, пошукових функцій та розши-
рення доступних для користувачів відо-
мостей.

У процесі адміністрування БД та ІДС за 
2014 рік надано понад 170 консультацій, 
роз’яснень і порад користувачам.

5.3. Офіційні та інформаційні 
видання

Відповідно до Положення про офіційні ви-
дання державної системи правової охоро-
ни інтелектуальної власності ДСІВ регуляр-

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

З метою вдосконалення процедури 
публікації відомостей про об’єкти права 
інтелектуальної власності в офіційних ви-
даннях державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності у звітному 
році внесено зміни до «Положення про 
офіційні видання державної системи пра-
вової охорони інтелектуальної власності» 
та «Інструкції про порядок публікації відо-
мостей у деяких офіційних виданнях 
 державної системи правової охорони інте-
лектуальної власності». Застосування за-
значених документів із змінами під час 
підготовки та публікації офіційних видань 
ДСІВ розпочалося з 1 вересня 2014 р. 

Відповідно до Положення офіційний 
бюлетень «Авторське право і суміжні пра-
ва» виходить друком 4 рази на рік. Офіцій-
ний бюлетень «Промислова власність» у 
2014 р. виходив друком двічі на місяць. 
У табл. 5.2 наведені дані про загальну 

Таблиця 5.1.  Статистика використання  інтернет-БД  у 2014 р.

Найменування БД Кількість запитів

Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»

переглянуто  бібліографій 1376700

переглянуто документів 1294317

виконано пошуків 523408

БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»

переглянуто бібліографій 5961297

переглянуто документів 6105197

виконано  пошуків 1357380

Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»

переглянуто бібліографій 116002

виконано пошуків 65854

БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»»

переглянуто бібліографій 5035062

переглянуто документів 5044398

виконано пошуків 1355144

Усього користувачів 389814
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Таблиця 5.2. Кількість опублікованих у 2014 р. відомостей щодо об’єктів 
промислової власності

Вид публікації Кількість публікацій

Заявки на винаходи, прийняті до розгляду 5154

Патенти України на винаходи 3319

Патенти України на корисні моделі 9193

Патенти України на промислові зразки 2464

Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг 14698

Знаки, визнані добре відомими в Україні 14

Заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або 
права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, які 
прийняті до розгляду

–

Реєстрація кваліфікованих зазначень походження товарів –

Реєстрація права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 
походження товарів 

1

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

10470

Топографії інтегральних мікросхем –

Таблиця 5.3.  Розповсюдження національних патентно-інформаційних продуктів 
на оптичних носіях у 2014 р.

Патентно-інформаційний продукт

Безоплатна розсилка

Платна 
розсилка Разоморганізації 

України

відомства або 
організації 

інтелектуальної 
власності

Річні комплекти

DVD «Офіційний бюлетень «Промислова 
власність»» 34 18 5 57

CD-ROM «Винаходи в Україні» 31 9 1 41

CD-ROM «Зареєстровані в Україні знаки для 
товарів і послуг» 4 1 18 23

CD-ROM «Промислові зразки, зареєстро-
вані в Україні» – – 2 2

Ретроспективні акумулятивні диски

DVD «Знаки для товарів і послуг, зареєстро-
вані в Україні» (за 1993-2014 рр.) – – 2 2

DVD «Промислові зразки, зареєстровані в 
Україні» (за 1993-2014 рр.) – – – –
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кількість опублікованих у 2014 р. відомос-
тей щодо ОПВ.

Патентно-інформаційні продукти на 
оптичних носіях – офіційний бюлетень 
«Промислова власність» на DVD та націо-
нальний CD-ROM «Винаходи в Україні» ви-

користовуються для міжнародного обміну 
патентною документацією із зарубіжними 
відомствами. У табл. 5.3 наведені дані про 
розповсюдження національних патентно-
інформаційних продуктів на оптичних 
носіях у 2014 р.
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6.1. Підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців 

Одним з важливих аспектів діяльності 
ДСІВ з підготовки фахівців у сфері інтелек-
туальної власності є проведення Міжна-
родної літньої школи з інтелектуальної 
власності під егідою ВОІВ, ДСІВ та Одесь-
кої національної юридичної академії. У 
звітному році VI Міжнародна літня школа 
проводилась лише для українських сту-
дентів та молодих фахівців на базі Київсь-
кого національного університету імені Та-
раса Шевченка. Досвід фахівців Науково-
дослідного інституту інтелектуальної 
власності Національної академії правових 
наук України став у нагоді за відсутності 
іноземних доповідачів. Літня школа викли-
кала дуже великий інтерес української мо-
лоді, що свідчить про підвищення ро-
зуміння у зростаючого покоління важли-
вості інтелектуальної власності для 
розвитку країни та економічного про гресу.   

Фахівці ДСІВ брали участь у роботі Все-
української правничої школи з права інте-
лектуальної власності, яку четвертий рік 
поспіль організовує Ліга студентів Асоціа-
ції правників України з метою ознайом-
лення студентства з сучасними проблема-
ми захисту прав інтелектуальної власності 
в Україні та за кордоном. 

У листопаді 2014 року в ДП «УІПВ» від-
булася зустріч фахівців державної системи 
правової охорони інтелектуальної влас-
ності зі студентами Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка – 
майбутніми фахівцями зі спеціальності 
«Інтелектуальна власність». Активний діа-
лог з професіоналами дозволив молоді 
ознайомитися з особливостями функціо-
нування національного закладу експерти-
зи, з організацією робочих процесів у різ-
них підрозділах підприємства. 

Значну увагу ДСІВ приділяє підвищен-
ню кваліфікації фахівців, які працюють в 
державній системі охорони інтелектуаль-
ної власності. 

У рамках обміну досвідом, навчання та 
підвищення кваліфікації представники де-
ржавної системи правової охорони інте-
лектуальної власності протягом року взя-
ли участь у низці заходів, організованих 
міжнародними установами, урядами та ві-
домствами з інтелектуальної власності ін-
ших країн, зокрема у програмі професій-
ного обміну «Захист прав інтелектуальної 
власності», яка проводиться в рамках Про-
грами лідерства для міжнародних відвіду-
вачів Службою з освітніх та культурних пи-
тань Державного департаменту США (м. 
Вашингтон, м. Атланта та м. Сан-Дієго, 
США); семінарі «Система захисту інтелек-

6 Підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців. 
Поширення знань у сфері 
інтелектуальної власності
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туальної власності і питання розвитку на-
уки, технологій, торгівлі та економіки для 
державних службовців Європейських та 
Азіатських країн» для країн, що розвива-
ються (м. Циндао, Китайська Народна Рес-
публіка); регіональному семінарі СОТ з пи-
тань захисту прав інтелектуальної влас-
ності для країн Центральної та Східної 
Європи, Центральної Азії та Кавказу тощо.

