
Протягом останніх років у річних звітах Дер�
жавного департаменту інтелектуальної влас�
ності (Держдепартаменту), на його офіційному
веб�порталі та веб�сайті Державного підпри�
ємства "Український інститут промислової
власності" (Укрпатент), у різноманітних пуб�

лікаціях засобів масової інформації, виступах
керівництва та співробітників Держдепарта�
менту та Укрпатенту на конференціях, семі�
нарах, "круглих столах", у ході інтерв'ю та
публічних виступів, в статистично�інформа�
ційних збірниках "Промислова власність у
цифрах. Основні показники діяльності Дер�
жавного департаменту інтелектуальної влас�
ності та Державного підприємства "Українсь�
кий інститут промислової власності" неодно�
разово наводилась інформація про те, якими
шляхами  державна система правової охорони
інтелектуальної власності забезпечує доступ
до патентної інформації (в першу чергу націо�
нальної) широкого загалу користувачів. Поп�
ри це автор вважає доцільним ще раз окресли�
ти весь комплекс робіт цього напрямку діяль�
ності Укрпатенту. Інформація стане в нагоді
як тим користувачам, які вже багато років ви�
користовують патентну інформацію для своїх
професійних потреб, так і тим, хто ще тільки
долучається до цього процесу.

Патентно�інформаційне забезпечення здійс�
нюється відповідно до "Заходів щодо реалі�
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Окреслено шляхи забезпечення доступу широкого кола користувачів України до патентної інформації (в першу чергу на�
ціональної) зокрема: безоплатне поточне комплектування патентних фондів офіційними виданнями Державного департа�
менту інтелектуальної власності на паперових та електронних носіях; створення спеціалізованих баз даних, інформаційно�
довідкових систем;  забезпечення доступу до них через Інтернет. Наведена інформація про один із найважливіших елемен�
тів довідково�пошукового апарату до патентних фондів — радикально реформовану 8�у редакцію Міжнародної патентної
класифікації та специфіку її запровадження в Україні. Надано огляд заходів, що сприяють доступу користувачів різних кате�
горій до безоплатних зарубіжних патентно�інформаційних Інтернет�ресурсів.

К л ю ч о в і  с л о в а: патентна інформація, бази даних, МПК, інформаційні послуги, інформатизація



зації основних завдань Державного департа�
менту інтелектуальної власності", які щорічно
ухвалюються Рішеннями Колегії МОН Ук�
раїни, та відповідних планів Укрпатенту. З
метою забезпечення потреб громадськості Ук�
раїни в інформації стосовно об'єктів промис�
лової власності (ОПВ) Укрпатент здійснює
заходи, що забезпечують у відповідних органі�
заціях України формування базису для надан�
ня інформаційних і консультативних послуг з
питань інтелектуальної власності, сприяють
підвищенню якості та оперативності зазначе�
них послуг, зокрема забезпечують доступ до
відповідних баз даних (БД) та інформаційно�
довідкових систем (ІДС), які містять відомос�
ті про ОПВ України, у тому числі про заявки
та патенти на винаходи.

Зокрема, з метою забезпечення доступу ши�
рокого загалу користувачів до національної
патентної документації, здійснюються такі
заходи.

1. Провадиться безоплатне поточне комп�
лектування патентних фондів визначених ус�
танов та організацій, у першу чергу органів
національної системи НТІ України (у т.ч.
УкрІНТЕІ, ДНТБ, територіальних ЦНТЕІ)
офіційними виданнями Держдепартаменту:

від 1993 р. і до теперішнього часу — офіцій�
ним бюлетенем "Промислова власність" та
описами до патентів України на винаходи
на паперовому носієві;
від 2005 р. і по сьогодні — цими ж офіційни�
ми виданнями Держдепартаменту на CD�
ROM, які видаються та розповсюджуються
паралельно з публікаціями на паперових
носіях.
Водночас зацікавлені фізичні та юридичні

особи мають можливість придбати усі зазна�
чені офіційні видання  (відповідна інформація
розміщена на офіційному веб�порталі Держде�
партаменту (http://www.sdip.gov.ua) та веб�
сайті Укрпатенту (http://www.ukrpatent.org)).
Враховуючи обмежені можливості багатьох
організацій та підприємств України щодо ви�
користання інформації на електронних но�

сіях, публікація офіційних видань Держдепар�
таменту на паперових носіях продовжується і
в 2008 р. Необхідно відзначити, що перехід до
публікації офіційних видань на CD�ROM за�
безпечив якісно нові, значно ефективніші
можливості використання національної пате�
нтної документації (оскільки кожний патент�
но�інформаційний продукт на CD�ROM має
потужну пошукову систему), оптимізував її
зберігання, а також створив більш сприятли�
ві, доступні умови для їх придбання, оскіль�
ки, наприклад, вартість річної передплати на
бюлетень на CD�ROM більш ніж втричі ниж�
ча вартості передплати на його друковане ви�
дання.

