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Державна система правової охорони інте�
лектуальної власності значну увагу приділяє
науковому та методичному забезпеченню ре�
алізації державної політики в сфері інтелекту�
альної власності.

Зважаючи на необхідність наукової та теоре�
тичної підтримки процесу, в Державному підп�
риємстві "Український інститут промислової
власності" (Укрпатент) відповідно до його ста�
туту діє колегіальний дорадчий орган — Нау�
ково�технічна рада (НТР). Основною метою її
роботи є участь у визначенні напрямів прак�
тичної діяльності Інституту в межах та обсягах,
обумовлених необхідністю своєчасного та якіс�
ного виконання головних завдань.

Використовуючи накопичений досвід і про�
фесіоналізм фахівців у сфері інтелектуальної

власності, які входять до її складу, НТР оці�
нює поточні та перспективні плани діяльності
підприємства, впливає на процеси формуван�
ня шляхів вирішення питань, підвищення
ефективності наукової та виробничої діяль�
ності тощо. На засіданнях розглядаються про�
екти найсуттєвіших нормативних актів з пи�
тань правової охорони промислової власності.
Рекомендації та пропозиції щодо обговорених
питань враховуються директором Інституту
при ухваленні рішень.

Український інститут промислової влас�
ності є закладом експертизи, уповноваженим
розглядати подані заявки на об'єкти промис�
лової власності, в т.ч.  на винаходи та корисні
моделі, і проводити експертизу цих заявок.
Результати експертизи є підставою для прий�
няття рішення про видачу охоронного доку�
мента — патенту на винахід (корисну модель)
тощо — чи про відмову в його видачі. У цьому
контексті проблеми підвищення якості екс�
пертизи заявок є постійно в центрі уваги Інс�
титуту, зокрема його НТР.

Також серед визначальних і пріоритетних
проблем, що обговорюються на засіданнях,
розглядаються питання удосконалення  зако�
нодавства у сфері інтелектуальної власності
та механізмів реалізації правових норм, прис�
корення розгляду заявок на об’єкти промис�
лової власності, питання державної реєстрації
прав на об’єкти промислової власності, мате�
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ріально�технічне забезпечення роботи фахів�
ців Інституту, забезпечення комп'ютерними
програмами та автоматизованими системами,
патентно�інформаційними базами, виробни�
чими площами тощо. Окремий блок питань
складають підготовка, перепідготовка та під�
вищення кваліфікації фахівців. Засідання про�
водяться регулярно.

За період діяльності НТР (2000—2008 рр.),
відбулося понад 30 засідань, на яких було розг�
лянуто більше 100 важливих питань стосовно
стратегії й тактики соціально�економічного
розвитку Інституту. Зокрема, відповідно до
пріоритетних напрямів діяльності підприємс�
тва, протягом 2007 року були ухвалені рішен�
ня з низки важливих питань.

У зв'язку з розвитком законодавства у сфе�
рі правової охорони інтелектуальної влас�
ності постало питання про удосконалення ме�
тодичного забезпечення процесу експертизи

заявок. На розгляд НТР було винесено про�
позиції стосовно видання інформаційних (ме�
тодичних) посібників з питань інтелектуальної
власності. Результатом ухвалених рішень стало
видання у 2007 році серії практичних посіб�
ників. Посібники дають можливість детальніше
вивчити та проаналізувати особливості патент�
ної документації України, патентного пошуку
та патентно�кон'юнктурних досліджень, особ�
ливості подання міжнародної заявки, складан�
ня та подання заявки на винахід, промисловий
зразок, знак для товарів і послуг тощо. Мето�
дичні матеріали можуть використовуватися за�
явниками, представниками заявників, пра�
цівниками патентних підрозділів, винахідника�
ми, студентами та викладачами дисциплін
"Інтелектуальна власність", "Промислова влас�
ність", "Патентна інформація та документація".

Потік заявок на об'єкти промислової влас�
ності постійно зростає, тому важливими питан�
нями, що обговорюються на засіданнях НТР, є
створення єдиного інформаційно�правового се�
редовища щодо ведення діловодства та експер�
тизи заявок на знаки для товарів і послуг, пода�
них як за національною, так і за міжнародною
процедурами; створення системи обробки та
формального представлення торговельних
марок з метою їх подальшого розпізнавання
та ідентифікації при здійсненні пошуку на то�
тожність; формування бази даних "Винаходи за�
рубіжних країн"; результати дослідної експлу�
атації єдиного пошукового порталу та системи
підтримки прийняття рішення за заявками на
винаходи; удосконалення нормативно�право�
вої бази (приведення у відповідність норма�
тивних актів щодо реєстрації та ведення реєст�
рів, публікації відомостей у розділі "Сповіщен�
ня"); формування та ефективне функціонування
відповідних реєстрів з усіх об'єктів промисло�
вої власності (діюче програмне забезпечення,
його супровід, нарощування функцій та необ�
хідність приведення програмного забезпечен�
ня у відповідність до законодавства) тощо.

Важливою темою є питання підвищення
кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної

Засідання Науково�технічної ради
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власності. Зокрема, на першому засіданні
НТР 2008 року обговорювалися питання
удосконалення підготовки та підвищення
кваліфікації працівників за системою "Дис�
танційне навчання з питань інтелектуальною
власності".

В окремих випадках на засіданнях НТР
розглядаються непрості питання створення
належного мікроклімату відносин у великому
(понад 600 осіб) колективі підприємства.

На закінчення варто зазначити, що НТР
Державного підприємства "Український інс�
титут промислової власності" сприяє приско�
ренню виконання головних завдань, постав�
лених перед державною системою правової
охорони прав на об'єкти інтелектуальної
власності в Україні, а також розвитку націо�
нальної системи захисту прав інтелектуальної
власності в контексті світового досвіду, стан�
дартів ЄС та ВОІВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора ДП "Український

інститут промислової власності"
А.Г. Жаріновою

від 14 лютого 2008 року № 15

План роботи Науково�технічної ради
на 2008 рік (друге півріччя)

№ п/п Дата засідання Порядок денний

1

2

3

4

5

вересень

жовтень

листопад

грудень

після прийняття законів

Проблемні питання, пов`язані зі вступом України до Світової
організації торгівлі та набранням чинності постанови Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 № 1148 "Про внесення
змін до Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав
на об`єкти інтелектуальної власності"

Про систему електронного подання матеріалів заявок на об'єк�
ти промислової власності з застосуванням електронного цифро�
вого підпису

Про плановий кошторис видатків ДП "Український інститут
промислової власності"

Про інтерактивні Інтернет�бази даних ДП "Український інсти�
тут промислової власності" та патентно�інформаційні продукти
на оптичних носіях інформацій

Про удосконалення нормативно�правової бази (приведення у
відповідність нормативних актів щодо реєстрації та ведення
реєстрів, публікації відомостей у розділі "Сповіщення" офіцій�
ного бюлетеня "Промислова власність")