У березні 2014 року група державних 
інспекторів з питань інтелектуальної влас-
ності пройшла навчання на курсах підви-
щення кваліфікації з питань виявлення та 
розслідування правопорушень у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності 
(м. Будапешт, Угорщина).

У рамках проекту TWINNING протягом 
2014 року в ДСІВ проходили робочі зуст-
річі з європейськими спеціалістами, а та-
кож тренінги та навчальні програми для 
фахівців ДСІВ та ДП «УІПВ», патентних 
повірених, представників МВС України, Ге-
неральної прокуратури, митних органів, 
суддів господарських, адміністративних і 
місцевих загальних судів, юристів, Інтер-
нет-провайдерів та інших спеціалістів, 
діяльність яких пов’язана зі сферою інте-
лектуальної власності.

У рамках підкомпоненту «Підвищення 
професійного рівня експертів Державного 
підприємства «Український інститут про-
мислової власності»»  європейські фахівці 
у співпраці з українськими колегами підго-
тували навчальну програму у формі публі-
кації, яка була розповсюджена серед екс-
пертів і дозволить їм обирати навчальні 
модулі, які їх цікавлять. У жовтні вже був 
проведений перший з п’яти тренінгів «Під-
готуй  викладача» з метою підготовки екс-
пертів-наставників, які зможуть розробля-
ти навчальні програми для вступних курсів 
і виступати в якості викладачів. Учасника-
ми заходу стали експерти відділень екс-
пертизи заявок на винаходи, корисні мо-
делі і топографії інтегральних мікросхем і 
експертизи заявок на позначення та про-
мислові зразки. У листопаді та грудні про-
ведено тижневі семінари для експертів, 

які розглядають заявки на знаки для то-
варів і послуг та промислові зразки. 

ДП «УІПВ» провів низку заходів, спря-
мованих на підвищення якості експертизи 
заявок на ОПВ, зокрема спеціалізовані 
семінари-тренінги для експертів «Експер-
тиза патентних заявок в галузі механіки»; 
«Особливості експертизи технічно не-
обґрунтованих винаходів у галузі термо-
динаміки»; тренінг для експертів щодо 
проблеми визначення патентоздатних 
об’єктів; «Патентування в окремих техніч-
них галузях – увага на хімії (середній рі-
вень)».

Протягом 2014 року до ДСІВ надійшло 
29 заяв на атестацію від кандидатів у па-
тентні повірені. Атестаційна комісія прий-
няла рішення про допуск 27 кандидатів до 
складання кваліфікаційних іспитів та атес-
тації. 

18 грудня 2014 року Атестаційною ко-
місією прийнято рішення атестувати як 
представників у справах інтелектуальної 
власності (патентних повірених) 21 особу.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні 
зареєстровано 445 представників у спра-
вах інтелектуальної власності (патентних 
повірених), які надають послуги у сфері 
охорони прав інтелектуальної власності в 
41 місті 24 регіонів України. 
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6.2. Науково-практичні 
конференції, семінари, 
просвітницькі заходи

У 2014 році ДСІВ проводила міжнародні 
науково-практичні конференції, семінари, 
вебінари, соціальні заходи, тематичні лек-
ції, круглі столи тощо. 

Серед міжнародних заходів – семінар 
«Захист прав інтелектуальної власності в 
мережі Інтернет: законодавча база Украї-
ни», організований CLDP спільно з ДСІВ, 
Відомством з патентів та торговельних ма-
рок США і Міністерством юстиції США (1 – 
2 вересня, м. Київ). 

9 – 11 вересня 2014 року в Києві прове-
дено XXІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Актуальні питання інтелек-
туальної власності», організаторами якої 
виступили ДСІВ, ДП «УІПВ» та ВОІВ. В рам-
ках цієї щорічної конференції організато-
рами значно розширене коло обговорю-
ваних питань, зокрема, окрім традиційних 
питань правової охорони авторського пра-
ва і суміжних прав, проведення експерти-
зи об’єктів промислової власності, значна 
увага була приділена питанням захисту 
прав інтелектуальної власності в мережі 
Інтернет та судовим спорам у сфері інте-
лектуальної власності. Так, організований 
за сприяння ВОІВ семінар з питань захисту 
прав інтелектуальної власності став ефек-
тивним майданчиком для обговорення 
проблемних та актуальних питань для суд-
дів, адвокатів, представників органів про-
куратури та митниці. Тематика інших сек-
цій конференції була сформована з ураху-
ванням євроінтеграційного шляху України, 

що дало змогу обговорити не тільки пи-
тання, що постали у світлі підписання Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС, але 
й сформувати відповідні рекомендації як 
для державних органів, так і для вітчизня-
ного бізнес-сектору. Саме тому учасники 
Конференції охоче брали активну участь у 
роботі всіх тематичних секцій, а саме «На-
буття та охорона прав на об’єкти про-
мислової власності в умовах адаптації на-
ціональної нормативно-правової бази до 
стандартів ЄС», «Проблемні питання, 
пов’язані зі збором за «приватну копію» в 
Україні» та «Шляхи вдосконалення судової 
системи в рамках проведення роботи з 
гармонізації українського законодавства із 
законодавством Європейського Союзу».

Питання адаптації українського законо-
давства до стандартів ЄС, напрацювання 
оптимальних юридичних та економічних 
механізмів для поетапного виходу ук-
раїнських товаровиробників на європей-
ські ринки розглядались на міжнародному 
юридичному форумі «Україна-ЄС», органі-
зованому видавництвом «Юридична прак-
тика» (24 вересня, м. Київ). У заході взяли 
участь фахівці державної системи право-
вої охорони інтелектуальної власності Ук-
раїни.

У жовтні в Київському університеті пра-
ва Національної академії наук України за 
підтримки ВОІВ проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Сучасні 
виклики і актуальні проблеми права інте-
лектуальної власності в Україні та Європі». 
Програма конференції охоплювала питан-
ня  державного регулювання в галузі інте-
лектуальної власності та інноваційної ді-
яль ності, регулювання договірних відно-
син у сфері ІВ, управління інноваційними 
проектами та системою інтелектуальної 
власності організацій, правової охорони 
засобів індивідуалізації. У заході брали 
участь представники державної системи 
правової охорони інтелектуальної влас-
ності.