2. Забезпечується створення та доступ через
офіційний веб�портал Держдепартаменту та
веб�сайт Укрпатенту до 12 БД, які містять ві�
домості про ОПВ. Від моменту створення дос�
туп до 10 БД та бібліографічних даних і рефе�
ратів, включених до спеціалізованої БД "Ви�
находи (корисні моделі) в Україні", надавався
на безоплатній основі. Починаючи від 1 черв�
ня 2007 р., доступ до БД "Винаходи (корисні
моелі) в Україні" надається безоплатно в пов�
ному обсязі, тобто до формул та описів до па�
тентів України на винаходи також. З 1 листо�
пада 2008 року доступ до бази даних (БД) "За�
реєстровані в Україні знаки для товарів і
послуг" надається безкоштовно. (Підстава:
Розпорядження Держдепартаменту інтелек�
туальної власності від 19.05.2008 р. № 44 на
доручення Першого віце�прем'єр�міністра
№ 23093/1/1�08 від 26.04.2008 р. на рішення
Комітету Верховної Ради України з питань на�
уки і освіти від 16.04.2008 р. (Протокол № 14)).
Крім того, забезпечується безоплатний доступ
через офіційний веб�портал Держдепартамен�
ту та веб�сайт Укрпатенту до 12 ІДС, із яких 3
ІДС містять інформацію про стан діловодства
за заявками на ОПВ, 2 — відомості про патен�
ти України на винаходи (корисні моделі) та
промислові зразки, які визнані недійсними, та
патенти, які втратили чинність, а 7 ІДС — це
міжнародні класифікації об'єктів промислової
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власності у перекладі українською мовою і їх
кількість поступово зростає: у серпні цього року
на веб�сайті Укрпатенту розміщено ще одну
ІДС — "Міжнародна класифікація товарів і пос�
луг для реєстрації знаків (Ніцька класифікація).
Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання", дос�
туп до якої також надається безоплатно.

При цьому доцільно порівняти політику
державної системи правової охорони інтелек�
туальної власності України стосовно умов
доступу широкого загалу до створених БД та
ІДС, які містять інформацію про винаходи та
корисні моделі, із політикою деяких зарубіж�
них відомств промислової власності. Так, Рос�
патент надає фізичним та юридичним особам:

1) безоплатний доступ до баз даних, які
містять бібліографічну інформацію, реферати
(за заявками — формулу винаходу) та основ�
не креслення щодо російських патентів і зая�
вок на винаходи, опублікованих від 1994 р.
(російською та англійською мовами); повні
тексти російських патентів на винаходи
(включаючи графічні матеріали), опубліко�
вані в останньому бюлетені; інформацію щодо
російських корисних моделей (формула та ос�
новне креслення), опублікованих в останньо�
му бюлетені; інформацію щодо перспектив�
них винаходів; повні тексти 6�ї, 7�ї та 8�ї (ба�
зовий та поглиблений рівень) редакцій МПК
у режимі перегляду (без пошукової системи).

2) платний доступ (на договірних засадах)
до баз даних, які містять: повні тексти
російських патентів на винаходи (включаючи
графічні матеріали) від 1994 р.; повні тексти
російських патентних документів від 1924 до
1993 р. включно у факсимільному вигляді; ін�
формацію щодо російських корисних моделей
від 1996 р. (пункти формули та основне крес�
лення); МПК із пошуковою системою.

