
                     

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
(Мінекономрозвитку) 

 
Н А К А З 

 

 
18.12.2018                  м. Київ                                    № 1936 
 

 
Про введення в дію версії 2019 року 
Міжнародної патентної класифікації  
у перекладі українською мовою 

 

 
 
Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Страсбурзької угоди про 

Міжнародну патентну класифікацію", у зв'язку із запровадженням з 01.01.2019 Всесвітньою організацією 
інтелектуальної власності версії 2019 року Міжнародної патентної класифікації та з метою забезпечення 
її застосування в перекладі українською мовою в державній системі правової охорони інтелектуальної 
власності 

 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Увести в дію з 01.01.2019 версію 2019 року Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК-

2019.01) у перекладі українською мовою. 

2. Запровадити формат представлення класифікаційних індексів МПК (за основними групами 

та/або за повним текстом МПК) відповідно до МПК-2019.01 у табличній формі під час здійснення 

державної реєстрації патентів України на винаходи і корисні моделі, публікації відомостей про це в 

офіційному бюлетені "Промислова власність" та публікації описів до патентів України на винаходи і 

корисні моделі за зразком, що додається.  

3. Генеральному директору державного підприємства "Український інститут інтелектуальної 

власності" (Укрпатент) Кудіну А. В. забезпечити: 

застосування з 01.01.2019 МПК-2019.01 у перекладі українською мовою під час проведення 

експертизи заявок на винаходи і корисні моделі; 

представлення класифікаційних індексів МПК-2019.01 під час публікації відомостей щодо 

прийнятих до розгляду заявок та виданих патентів України на винаходи і корисні моделі в офіційному 

бюлетені "Промислова власність" згідно з форматом представлення класифікаційних індексів, 

визначеним цим наказом; 

технічне адміністрування державних реєстрів патентів на винаходи і корисні моделі та підготовку 

оригінал-макетів офіційного бюлетеня "Промислова власність" з урахуванням формату представлення 

класифікаційних індексів за основними групами та/або за повним текстом МПК-2019.01; 

створення та функціонування інформаційно-довідкової системи "Міжнародна патентна 

класифікація" для МПК-2019.01 на веб-сайті Укрпатенту та її інтеграцію з автоматизованою системою 

"Винаходи"; 



  

опублікування цього наказу в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 

оприлюднення цього наказу на веб-сайті Укрпатенту. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Перший віце-прем'єр-міністр  
України – Міністр економічного  
розвитку і торгівлі України         С. І. Кубів 
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 Додаток  

до наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

від  18.12.2018  № 1936 

 
 

Зразок формату представлення класифікаційних індексів МПК  
(за основними групами та/або за повним текстом МПК)  

відповідно до МПК-2019.01 у табличній формі  
під час здійснення державної реєстрації патентів України  
на винаходи і корисні моделі, публікації відомостей про це  

в офіційному бюлетені "Промислова власність" та публікації описів  
до патентів України на винаходи і корисні моделі 

 

МПК (2019.01) 
A62B 7/00 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
основними групами, що надає інформацію про винахід 

МПК (2019.01) 
H01H 33/00 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
основними групами, що надає додаткову інформацію 

МПК 
H04L 31/07 (2017.01) 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
повним текстом МПК, що надає інформацію про винахід 

МПК 
H01L 33/02 (2015.01) 

Для зазначення класифікаційного індексу в разі класифікування за 
повним текстом МПК, що надає додаткову інформацію 

 

 

 
Заступник директора департаменту 
інтелектуальної власності – 
начальник управління  
промислової власності              Богдан ПАДУЧАК 

 