Протягом звітного року ДСІВ організу-
вала і провела низку круглих столів, на 
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яких обговорювались актуальні питання у 
сфері авторського права і суміжних прав:
реформування законодавства в сфері ав-
торського права, суміжних прав та колек-
тивного управління в Україні, діяльність 
організацій колективного управління, охо-
рона прав на комп’ютерні програми з ме-
тою створення сприятливих умов для роз-
витку вітчизняної ІТ-індустрії, легалізація 
програмного забезпечення в органах ви-
конавчої влади. Обговорювались також 
інші питання, зокрема норми статей 5 та 
5(1) проекту Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо 
врегулювання питання надання ад-
міністративних послуг у сфері інтелекту-
альної власності» стосовно регулювання 
діяльності представників у справах інте-
лектуальної власності (патентних повіре-
них), питання реалізації та захисту прав ін-
телектуальної власності на тимчасово оку-
пованій території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополь, а також питання 
стосовно практики призначення та прове-
дення судової експертизи у сфері про-
мислової власності.

З метою обміну досвідом і генерації 
ідей щодо ефективної інтеграції вітчизня-
ного бізнес-середовища в європейське 
правове поле охорони та захисту прав на 
об’єкти інтелектуальної власності прове-
дено круглий стіл «Бізнес-ефекти на ринку 
інтелектуальної власності у контексті інтег-

рації України в ЄС» за участю провідних 
фахівців державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності, патентних 
повірених, а також викладачів та студентів 
НТУУ «КПІ». 

Напрями створення ефективних ме-
ханізмів управління інтелектуальними ак-
тивами в оборонній промисловості країни, 
питання аудиту наявних активів інтелекту-
альної власності, правової охорони новіт-
ніх розробок у співпраці з державою, ство-
рення передумов для виходу продукції на 
міжнародні ринки обговорювалися під час 
круглого столу за участю представників 
керівництва та структурних підрозділів Де-
ржавного концерну «Укроборонпром», 
представників ДСІВ, ДП «УІПВ». 

У рамках просвітницької кампанії «Дні 
боротьби з підробками та піратством в Ук-
раїні», ініційованої ДСІВ та Українським 
альянсом по боротьбі з підробками та пі-
ратством, проведено круглий стіл «Основ-
ні напрями діяльності органів державної 
влади України щодо захисту прав інтелек-
туальної власності». 

У лютому та березні в Києві пройшли 
вебінари, організовані ДСІВ спільно з 
ВОІВ: «Переваги патентної класифікації як 
інструменту для здійснення пошуку», «Ос-
нови проведення патентного пошуку в ба-
зах даних». 

25 червня 2014 року пройшла офіційна 
презентація дослідження ринку прав інте-

Під час роботи ХХІІ Між  народної науково-практичної конференції  «Актуальні пи    тан ня 
інтелектуальної власності», м. Київ
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боті науково-практичного семінару «Акту-
альні проблеми охорони прав інтелек-
туальної власності у Збройних Силах Украї-
ни», організованого Міністерством 
обо   рони України на базі Центрального на-
уково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України, у 
засіданні Комісії з питань захисту від не-
добросовісної конкуренції при Торгово-
промисловій палаті України, яке відбулося 
у листопаді.

 У рамках Всеукраїнського тижня права 
фахівці державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності провели 
низку презентацій для працівників заці-
кавлених підприємств та установ на тему 
«Реалізація і захист прав людини у сфері 
інтелектуальної власності» з метою попу-
ляризації знань у сфері інтелектуальної 
власності. Учасниками заходів стали учні 
Малої академії наук України, студенти й 
викладачі НТУУ «КПІ» та Черкаського дер-
жавного технологічного університету, спе-
ціалісти ДП «Антонов», ПАТ «Оболонь», 
ПАТ «Фармак».

Державні інспектори з питань інтелек-
туальної власності ДСІВ протягом 2014 
року провели низку просвітницьких за-
ходів у різних регіонах країни й брали 
участь у тематичних зустрічах з питань ін-
телектуальної власності, організованих ін-
шими установами й закладами. Зокрема, 
проведено два навчально-методичні семі-
нари для  студентів Тернопільського ко-
леджу Відкритого міжнародного універси-
тету розвитку людини «Україна» «Ав-
торське право та суміжні права» та 
«Особливості проведення перевірок з до-
держанням вимог законодавства України 
у сфері інтелектуальної власності», два 
семінари для секретарів сільських рад 
Кіровоградської області щодо законності 
використання програмного забезпечення, 
семінар для співробітників ВДСБЕЗ УМВС 
України у м. Рівне щодо дотримання зако-
нодавства при використанні програмного 
забезпечення суб’єктами господарюван-
ня, круглий стіл в Житомирській філії «Уні-

лектуальної власності в Україні, проведе-
ного Міжнародною торговою палатою 
(ICC) разом з її бізнес-ініціативою щодо зу-
пинення підробок і піратства (BASCAP). У 
заході взяли участь представники ДСІВ, 
Міжнародної торгової палати (ICC/BASCAP) 
та Українського національного комітету 
Міжнародної торгової палати (ICC 
Ukraine). 

До програми Форуму з інтелектуальної 
власності, організованого видавництвом 
«Юридична практика» спільно з ДСІВ (26 
червня, м. Київ), увійшла низка актуальних 
тем, зокрема такі: розвиток сфери інтелек-
туальної власності як підґрунтя інвестицій-
ної привабливості України; аспекти євро-
пейського майбутнього національного 
ринку інтелектуальної власності; питання 
захисту прав інтелектуальної власності; су-
дова практика у сфері інтелектуальної 
власності; ризики та перспективи для ук-
раїнського бізнесу у сфері інтелектуальної 
власності у зв’язку з підписанням угоди 
про асоціацію з ЄС; питання правових на-
слідків у сфері інтелектуальної власності з 
огляду на проблему анексії Криму тощо.

Фахівці  ДСІВ і ДП «УІПВ» брали участь 
у засіданні Комітету з інтелектуальної 
власності та рекламного права Всеук-
раїнської громадської організації «Асоціа-
ція правників України», присвяченого об-
говоренню тенденцій експертизи заявок 
на об’єкти інтелектуальної власності,  у ро-
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верситету сучасних знань» для викладачів 
та студентів старших курсів на тему «Прак-
тичне застосування законодавства України 
у сфері інтелектуальної власності», семі-
нар на базі Рівненської ТПП «Дотримання 
законодавства з питань інтелектуальної 
власності. Використання програмного за-
безпечення», семінар для молодих під-
приємців на базі Одеського національного 
економічного університету щодо закон-
ності використання програмного забезпе-
чення при здійсненні господарської діяль-
ності. Державні інспектори також взяли 
участь в міській науково-практичній кон-
ференції «Інтелектуальна власність і ав-
торське право» на базі Одеського юридич-
ного ліцею, у семінарі «Провідний досвід 
ЄС з питань координації правоохоронних 
установ із захисту прав інтелектуальної 
власності» у м. Києві, в круглому столі  з 
представниками «1С Україна», «ABBY», 
ТОВ «Майкрософт Україна», представни-
ками правоохоронних органів щодо пи-
тань захисту прав на програмне забезпе-
чення.