Розглядаючи питання щодо забезпечення
користувачів національною патентною доку�
ментацією доречно відзначити, що фахівцями
Укрпатенту постійно проводяться роботи,
спрямовані на її удосконалення, гармонізацію
з міжнародними нормами та чинним законода�

вством України у сфері промислової власності
та стандартизацію. Крім того, з метою забезпе�
чення широкого кола користувачів інфор�
мацією стосовно основних етапів створення та
уніфікації національної патентної документації
фахівцями Укрпатенту вперше в Україні підго�
товлено посібник "Патентна документація Ук�
раїни", який видано друком у 2006 р. Для забез�
печення можливості використання у регіонах
України зазначеного посібника з професійни�
ми та навчальними цілями в І�му кварталі
2007 р. з дозволу Держдепартаменту здійсне�
но безоплатну розсилку 200 його примірників
103�м організаціям України, у т.ч. 50�м уста�
новам НАН України відповідно до Реєстру,
наданого Центром інтелектуальної власності
та передачі технологій НАН України. У люто�
му 2008 р. вийшло друком 2�е видання цього
посібника, виправлене та доповнене з ураху�
ванням змін, що відбулися у нормативно�пра�
вовій базі стосовно промислової власності.

Укрпатентом систематично проводиться
актуалізація міжнародних класифікацій ОПВ
у перекладі українською мовою, яка пов'язана
із внесенням змін та доповнень до чинних ре�
дакцій класифікацій і введенням у дію їх но�
вих редакцій, що здійснюються під егідою
Всесвітньої організації інтелектуальної влас�
ності (ВОІВ).

Міжнародна патентна класифікація (МПК)
є одним із найважливіших елементів довідко�
во�пошукового апарату до патентних фондів.
Від 1 січня 2006 р. у світовій системі охорони
об'єктів інтелектуальної власності набрала
чинності радикально реформована 8�а редак�
ція МПК. У ході реформи вона була розділена
на 2 рівні — базовий та поглиблений. ВОІВ
передбачила різний порядок перегляду двох
версій МПК:

базовий рівень, який є відносно стабільною
частиною МПК, буде переглядатись 1 раз на
три роки. Скорочене позначення чергової
редакції базового рівня МПК включає рік її
чергового перегляду (напр., МПК (2006),
МПК (2009), МПК (2012));
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поглиблений рівень, як більш динамічний,
постійно переглядається Спеціальним під�
комітетом з поглибленого рівня Комітету
експертів Союзу МПК за прискореною
процедурою. Кожні три місяці можуть з'яв�
лятися нові класифікаційні рубрики із заз�
наченням року та місяця їх введення
(напр., 2006.01, 2007.10, 2008.04). Офіційна
публікація нових версій поглибленого рів�
ня МПК здійснюється ВОІВ тільки в Ін�
тернеті.
У зв'язку з набуттям чинності від 1 січня

2006 р. реформованої 8�ої редакції МПК Укр�
патентом у 2004—2006 рр. організовано перек�
лад з англійської мови на українську та видан�
ня друком як додатків до офіційного бюлетеня
"Промислова власність" (на паперових носіях)
№№ 9, 10, 12 за 2005 р. та №№ 1—3 за 2006 р.
"Міжнародної патентної класифікації. Восьма
редакція (2006). Базовий рівень" (у 9�ти томах),
яка набула чинності від 15 березня 2006 р. Зав�
дяки прийнятому Держдепартаментом рішен�
ню щодо процедури видання базового рівня
8�ої редакції МПК у перекладі українською
мовою, понад 30 установ та організацій Ук�
раїни (у т.ч. 20 організацій національної сис�
теми НТІ — УкрІНТЕІ, ДНТБ, територіальні
ЦНТЕІ), незважаючи на  значні витрати на
переклад та видання МПК, одержали зазна�
чену класифікацію (як і раніше видані дру�
ком інші міжнародні класифікації ОПВ) на
безоплатній основі. 

У 2006 р. створено ІДС "Міжнародна патент�
на класифікація. Восьма редакція (2006). Ба�
зовий рівень", доступ до якої надається на бе�
зоплатній основі.

ВОІВ відзначила, що будь�яке відомство
промислової власності може обирати самос�
тійно, який рівень реформованої МПК буде
застосовуватися для класифікації своїх опуб�
лікованих національних патентних докумен�
тів — базовий чи поглиблений. При цьому
можливе застосування поглибленого рівня
для класифікації ОПВ, що стосуються певних
галузей техніки. Починаючи від 2006 р. для

класифікації національних патентних доку�
ментів в Україні використовується комбіно�
вана система класифікування, що базується
на 8�й редакції МПК, — українська версія
МПК (2006.01), яка включає не лише витяг з
базового рівня МПК (2006), а і певну частину
класифікаційних індексів та індексних кодів
чинної версії поглибленого рівня МПК.

