Наука і суспільство

10
років
Очима фахівців

Українському
інституту
промислової
власності
... до яких приєднуються редакція журналу “Світогляд” і його
читачі, бажаючи Інституту та його співробітникам
довголіття й цікавої роботи з примноження інтелектуальної
власності вітчизняних учених і винахідників!

рік для Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (Інститут) є
роком особливим, визначальним та знаменним — таким, що дозволяє підбити певні підсумки,
проаналізувати досягнуті результати, — колектив святкує свій перший ювілей.
Безперечно, є чим пишатися — за 10 років діяльності Інститут досяг такого професійного рівня в проведенні екс/
пертизи заявок на об'єкти промислової власності, який дозволив йому здобути визнання у світі з боку таких міжнародних
організацій, як Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Європейське патентне відомство (ЄПВ).
Колектив Інституту — це 700 кваліфікованих співробітників, фахівців у сфері інтелектуальної власності, які працюють у
власному приміщенні, побудованому за самотужки зароблені кошти. Він не зупиняється на досягнутому — відшліфовує
професіоналізм, удосконалюється та розбудовується.
Інститут — єдиний у нашій країні заклад експертизи заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
торговельні марки та інші об'єкти промислової власності — був створений за наказом Міністерства освіти і науки України
№ 175 від 07.06.2000 року на виконання Указу Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Упродовж 10
років Інститут ефективно працює як важливий складник державної системи правової охорони інтелектуальної власності
в напрямі вирішення завдань, пов'язаних з набуттям прав на об'єкти промислової власності та створення умов для
забезпечення ефективної взаємодії між заявниками та державою.
Пропонуємо познайомитися з ветеранами, провідними експертами та настав/
никами Інституту, які упродовж цього 10/річчя докладали зусилля для зміцнення
авторитету вітчизняної сфери інтелектуальної власності, підвищували свій
професійний рівень, вивчали досвід колег і передавали власний, навчаючи й ро/
звиваючи молоде покоління послідовників. Відзначаючи знаменну дату, вони
висловлюють думки про діяльність колективу, аналізують минуле, планують
майбутнє…
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Інститут упродовж 10 років ефективно працює як один з найважливіших
складників у структурі державної системи правової охорони інтелектуальної
власності. Основний напрям діяльності — розгляд і проведення експертизи заявок
та забезпечення прийняття рішень щодо набуття прав на об'єкти промислової
власності.
Високоякісну роботу Інституту визнано авторитетними міжнародними
організаціями — ВОІВ та ЄПВ — ефективною й такою, що повністю відповідає су/
часним світовим стандартам.
На найближчу перспективу Інститут планує отримати від ВОІВ статус
Міжнародного пошукового органу та органу Міжнародної попередньої експертизи.
Професійний досвід та натхненна праця нашого колективу спрямовані на те,
щоб сприяти об'єднанню творчих зусиль винахідників, представників наукових кіл
та творчої еліти для співпраці в справі всебічного зміцнення науково/технічного
потенціалу України.