Протягом звітного року ДП «УІПВ» про-
вів низку семінарів для заявників:

«Особливості проведення експертизи 
заявок на винаходи, корисні моделі та то-
пографії інтегральних мікросхем» (28 бе-
резня);

«Особливості проведення експертизи 
заявок на позначення та промислові зраз-
ки» (15 квітня);

семінар з питань розгляду заперечень 
Апеляційною палатою Державної служби 
інтелектуальної власності України (26 лис-
топада);

«Інформаційно-аналітична підтримка 
діяльності підприємств у сфері промисло-
вої власності» (5 грудня).

6.3. Стимулювання творчої 
діяльності

У 2014 році ДСІВ здійснювала заходи, 
спрямовані на заохочення та підтримку 
винахідницької та інноваційної діяльності 
серед широких верств громадськості. 

З 11 по 13 лютого за підтримки ДСІВ й 
ДП «УІПВ» на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України прове-
дено щорічний Всеукраїнський конкурс 
винахідницьких і раціоналізаторських про-
ектів еколого-натуралістичного напряму 
«Природа – людина – виробництво – еко-
логія». Учасники та юні переможці конкур-
су – учні загальноосвітніх шкіл, вихованці 
позашкільних і професійно-технічних нав-
чальних закладів, студенти вишів, які є ав-
торами власних науково-практичних і до-
слідницько-експериментальних робіт, – 
отримали почесні кубки, дипломи та 
пам’ятні подарунки від ДСІВ й ДП «УІПВ». 

18 грудня відбулося урочисте нагород-
ження переможців Всеармійського кон-
курсу «Кращий винахід року». Конкурс, 
який проводився вдев’яте, тривав протя-
гом травня – вересня 2014 року на базі 
Центрального науково-дослідного інститу-
ту озброєння та військової техніки Зброй-
них Сил України. Головною метою заходу в 
сучасних умовах стала активізація винахід-
ницької й інноваційної діяльності військо-
вослужбовців і працівників Збройних Сил 
України, спрямована на відновлення та 
посилення обороноздатності держави. До 
складу конкурсної комісії увійшли пред-
ставники державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності. Найкра-
щим з конкурсантів вручено почесні кубки 
від імені ДСІВ та ДП «УІПВ».
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Додатки 
1. Статистика
 1.1. Заявки на винаходи (розподіл за країнами)

Код Країна
Національна процедура Процедура РСТ

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

UA Україна   2551 2640 2483 2855 2456 2 1 1 3 1
AT Австрія  8 4 4 2 4 37 48 45 48 53
AU Австралія  1 – 2 2 1 14 24 16 11 16
BE Бельґія  5 5 7 – 2 52 56 54 43 44
BY Білорусь  9 11 16 3 8 – 1 1 – –
CA Канада  6 4 5 4 1 19 7 12 23 20
CH Швейцарія  5 14 26 7 8 229 220 218 244 260
CN Китай   4 3 2 4 13 20 32 22 42 27
CY Кіпр  – 1 2 9 6 1 2 3 2 2
CZ Чехія  2 4 2 1 2 18 12 5 10 9
DE Німеччина 44 49 51 58 27 413 459 357 361 315
DK Данія   6 4 3 5 2 56 51 38 41 44
ES Іспанія   1 3 1 1 1 26 34 38 33 38
FI Фінляндія   4 2 1 2 1 37 24 30 15 22
FR Франція  15 13 14 25 21 138 165 128 144 115
GB Велика Британія 4 2 4 6 3 97 108 89 92 95
HU Угорщина  – – 1 3 – 18 15 15 12 6
IE Ірландія   – – 1 – – 10 5 9 12 12
IL Ізраїль  1 1 3 1 1 16 10 12 11 22
IN Індія 1 1 – 1 – 23 26 22 23 13
IT Італія   5 3 2 7 4 62 73 67 78 56
JP Японія   1 5 33 10 5 134 105 86 91 100

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

LU Люксембурґ  – – 2 1 – 14 37 11 20 20
NL Нідерланди   2 4 3 3 3 82 70 63 53 62
NO Норвеґія   – 1 – – – 3 8 9 12 7
PL Польща   8 6 7 5 11 7 7 9 19 26

RU Російська 
Федерація 23 27 35 28 26 89 48 67 106 30

SE Швеція   5 – 3 1 4 64 38 27 31 48
SK Словаччина   – 1 – – – 1 – 5 1 2
US США  92 100 107 79 54 736 540 566 601 613

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

ZA Південна Африка – 1 – – – 8 11 7 17 3
Інші  6 16 7 6 9 50 51 62 59 42
Усього 2810 2926 2834 3132 2676 2500 2321 2110 2286 2137
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1.2. Заявки на винаходи (розподіл за регіонами України)

Регіон 2010 2011 2012 2013 2014

Автономна Республіка Крим 14 5 1 1 –

Вінницька 41 34 41 63 55

Волинська 13 18 12 6 14

Дніпропетровська 295 246 273 297 273

Донецька 231 231 220 155 97

Житомирська 30 27 38 25 29

Закарпатська 56 61 58 43 55

Запорізька 71 85 75 102 85

Івано-Франківська 38 47 36 43 51

Київська 55 87 76 73 71

Кіровоградська 8 13 12 18 6

Луганська 68 90 63 58 35

Львівська 107 99 96 103 119

Миколаївська 42 42 40 46 68

Одеська 112 106 83 171 142

Полтавська 21 34 28 30 23

Рівненська 25 9 11 9 14

Сумська 25 35 29 54 40

Тернопільська 7 21 21 17 46

Харківська 350 321 344 376 335

Херсонська 32 42 22 28 30

Хмельницька 31 15 20 17 12

Черкаська 38 14 16 30 18

Чернівецька 11 9 12 11 11

Чернігівська 10 21 13 14 14

м. Київ 705 792 747 971 775

м. Севастополь 33 47 29 28 –

Некласифіковані 84 90 68 69 39

Усього 2553 2641 2484 2858 2457
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1.3. Заявки на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)

Технічні напрями
Національні заявники Іноземні заявники

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Електротехніка 250 238 276 245 199 453 198 151 164 166
Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 129 143 148 130 120 39 46 62 58 46

Аудіо-відео техніка 16 9 10 11 7 10 15 13 31 54
Телекомунікації 26 19 23 19 19 33 9 6 6 7
Цифровий зв’язок 5 – 8 5 3 337 98 40 31 25
Основні способи зв’язку 16 18 18 26 7 8 – 2 5 10
Обчислювальна техніка 34 33 41 42 31 18 16 18 20 15
Інформаційні технології для 
управлінських цілей 2 4 7 3 3 6 8 8 11 7