Українська версія МПК — пошукова систе�
ма з більшою деталізацією тих рубрик МПК,
які визначені "Переліком галузей техніки, в
яких класифікування патентних документів
буде здійснюватись за поглибленим рівнем 8�ї
редакції Міжнародної патентної класифікації",
затвердженим Держдепартаментом. Викорис�
тання української версії МПК дає можливість
суттєво збільшити ступінь диференціації по�
шукових запитів у базах даних національних
патентних документів, підвищити якість пошу�
ку, знизити трудовитрати на його проведення.

У 2007 р. ВОІВ двічі здійснила перегляд
поглибленого рівня МПК, у зв'язку з чим від 1
січня 2007 р. набрала чинності версія МПК
2007.01, від 1 жовтня 2007 р. — версія МПК
2007.10. Для забезпечення актуалізації ук�
раїнської версії МПК Укрпатентом здійсню�
ється переклад з англійської на українську мо�
ву текстів відповідних змін та доповнень. Зап�
ровадження української версії МПК 2007.10
здійснено наказом Держдепартаменту від
03.10.07 р. № 122. У 2008 р. перегляд поглиб�
леного рівня МПК здійснено вже двічі: від 1
січня 2008 р. набрала чинності версія МПК
2008.01, а від 1 квітня 2008 р. — МПК 2008.04.
Таким чином, від 1 квітня 2008 р. відповід�
но до наказу Держдепартаменту від 26.03.08 р.
№ 30 під час проведення експертизи заявок на
винаходи та корисні моделі застосовується
українська версія МПК 2008.04. Але оскільки
індекси української версії МПК, починаючи
від МПК 2007.10, не змінились, то в націона�
льних патентних документах позначення
МПК залишилося без змін — поряд з класифі�
каційним індексом проставляється позначен�
ня 2007.10.
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Українська версія МПК не видається дру�
ком, оскільки значна її частина, що є витягом
із  поглибленого рівня МПК, часто змінюєть�
ся (можливо, до 4�х разів на рік), і ці зміни по�
винні оперативно знаходити відображення в
українській версії МПК, що може бути забез�
печено лише в електронному варіанті публі�
кації. У квітні 2008 р. на офіційному веб�пор�
талі Держдепартаменту та веб�сайті Укрпа�
тенту розміщена ІДС "Міжнародна патентна
класифікація (МПК) 2008.04. Українська
версія для класифікування національних па�
тентних документів", доступ до якої надається
на безоплатній основі.

У 2007 р. організовано переклад з англійської
мови на українську брошури ВОІВ "Загальна
інформація стосовно восьмої редакції Міжна�
родної патентної класифікації (МПК)". Брошу�
ра видана друком як додаток до офіційного бю�
летеня "Промислова власність" № 12 за 2007 р.
на паперовому носієві і безоплатно розіслана
усім організаціям, які отримують бюлетень від�
повідно до Реєстру безоплатної розсилки. Усі
зацікавлені особи можуть придбати цю брошу�
ру. Відповідне інформаційне повідомлення роз�
міщено на веб�порталі Держдепартаменту та
веб�сайті Укрпатенту 01.10.07 р.

З метою підвищення ефективності викорис�
тання міжнародних класифікацій широкими
колами науково�технічної громадськості Ук�
раїни філією Укрпатенту — "Українським
центром інноватики та патентно�інформацій�
них послуг" (УкрЦІПІП, http://www.ip�centr.
kiev.ua) створені патентно�інформаційні про�
дукти на CD�ROM з пошуковою системою, які
містять міжнародні класифікації ОПВ у перек�
ладі українською мовою, зокрема у 2006 р. —
"Міжнародна патентна класифікація. Восьма
редакція (2006). Базовий рівень", які розпов�
сюджуються на договірних засадах.

Для забезпечення доступу широкого кола
користувачів до національної та зарубіжної
патентної інформації, необхідної для вивчен�
ня та аналізу в процесі створення правової
охорони та використання ОПВ, від 1999 р.