Світогляд №4, 2010

Інтелектуальна власність

Наступна зупинка — “Майбутнє”
До 2000 року серед структурних підрозділів Інституту були окремі га/
лузеві відділи, у яких і формальну експертизу, і кваліфікаційну виконував
один експерт. Тому й строки розгляду заявок були "плачевними". Фор/
мальна експертиза тривала від 8 місяців до 1,5 року, а кваліфікаційна —
32/38 місяців.
Перше, що було змінено в структурі підприємства зі створенням
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, — це
створення на основі двох відділень — формальної експертизи й
деклараційних патентів на винаходи та кваліфікаційної експертизи. Така
реорганізація сприяла скороченню строків формальної експертизи майже
удвічі, а розгляд заявок на стадії кваліфікаційної експертизи поступово
прискорився настільки, що сягнув відповідних строків провідних
патентних відомств світу (16/18 місяців з дати подання клопотання). Але
таке розділення з часом втратило доцільність, і у 2003 році обидва
відділення об'єдналися в одне — відділення експертизи заявок на
винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем. Це
об'єднання повністю себе виправдало. Строки розгляду заявок
скоротилися, а їхня кількість зросла в декілька разів. Нині в середньому
подають 1300 заявок на місяць, серед них 200 — за процедурою РСТ
(Patent Cooperation Treaty), 180 — на винаходи, а решта — на корисні
моделі. На таку статистику у 2000 році ми навіть сподіватися не могли. І
хочу зауважити, що кількість співробітників при цьому майже не
змінилася. Така оптимізація робочого процесу стала можливою передусім
завдяки вдосконаленню його організації: повній автоматизації експертизи, оновленню бази "АС винаходів",
матеріальному стимулюванню експертів.
До найвагоміших досягнень за ці роки, на мою думку, слід віднести,
по/перше, скорочення строків розгляду заявок, підвищення якості екс/
пертизи завдяки впровадженню нових інформаційних технологій, різ/
них програм навчання та підвищенню кваліфікації наших співробіт/
ників. По/друге, важливою є активна позиція Інституту щодо міжна/
родного співробітництва, зокрема із ВОІВ. Значним досягненням стало
створення у 2008 році української версії Міжнародної патентної кла/
сифікації (МПК). Це справді наша версія, адаптована відповідно до
специфіки подання заявок на експертизу винаходів в Україні. Авжеж,
можна було піти коротшим та легшим шляхом — працювати з англо/
мовною версією, представленою на сайті ВОІВ. Однак ми ставили за
мету створити таку МПК, яка була б підлаштована саме під процес
проведення експертизи на винаходи в нашій країні. І нам це вдалося!
Наталія Петрова
Не можна постійно озиратися назад: планів на майбутнє дуже бага/
начальник відділення експертизи заявок
то, і мусимо втілювати їх у життя! Змінюється законодавство, розши/
на винаходи, корисні моделі
рюється об'єктність того, на що видаватимуться патенти. А отже, треба
та топографії інтегральних мікросхем
постійно навчатися, і цей процес у нашому Інституті триває безпе/
рервно. Рівень освіти у сфері інтелектуальної власності істотно зріс.
Щодо майбутніх перспектив, то мета номер один — стати міжнародним пошуковим органом. І для цього вже зроблено
чимало: можу сказати, що й експертний склад, і професійний рівень наших фахівців цілком відповідає вимогам,
виконання яких передбачене правом називатися цим органом. І якщо раніше такий крок був тільки в задумах, то зараз
зробити його цілком реально. В Інституті за час його існування склалися певні традиції в організації роботи працівників,
у їхньому спілкуванні на професійному та службовому рівнях. Хочемо ці традиції зберігати й надалі. Адже, коли є міцна
основа, тоді є всі можливості для зростання й поступу — такими темпами, якими розвивався Інститут упродовж останніх
10 років. Головне — не зупинятися й рухатися тільки вперед!

Ми робимо ставку на знання
Валерій Ємжин,
начальник відділу міжнародних заявок
Моє знайомство з галуззю знань, яка зветься інтелектуальною власністю, розпочалося в 1973 році з приходом на
посаду експерта до Київської філії Виробничо/поліграфічного підприємства "Патент", яка згодом була перетворена на
Київську філію Всесоюзного центру патентних послуг. У результаті створення Держпатенту України (після розпаду СРСР
і виникнення України як незалежної держави) її також було перетворено на Науково/дослідний центр патентної
експертизи (НДЦПЕ). Патентний пошук, складання заявок на винаходи, патентні дослідження на патентну чистоту та на
високий рівень техніки — саме такі види робіт мені довелось освоїти. Причому знання іноземних мов, а також набутий до/
свід у складанні й перекладі міжнародних заявок для патентування в іноземних державах стали важливим чинником, який
вплинув на подальший напрям моєї спеціалізації — прийняття й опрацювання заявок за процедурою Договору про
патентну кооперацію (РСТ).
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