Напівпровідники 22 12 21 9 9 2 6 2 2 2
Прилади 437 452 447 531 440 131 117 94 115 106
Оптика 5 18 18 18 8 8 15 2 7 5
Вимірювання 198 208 220 212 165 33 23 27 38 40
Аналіз біологічних матеріалів 35 20 22 27 25 8 5 7 10 9
Контроль 27 26 32 39 29 8 9 10 8 8
Медична техніка 172 180 155 235 213 74 65 48 52 44
Хімія 856 785 778 870 757 1570 1664 1576 1620 1478
Органічна тонка хімія 55 61 71 66 28 528 470 383 380 394
Біотехнологія 31 19 20 20 35 157 171 202 196 199
Лікарські препарати 125 95 83 104 109 280 350 349 354 320
Макромолекулярна хімія 33 17 11 23 17 27 43 26 37 28
Харчова хімія 83 83 126 181 172 75 114 100 136 98
Хімічна сировина 89 98 65 75 68 209 228 241 240 179
Матеріали, металургія 201 179 184 161 124 128 148 109 115 114
Способи обробки поверхні, 
покривання 56 41 33 64 44 37 31 32 49 41

Мікроструктурні та нанотехнології 1 4 – 3 6 – – – 1 1
Хімічні технології  94 116 102 112 104 90 66 91 72 68
Екотехнології 88 72 83 61 50 39 43 43 40 36
Машинобудування 681 818 670 874 632 398 427 446 446 352
Маніпулювання, транспортування 
тощо 52 62 52 52 36 105 96 122 89 81

Металорізальні верстати 87 98 95 78 75 50 58 41 43 28
Двигуни, насоси, турбіни 148 159 128 158 99 37 42 52 41 38
Ткацькі верстати та папероробні 
машини 12 13 22 21 12 21 18 31 18 16

Інші спеціальні машини 146 235 173 259 185 84 79 93 115 99
Термічне виробництво та прилади 98 74 52 84 71 40 62 42 41 30
Механічні деталі 48 70 49 73 69 39 36 36 40 23
Транспорт 90 107 99 149 85 22 36 29 59 37
Інші галузі 206 232 213 194 169 201 187 177 193 234
Меблі, ігри 21 32 21 27 26 26 26 22 40 25
Інші споживчі товари 25 35 25 19 25 68 73 79 77 113
Будівництво 160 165 167 148 118 107 88 76 76 96
Інші та некласифіковані 123 116 100 144 260 4 13 16 22 20
Усього 2553 2641 2484 2858 2457 2757 2606 2460 2560 2356
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1.4. Патенти на винаходи (розподіл за країнами)

Код Країна 2010 2011 2012 2013 2014

UA Україна 2034 1902 1557 1743 1701

AT Австрія 48 45 30 42 45

AU Австралія 13 11 8 9 10

BE Бельґія  50 78 51 49 32

BG Болгарія 2 4 1 – 2

BY Білорусь 5 1 2 14 1

CA Канада 6 19 16 18 14

CH Швейцарія 155 190 182 171 141

CN Китай 19 14 15 30 24

CZ Чехія   5 13 11 12 5

DE Німеччина 360 385 332 306 306

DK Данія 52 54 52 38 29

ES Іспанія 18 13 18 21 27

FI Фінляндія 33 23 26 41 22

FR Франція 140 172 124 120 127

GB Велика Британія 69 80 61 80 75

HR Хорватія 1 3 1 – 1

HU Угорщина 14 12 17 12 16

IE Ірландія 10 10 7 7 3

IL Ізраїль 13 10 10 10 6

IN Індія 14 14 14 14 14

IT Італія 64 69 51 63 56

JP Японія 85 86 99 95 62

KR Корея, Республіка  24 22 20 16 17

LI Ліхтенштейн   2 4 1 2 1

LU Люксембурґ 13 9 16 27 20

NL Нідерланди  76 65 62 52 31

NO Норвеґія 9 10 3 5 4

PL Польща 6 14 13 7 13

RU Російська Федерація 64 80 54 101 66

SE Швеція 35 48 35 32 20

SI Словенія 15 10 6 4 4

SK Словаччина    3 1 2 2 1

US США   371 539 459 443 346

ZA Південна Африка 4 5 14 6 9

Інші   42 46 35 43 68

Усього 3874 4061 3405 3635 3319
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1.5. Патенти на винаходи (розподіл за основними технічними напрямами)

Технічні напрями
Національні власники Іноземні власники

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Електротехніка 231 188 155 180 194 194 244 214 203 106
Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 107 107 75 99 83 46 31 35 26 35

Аудіо-відео техніка 7 13 9 5 6 12 14 7 14 17
Телекомунікації 29 24 18 15 26 37 43 26 10 4
Цифровий зв’язок 7 4 2 1 6 75 122 129 123 30
Основні способи зв’язку 33 12 16 19 28 3 6 3 5 2
Обчислювальна техніка 28 13 23 24 33 18 16 12 18 16
Інформаційні технології для 
управлінських цілей – – – 2 – 2 10 2 5 2

Напівпровідники 20 15 12 15 12 1 2 – 2 –
Прилади 359 343 287 328 357 96 105 98 99 60
Оптика 12 8 8 9 9 4 3 4 9 4
Вимірювання 196 173 139 174 191 22 30 17 29 27
Аналіз біологічних матеріалів 10 28 15 15 18 3 4 4 5 2
Контроль 25 14 17 26 22 9 17 12 7 8
Медична техніка 116 120 108 104 117 58 51 61 49 19
Хімія 639 716 507 580 590 982 1205 1016 1106 1020
Органічна тонка хімія 39 33 43 36 60 247 356 315 279 274
Біотехнологія 26 35 16 17 19 71 117 109 128 92
Лікарські препарати 70 99 67 64 85 231 288 208 227 189
Макромолекулярна хімія 15 20 12 9 13 25 21 12 23 26
Харчова хімія 44 83 51 72 111 42 56 44 49 63
Хімічна сировина 63 61 48 62 49 114 126 128 168 164
Матеріали, металургія 203 161 134 130 106 127 122 103 106 96
Способи обробки поверхні, 
покривання 36 44 28 36 38 40 34 18 27 27

Мікроструктурні та нанотехнології – 2 1 1 3 1 – – – – 
Хімічні технології  92 83 66 78 70 51 62 47 70 59
Екотехнології 51 95 41 75 36 33 23 32 29 30
Машинобудування 646 493 456 518 451 404 430 345 333 298
Маніпулювання, транспортування 
тощо 35 31 37 46 32 96 95 69 76 67

Металорізальні верстати 96 80 68 89 57 73 65 54 34 34
Двигуни, насоси, турбіни 128 85 71 67 70 45 43 36 32 30
Ткацькі верстати та папероробні 
машини 12 9 11 13 15 20 26 21 11 12