функціонує Фонд патентної документації
громадського користування (ФГК), який на
сьогодні фактично виконує функції загально�
доступної патентної бібліотеки і є єдиним в
Україні найповнішим та найсучаснішім фон�
дом патентної документації. Комплектування
ФГК здійснюється з урахуванням державної
політики, зорієнтованої на інноваційний шлях
розвитку України, та відповідно до патентно�
інформаційних потреб науково�технічної гро�
мадськості України.

Основне джерело комплектування ФГК —
міжнародний обмін патентною документа�
цією. У державній системі правової охорони
інтелектуальної власності функції міжнарод�
ного обміну патентною документацією покла�
дено на заклад експертизи — Укрпатент, який
від травня 2003 р. на  законодавчому рівні виз�
наний Центром міжнародного обміну видан�
нями відповідно до ратифікованої Україною
"Конвенції про міжнародний обмін видання�
ми", прийнятої 3 грудня 1958 р. Генеральною
конференцією ООН з питань освіти, науки і
культури.

Таким чином, Укрпатент — це єдиний в Ук�
раїні Центр міжнародного обміну патентною
документацією.

Станом на 1 жовтня  2008 р. ФГК налічує
майже 13 850 дисків з зарубіжною та націона�
льною патентною документацією, понад 19 380
бюлетенів та близько 277 600 описів до патен�
тів України на винаходи. Протягом останніх
трьох років особлива увага при комплекту�
ванні ФГК приділяється патентній докумен�
тації країн, з якими Україна здійснює або на�
лагоджує міжнародне науково�технічне, в то�
му числі військово�технічне співробітництво.
Від 2005 по квітень 2008 р. кількість таких
країн, патентною документацією яких укомп�
лектовано ФГК, збільшилась від 39 до 50. При
цьому, протягом останніх років значна кіль�
кість патентних відомств перейшла до публі�
кації своєї документації на оптичних носіях, а
деякі припинили публікацію не тільки на па�
пері, а й на CD�ROM і надають безоплатний
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доступ до неї через свої веб�сайти. Отже, за�
гальний обсяг надходжень патентної доку�
ментації певних країн у ФГК як на паперових,
так і на електронних носіях, скорочується. Ін�
формація про склад ФГК, а також інформація
стосовно його щоквартальних поповнень пуб�
лікується у відповідних розділах веб�порталу
Держдепартаменту та веб�сайту Укрпатенту.

Враховуючи сучасні тенденції та кардина�
льні зміни у формуванні світового патентного
фонду та з метою популяризації знань у сфері
застосування сучасних інформаційних техно�
логій при використанні зарубіжних патентно�
інформаційних ресурсів, фахівці Укрпатенту
приділяють належну увагу проведенню захо�
дів, які сприяють доступу користувачів різних
категорій до зазначених ресурсів та науково�
технічної інформації, що надається безоплат�
но через Інтернет. З метою надання оператив�
ної інформації щодо безоплатних зарубіжних
БД патентної та непатентної інформації здійс�
нюються такі заходи:

1) актуалізація "Переліку адрес зарубіжних
патентних баз даних, до яких надається безоп�
латний доступ в Інтернеті" та "Переліку нау�
ково�технічних баз даних та довідкових ре�
сурсів, до яких надається безоплатний доступ
в Інтернеті", які створені та розміщені у від�
повідних розділах веб�порталу Держдепарта�
менту (від 2004 р.) та веб�сайту Укрпатенту
(від 2005 р.);

2) постійний моніторинг нової інформації
стосовно  зарубіжних патентних баз даних, до
яких надається безоплатний доступ в Інтернеті;

3) підготовка та розміщення на веб�порталі
Держдепартаменту та веб�сайті Укрпатенту
повідомлень, які містять новини про безоп�
латні зарубіжні патентні БД та рекомендації
користувачам.

Як уже зазначалося, останнім часом у сві�
товій системі інтелектуальної власності спос�
терігається тенденція припинення випуску
зарубіжними патентними відомствами своєї
патентної документації (бюлетенів та/або
повних описів) як на паперових носіях, так і

на оптичних дисках із наданням до неї безоп�
латного доступу через Інтернет. Таким чином,
Інтернет стає єдиним засобом доступу до пате�
нтної інформації деяких зарубіжних країн.