Інші спеціальні машини 163 123 120 138 147 78 94 76 62 72
Термічне виробництво та прилади 77 57 47 53 43 33 28 34 41 33
Механічні деталі 62 38 48 49 35 29 36 31 35 31
Транспорт 73 70 54 63 52 30 43 24 42 19
Інші галузі 149 146 146 130 106 161 175 171 144 125
Меблі, ігри 14 18 18 8 8 19 18 21 13 16
Інші споживчі товари 27 25 12 15 7 61 70 60 59 47
Будівництво 108 103 116 107 91 81 87 90 72 62
Інші та некласифіковані 10 16 6 7 3 3 – 4 7 9
Усього 2034 1902 1557 1743 1701 1840 2159 1848 1892 1618
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1.6.Заявки та патенти на корисні моделі (розподіл за основними технічними напрямами)

Технічні напрями
Заявки Патенти

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Електротехніка 908 975 840 845 743 764 937 906 826 772
Електрообладнання, електричні 
прилади, електроенергія 323 322 271 296 263 281 320 293 295 282

Аудіо-відео техніка 96 85 89 121 67 74 96 79 94 85
Телекомунікації 70 55 56 55 54 59 57 60 48 55
Цифровий зв’язок 33 17 32 24 11 23 22 22 27 17
Основні способи зв’язку 118 182 101 82 112 105 141 148 60 101
Обчислювальна техніка 181 214 178 174 140 153 213 195 190 142
Інформаційні технології для 
управлінських цілей 24 32 34 36 33 15 27 37 38 30

Напівпровідники 63 68 79 57 63 54 61 72 74 60
Прилади 2950 2864 3042 2708 2803 2651 2887 2890 3013 2620
Оптика 34 40 45 36 52 33 29 48 38 53
Вимірювання 797 742 836 755 582 694 770 778 840 624
Аналіз біологічних матеріалів 340 305 244 257 411 229 292 285 276 324
Контроль 176 234 217 162 160 160 221 181 206 173
Медична техніка 1603 1543 1700 1498 1598 1535 1575 1598 1653 1446
Хімія 2952 2665 2640 2770 2382 2671 2814 2620 2811 2618
Органічна тонка хімія 113 133 156 165 133 90 133 125 177 154
Біотехнологія 102 79 95 91 80 71 92 96 90 98
Лікарські препарати 702 595 550 619 544 568 625 582 619 545
Макромолекулярна хімія 59 59 35 64 35 72 43 56 43 61
Харчова хімія 526 494 521 611 527 488 513 505 587 559
Хімічна сировина 208 192 232 192 148 232 206 201 222 172
Матеріали, металургія 408 386 429 371 341 410 394 404 458 379
Способи обробки поверхні, 
покривання 125 125 92 105 75 105 110 119 96 96

Мікроструктурні та нанотехнології 6 11 5 8 11 6 6 8 8 8
Хімічні технології  461 398 326 366 330 403 445 340 324 375
Екотехнології 242 193 199 178 158 226 247 184 187 171
Машинобудування 2823 2851 2615 2566 2211 2576 2861 2708 2629 2407
Маніпулювання, транспортування 210 287 237 260 189 181 242 270 268 207
Металорізальні верстати 454 472 417 349 355 350 484 448 362 371
Двигуни, насоси, турбіни 254 257 243 216 166 248 255 270 232 189
Ткацькі верстати та папероробні 
машини 103 97 108 101 123 86 91 104 105 106

Інші спеціальні машини 915 866 787 759 614 893 850 830 822 710
Термічне виробництво та прилади 251 255 231 288 204 234 256 212 261 230
Механічні деталі 290 284 248 240 223 270 313 246 252 227
Транспорт 346 333 344 353 337 314 370 328 327 367
Інші галузі 746 793 805 832 649 720 765 814 838 763
Меблі, ігри 86 105 120 157 118 75 90 107 143 144
Інші споживчі товари 112 118 125 114 99 105 127 118 122 103
Будівництво 548 570 560 561 432 540 548 589 573 516
Інші та некласифіковані 300 289 287 454 596 23 27 13 20 16

Усього 10679 10437 10229 10175 9384 9405 10291 9951 10137 9196
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1.7. Заявки на корисні моделі від національних заявників (розподіл за регіонами)

Регіон 2010 2011 2012 2013 2014

Автономна Республіка Крим 77 73 80 69 16

Вінницька 459 441 430 495 806

Волинська 83 79 53 66 57

Дніпропетровська 727 670 694 700 695

Донецька 762 786 723 744 377

Житомирська 29 28 32 21 16

Закарпатська 85 89 79 55 75

Запорізька 361 365 290 308 281

Івано-Франківська 170 172 143 117 131

Київська 215 167 162 176 157

Кіровоградська 112 124 86 71 39

Луганська 549 521 596 711 310

Львівська 384 396 387 376 399

Миколаївська 171 204 135 133 166

Одеська 424 429 407 343 376

Полтавська 274 229 274 279 247

Рівненська 174 141 145 139 123

Сумська 124 135 119 120 124

Тернопільська 185 228 312 209 228

Харківська 1209 1163 1169 1051 1121

Херсонська 136 99 117 136 80

Хмельницька 98 84 94 114 105

Черкаська 117 95 86 124 100

Чернівецька 137 136 212 168 197

Чернігівська 39 39 30 41 39

м. Київ 2971 2962 2791 2885 2792

м. Севастополь 13 21 16 14 7

Некласифіковані 443 409 368 312 179

Усього 10528 10285 10030 9977 9243
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1.8. Заявки і патенти на промислові зразки (розподіл за країнами)

Код Країна
Заявки Патенти

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

UA Україна 1442 1439 1517 3191 2045 1258 1098 1225 1682 1780

AT Австрія 3 – 1 1 1 8 1 – 1 1

BG Болгарія – 1 9 – 1 – – 1 1 –

BR Бразилія – – – – 5 – – – – –

BY Білорусь 9 11 26 31 4 2 13 11 17 23

BZ Беліз 3 2 – 8 8 1 3 1 – 137

CA Канада – – – 1 8 – – – – –

CH Швейцарія 8 14 6 4 4 6 10 11 4 2

CN Китай 1 4 9 13 7 4 3 4 6 9

CY Кіпр 2 19 34 94 72 – 16 25 33 69

CZ Чехія 2 1 8 – 3 1 1 1 5 –

DE Німеччина 13 21 23 9 26 8 11 25 5 9

ES Іспанія – – – 9 2 2 1 1 – 8

FI Фінляндія 1 4 10 4 – – 4 4 6 4

FR Франція 4 1 5 12 3 3 3 2 3 11

GB Велика Британія 7 10 12 15 12 7 9 7 12 4

IL Ізраїль – – – 2 6 1 – – – 1

IN Індія 3 1 9 4 6 1 4 – 9 3

IT Італія 6 6 9 2 2 3 7 6 6 2

JP Японія 14 38 18 22 19 9 27 26 10 16

KR Корея, Республіка  1 – 9 66 4 6 – 6 2 65

LI Ліхтенштейн 11 7 – 1 1 10 10 4 1 –

MD
Молдова, Республі-
ка 

4 – – 2 – – 3 – – 1

NL Нідерланди  5 3 3 1 19 5 3 3 2 –

PA Панама – – – 27 154 – – – – 171

PL Польща 21 18 21 6 7 18 19 16 17 3

RU
Російська Федера-
ція 

59 110 75 191 176 56 42 127 123 105

SE Швеція 1 4 3 – 2 – – 4 2 –

SG Сінгапур – – – 5 4 – – – – 4

TR Туреччина 1 – 1 12 2 – – – 4 8

US США  37 37 25 30 47 14 33 21 21 18

Інші 28 10 18 15 14 8 16 10 38 10

 Усього 1686 1761 1851 3778 2664 1431 1337 1541 2010 2464
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1.9. Патенти на промислові зразки, зареєстровані у 2014 році  (розподіл 
за класами МКПЗ)

Рейтинг № 
класу Назва класу

Кількість 
реєстрацій

одиниць %

1 12 Транспортні або підіймальні засоби 528 21,4

2 09 Опаковання та вмістини для перевозіння чи переносіння 
товарів 330 13,4

3 19 Канцелярське знаряддя та приладдя, мистецькі та навчальні 
знадоби 281 11,4

4 15 Машини, що не належать до інших класів 195 7,9

5 23
Устатковання для розподіляння рідин та газів, санітарне, 
опалювальне, вентиляційне та повітрокондиціювальне 
устаткування, тверде паливо

158 6,4

6 08 Робочі інструменти та залізні вироби 124 5,0

7 32 Графічні символи і логотипи, фактурні візерунки, оздоблення 102 4,1

8 14 Устатковання для записування, зв’язку чи передавання 
інформації 81 3,3

9 05 Текстильні мірні вироби, штучні та натуральні листові 
матеріали 78 3,2

10 25 Будівельні блоки та елементи споруд 73 3,0

11 06 Мебльовання 61 2,5

12 13 Устатковання для виробляння, розподіляння або 
перетворювання електроенергії 61 2,5

13 07 Побутові речі, що не належать до інших класів 57 2,3

14 26 Світильні прилади 54 2,2

15 01 Харчі 49 2,0

16 10 Годинники та інші вимірювальні, перевіряльні та сигнальні 
прилади 41 1,7

17 11 Прикраси 38 1,5

18 02 Предмети одягу та галантерейні вироби 31 1,3

19 20 Торговельне та рекламне устатковання, вивіски 25 1,0

20 24 Лікарське та лабораторне устатковання 23 0,9

21 03 Дорожні речі, футляри, парасольки та особисте приладдя, 
що не належать до інших класів 14 0,6

22 28 Фармацевтичні та косметичні вироби, туалетні речі 
та приладдя 13 0,5

23 30 Предмети для доглядання та утримування тварин 10 0,4

24 21 Ігри, іграшки, намети та спортивні товари 8 0,3

Інші класи 29 1,2

Усього 2464 100
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1.10. Міжнародні реєстрації промислових зразків за Гаазькою угодою

Код Країна 2010 2011 2012 2013 2014

AT Австрія 15 10 10 4 13

BE Бельґія 7 4 10 15 7

BG Болгарія 4 8 5 11 4

CH Швейцарія 155 184 160 212 248

CZ Чехія 4 6 4 11 5

DE Німеччина 80 124 87 140 84

DK Данія 2 – 5 1 1

ES Іспанія 5 6 5 7 7

FI Фінляндія 13 10 8 9 8

FR Франція 58 48 58 61 62

GB Велика Британія 5 6 5 8 7

GR Греція 3 7 4 1 –

HR Хорватія – 5 5 9 7

HU Угорщина 2 2 3 3 3

IT Італія 16 13 13 26 26

MD Молдова, Республіка 5 2 1 – 1

NL Нідерланди 44 31 42 52 29

NO Норвеґія – 1 4 5 2

TR Туреччина 11 16 15 30 18

LI Ліхтенштейн – 3 2 4 –

LU Люксембурґ 7 11 5 4 5

LV Латвія 5 – 1 1 2

PL Польща 8 18 10 12 16

RS Сербія 2 1 5 – 2

SE Швеція 1 1 2 10 1

SI Словенія 4 3 4 7 1

US США 15 20 9 4 4

Інші 18 13 21 36 31

Усього 484 552 498 677 594
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1.11. Заявки та реєстрації за національною процедурою на знаки для товарів 
та послуг (розподіл за країнами)

Код Країна
Заявки Реєстрації

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

UA Україна  16711 16836 17940 19769 15140 13058 12854 11611 11249 11150

АЕ Об’єднані Арабські 
Емірати   38 14 19 18 21 14 34 9 16 14

AR Аргентина 6 2 4 11 2 12 6 2 3 10

AT  Австрія  32 29 29 63 35 60 34 30 19 53

AU Австралія  10 14 6 8 12 4 6 13 2 3

BE Бельґія 37 9 21 20 13 16 30 12 20 19

BG Болгарія  15 18 28 10 38 18 23 6 25 55

BM Бермудські острови 4 8 1 – 2 3 6 9 4 –

BR Бразилія  13 15 10 15 8 17 6 18 11 7

BY Білорусь 42 53 87 39 54 118 43 45 58 27

CA Канада  33 23 52 26 41 33 25 20 47 16

CH Швейцарія 346 191 328 226 270 193 341 260 175 174

CL Чілі 4 11 6 8 5 7 4 10 3 8

CN Китай 78 111 136 179 90 97 74 102 85 133

CY Кіпр  123 444 460 646 534 101 199 298 400 430

CZ Чехія 34 40 32 46 13 14 19 41 34 30

DE Німеччина 138 148 162 167 111 204 168 144 151 132

DK Данія 28 30 44 42 14 12 26 22 35 33

EE Естонія  32 21 22 13 11 3 17 20 13 8

EG Єгипет – – 1 1 – – – – 1 1

ES Іспанія  15 16 35 27 30 15 24 13 30 22

FI Фінляндія  23 22 14 19 15 52 19 27 12 17

FR Франція  81 86 87 77 64 95 92 73 77 55

GB Велика Британія 164 269 291 304 269 207 178 310 170 215

GE Грузія  10 8 9 7 31 15 13 5 1 8

GR Греція  5 13 8 4 3 5 4 7 10 5

HK Гонконг 27 37 36 49 30 17 23 25 53 36

HR Хорватія  – 8 24 16 32 9 4 8 19 15

HU Угорщина  8 9 4 10 19 25 8 6 5 8

IE Ірландія 135 53 77 65 24 16 172 43 65 67

IL Ізраїль 26 22 26 37 23 21 28 28 12 24

IN Індія 213 129 200 245 204 94 155 130 105 141

IT Італія 22 23 29 36 17 41 29 18 24 23

JP Японія 116 155 229 174 110 217 114 167 158 179

KR Корея, Республіка 77 107 111 81 80 67 87 107 102 59
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Код Країна
Заявки Реєстрації