Необхідно відзначити, що за останні 3—4 ро�
ки в регіонах України фактично збільшилися
можливості безпосереднього доступу до за�
рубіжної патентної документації через Інтер�
нет, що стало можливим завдяки:

формуванню на державному рівні певних
правових засад побудови інформаційного
суспільства — прийняття ряду нормативно�
законодавчих актів, а також здійсненню
відповідних заходів, які мають забезпечува�
ти, зокрема, доступ до мережі Інтернет як
обов'язкової умови для прискорення еко�
номічного та соціального розвитку України;
постійним збільшенням БД зарубіжної пате�
нтної документації, доступ до яких надаєть�
ся зарубіжними патентними відомствами,
міжнародними та регіональними організа�
ціями інтелектуальної власності через Інтер�
нет на безоплатній основі;
поступовому оснащенню установ, орган�
зацій та підприємств, які проводять роботи,
пов'язані з правовою охороною ОПВ, або
здійснюють патентно�інформаційне обслу�
говування громадськості, комп'ютерною
технікою та підключенням її до Інтернет.
В Україні протягом останніх 10 років прий�

нято ряд законодавчих та нормативно�право�
вих актів, які визначають стратегію розвитку
інформаційного суспільства в Україні, що,
зокрема, сприятиме широкому доступу грома�
дян та юридичних осіб до Інтернет�ресурсів
(у тому числі і до зарубіжної патентної доку�
ментації) та ефективному використанню їх
можливостей для розвитку вітчизняної нау�
ки, освіти, культури. Назвемо ці акти в поряд�
ку прийняття:

1) Закон України "Про Концепцію Націо�
нальної програми інформатизації" від 4 люто�
го 1998 р. № 76/98�ВР;

2) Закон України "Про Національну програму
інформатизації" від 4 лютого 1998 р. № 74/98�ВР
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(із змінами, внесеними згідно з Законом № 2684�
ІІІ від 13.09.2001);

3) Закон України "Про затвердження Завдань
Національної програми інформатизації на 1998—
2000 роки" від 4 лютого 1998 р. №76/98�ВР;

4) Указ Президента України "Про заходи
щодо розвитку національної інформаційної
мережі Інтернет та забезпечення широкого
доступу до цієї  мережі в Україні" від 31 лип�
ня 2000 р. № 928/2000;

5) Указ Президента України "Про першо�
чергові завдання щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій" від 20.10.2005 р.
№ 1497/2005;

6) Постанова Верховної Ради України "Про
затвердження Завдань Національної програ�
ми інформатизації на 2006�2008 рр." від 4 лис�
топада 2005 р. № 3075�IV; 

7) Постанова Верховної Ради України "Про
Рекомендації парламентських слухань з пи�
тань розвитку інформаційного суспільства в
Україні" від 1 грудня 2005 р. № 3175�IV; 

8) Постанова Верховної Ради України "Про
прийняття за основу проекту Закону України
про затвердження Національної стратегії роз�
витку  інформаційного суспільства в Україні на
2006—2015 рр." від 21 лютого 2006 р. № 3454�IV;

9) Закон України "Про Основні засади роз�
витку інформаційного суспільства в Україні
на 2006—2015 рр." від 9 січня 2007 р. № 537�V.
Законом визначено, що одним з основних
напрямів розвитку інформаційного суспільс�
тва в Україні є "забезпечення вільного досту�
пу населення до телекомунікаційних послуг,
зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інфор�
маційних ресурсів". Одним з очікуваних ре�
зультатів впровадження Основних засад роз�
витку інформаційного суспільства в Україні
на 2006—2015 рр. є "розширення можливос�
тей людини отримувати доступ до національ�
них та світових інформаційних електронних
ресурсів";

10) Розпорядження Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 15.08.07 р. № 653 "Про затвердження
плану заходів з виконання завдань, передба�

чених Законом України "Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Ук�
раїні на 2006—2015 рр.";

11) Розпорядження Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 26.09.07 р. № 805�р "Про затверджен�
ня переліку завдань (проектів) Національної
програми інформатизації на 2007 р., їх  дер�
жавних замовників та обсягів фінансування".

У грудні 2007 р. була оприлюднена доповідь
Кабінету Міністрів України Верховній Раді
України "Про стан та розвиток інформатизації
за 2007 р.", яка містить, зокрема, розділи, прис�
вячені законодавчому та нормативно�правово�
му забезпеченню інформатизації, Національній
програмі інформатизації,  захисту прав інтелек�
туальної власності та боротьбі з піратством. Не�
обхідно зазначити, що Державним бюджетом
України на 2008 р. передбачено витрати на ви�
конання Національної програми інформати�
зації у розмірі 9,013 млн. грн.