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

KZ Казахстан 3 1 – 3 – 2 2 1 – –

LB Ліван 2 – 1 3 1 1 1 – 1 2

LI Ліхтенштейн 44 52 2 8 28 84 75 57 4 8

LK Шрі-Ланка 10 15 6 12 3 7 6 10 5 6

LT Литва  7 6 9 11 15 12 7 1 4 11

LU Люксембурґ 7 19 10 24 20 5 14 14 14 18

LV Латвія 9 10 7 5 10 7 8 3 5 3

MD Молдова, 
Республіка 38 39 18 15 7 13 15 20 12 4

MK
Колишня Югославсь-
ка республіка 
Македонія

36 11 – 1 3 8 29 11 – 1

MX Мексика 7 2 17 6 6 8 8 2 16 5

NL Нідерланди 100 94 114 84 79 40 103 82 91 68

NO Норвеґія  4 5 6 5 8 5 1 5 7 3

PA Панама 101 25 20 25 26 4 42 12 20 17

PL Польща 56 79 75 73 54 92 73 68 60 61

PT Портуґалія 2 11 3 5 4 4 3 10 3 1

RO Румунія 2 3 4 – – 13 1 3 1 –

RU Російська Федерація 396 424 582 501 265 327  290 317 435 359

SC Сейшельські 
острови 1 4 1 6 2 6 1 11 – 14

SE Швеція 43 24 23 19 10 11 40 26 21 12

SG Сінгапур 16 10 9 12 16 21 10 13 5 7

SI Словенія – 4 – 14 7 3 – 12 – 12

SK Словаччина – 18 1 4 7 2 – 12 2 2

TH Таїланд 5 7 10 12 13 13 9 7 12 10

TR Туреччина 39 95 42 55 29 30 33 72 32 39

TW Тайвань, провінція 
Китаю 38 51 34 36 33 47 34 52 25 34

US США 760 885 942 835 618 877 832 837 821 689

VG Вірґінські острови 
(Брит.) 99 96 123 95 73 57 83 69 86 68

ZA Південна Африка 9 5 16 4 3 10 9 5 8 7

Інші  123 125 138 140 91 97 83 88 97 60

Усього 20603 21094 22781 24471 18796 16686 16677 15459 14981 14698
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1.12. Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою 
(розподіл за країнами)

Код Країна 2010 2011 2012 2013 2014

   За Статтею 9sexies Протоколу до Мадридської угоди 

AM Вірменія 12 27 14 17 20

AT Австрія 197 207 204 244 177
BE Бельґія 136 134 135 160 138
BG Болгарія 81 80 115 112 86
BY Білорусь   83 116 168 268 134
CH Швейцарія 763 635 664 636 682
CN Китай  551 619 623 698 515
CY Кіпр 41 51 58 56 25
CZ Чехія  170 169 190 227 184
DE Німеччина 1362 1552 1498 1471 1338
EG Єгипет 4 10 7 5 3
ES Іспанія  131 167 162 205 199
FR Франція 733 765 807 805 659
HR Хорватія 11 11 15 13 42
HU Угорщина 130 154 214 208 172
IT Італія  621 636 702 644 596
IR Іран 18 6 4 8 20

KP Корейська Народно-
Демократична Республіка – – – – 66

KZ Казахстан 22 29 39 18 15
LI Ліхтенштейн  23 35 25 28 61
LU Люксембурґ 76 86 85 90 75
LV Латвія 72 67 47 52 43

MC Монако 4 9 11 9 15
MD Молдова, Республіка  27 32 52 40 27

MK Колишня Югославська 
Республіка Македонія 5 2 5 12 1

NL Нідерланди  208 176 205 219 178
PL Польща  224 270 244 228 174
PT Портуґалія 51 25 33 25 21
RO Румунія 43 31 52 32 40
RS Сербія   35 35 22 29 14
RU Російська Федерація  580 751 917 794 912
SI Словенія 96 50 67 67 32
SK Словаччина 55 34 28 38 39
VG Вірґінські острови (Брит.) 12 30 35 38 –
VN В’єтнам 3 17 21 8 3

Інші  72 50 55 87 33

Усього 6634 7062 7519 7583 6739
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Код Країна 2010 2011 2012 2013 2014

За Протоколом до Мадридської угоди (країни Протоколу)

AU Австралія 34 24 36 35 40

DK Данія 70 75 74 87 72

EE Естонія 14 23 19 36 21

EM Відомство з гармонізації на 
внутрішньому ринку (OHIM) – – – – 40

FI Фінляндія 60 83 80 127 51

GR Греція 23 24 13 19 22

GB Велика Британія  172 210 223 341 266

IE Ірландія 32 39 38 32 27

IL Ізраїль – 14 29 38 35

IN Індія 1 – 3 9 16

IS Ісландія 1 3 2 8 11

GE Грузія 6 4 6 15 6

JP Японія 92 104 164 153 165

KR Корея, Республіка  43 53 45 53 3

LT Литва 21 33 52 23 21

MT Мальта – 3 1 14 –

MX Мексика – 1 – 6 4

NO Норвеґія 16 11 32 17 27

NZ Нова Зеландія 1 – – 10 16

SE Швеція 63 85 128 79 71

SG Сінгапур 21 16 23 22 17

TR Туреччина  283 353 290 480 435

US США  375 432 485 563 602

UZ Узбекистан – – – 3 2

Інші 14 14 11 27 21

Усього 1340 1603 1751 2172 1991

Усього за міжнародною 
процедурою 7974 8665 9270 9755 8730



2.  Витрати на функціонування та розвиток державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності за 2014 р.

Стаття витрат Сума, тис. грн.

Організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної  власності; 
проведення експертизи та видача охоронних документів на об’єкти промислової 
власності

119857,0

Інформаційна діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності 1999,1

Редакційно-видавнича діяльність 683,9

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної 
власності, організація та участь у проведенні виставок, конкурсів, семінарів тощо 1932,5

Організація навчання 600,1

Придбання ліцензійного програмного забезпечення  та програмне супроводження 
автоматизованих  систем 1085,3

Проведення досліджень, виконання перекладів науково-технічної та нормативної 
літератури  1831,8

Організація процесу виготовлення та розповсюдження контрольних марок, 
ведення єдиного реєстру одержувачів контрольних марок 483,6

Усього витрат 128473,3
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