Дуже важливо, що для забезпечення ре�
алізації положень зазначених документів роз�
роблюються профільні програми. Наприклад,
Розпорядженням Президії Національної Ака�
демії наук України від 27.02.2004 р. № 146
"Про організацію робіт за Програмою інфор�
матизації НАН України" затверджено кон�
цепцію Програми, завдання Програми на
2004—2008 рр., визначено шляхи реалізації її
проектів, також щорічно готуються звіти про
виконання робіт за проектами Програми та
отримані результати. Залишається сподівати�
ся, що реалізація завдань, визначених відпо�
відними законодавчими та нормативно�пра�
вовими актами, забезпечить "формування та
впровадження правових, організаційних, нау�
ково�технічних, економічних, фінансових,
технологічних, методичних умов розвитку ін�
формаційного суспільства в Україні з ураху�
ванням світових тенденцій".

27 грудня 2007 р. відбулося спільне засідан�
ня Колегії Міністерства освіти і науки Украї�
ни та Громадської колегії при МОН, на якому
серед інших питань було розглянуто питання
стосовно одного з напрямків діяльності Держ�
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департаменту — "Про стан та перспективи
розвитку інформаційного забезпечення діяль�
ності  у сфері інтелектуальної власності". Ко�
легія відзначила, що Держдепартаментом
проведено значну роботу по виконанню за�
ходів, спрямованих на підвищення рівня пате�
нтно�інформаційного забезпечення держав�
ної системи правової охорони інтелектуальної
власності, широкого кола національних та за�
рубіжних користувачів — фізичних та юри�
дичних осіб.

За результатами обговорення Колегія МОН
ухвалила "План заходів щодо реалізації основ�
них завдань Державного департаменту інте�
лектуальної власності у 2008 р.", а також
Рішення, яким передбачено низку заходів у
сфері патентно�інформаційного забезпечення
діяльності у сфері інтелектуальної власності,
які мають бути здійснені у 2008 р. Це зокрема: 

забезпечення розробки та введення в дію у
IV кв. 2008 р. Інформаційно�довідкових сис�
тем, доступ до яких надаватиметься через
мережу Інтернет на безоплатній основі:
— ІДС "Міжнародна патентна класифіка�

ція. (2009). Базовий рівень";
— ІДС "Міжнародна патентна класифіка�

ція. (МПК) Українська версія для класифіку�
вання національних патентних документів.
МПК 2009.01";

— ІДС "Міжнародна класифікація промис�
лових зразків (Локарнська класифікація). 9�а
редакція";

забезпечення утворення та поширення якіс�
но нових патентно�інформаційних продук�
тів на CD�ROM та DVD, представлення да�
них на яких буде здійснено з використан�

ням авторського програмного забезпечення
МІМОЗА (отриманого від ЄПВ), що відпо�
відає стандартам ВОІВ: національного CD�
ROM "Винаходи в Україні" (IV кв. 2008 р.);
тематичного CD�ROM (DVD), що містить
відомості про зареєстровані патенти на вина�
ходи (корисні моделі) у певних галузях та
виготовляється на замовлення користувачів.
Виконання робіт, передбачених Рішенням

Колегії МОН, покладено Держдепартаментом
на Укрпатент.

На завершення дуже хотілося б запевнити,
що фахівці Укрпатенту докладуть усі свої
знання та досвід для виконання робіт, передба�
чених відповідними планами, зокрема, у сфері
патентно�інформаційного забезпечення.

A.V. Kochetkova

ONCE AGAIN ABOUT PATENT INFORMATION
AGAINST THE BACKGROUND OF TODAY

The article outlines the ways of providing an access for a
wide circle of Ukrainian users to patent information, first of
all national, in particular free current acquisition of patent
collections by the official publications of the State Depart�
ment of Intellectual Property on paper and electronic data
carriers, creation of specialized databases, information and
reference systems and providing access to them through the
Internet. Information about one of the crucial elements of the
reference and search tool to patent collections — the drasti�
cally reformed eighth edition of the International Patent
Classification and peculiarities of its implementation in Uk�
raine is given. A review of measures to facilitate access of
different unser categories to free foreign patent information
Internet resources is given.

K e y  w o r d s: patent information, databases, IPC, infor�
mation services, informatization
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