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Наука і суспільство

10 років політ триває успішно! Так тримати!

У системі правової охорони інтелектуальної власності працюю із січня

1981 року. Не можу сказати, що опинився на цій роботі зовсім випадково.

Усе ж таки доля мене вела. Працював інженером/електронником, мав пев/

ні ідеї, які хотів запатентувати й утілити в життя. Для цього, звісно, потріб/

но було оформляти документи, і я звернувся до Центру патентних послуг.

Після тривалого спілкування з його спеціалістами отримав  запрошення

працювати тут експертом. Хоча на той час я майже не розумівся на цій

справі, але пропозиція зацікавила. Пройшов навчання, багато практи/

кувався, виконував роботу з патентних досліджень. І зараз я дуже щасли/

вий, що так сталося, бо роблю те, що мені до душі.

Нині я вже начальник відділу, змінилися і мій Інститут, і вся державна

система правової охорони інтелектуальної власності. Можу сказати, що

лише на краще. Поступово сформувалося ставлення цієї системи до заяв/

ника, яка його цінує і йде йому назустріч. Але є й деякі проблеми. Зараз

дуже потрібно, щоб держава була зацікавлена в підтримці патентовласника

— фінансовій, технічній — щодо втілення його витвору. Тому що почасти

винахідник залишається сам на сам з власними винаходами.

Хочу сказати, що з приходом теперішнього керівництва Інституту відбувається рух тільки в позитивний бік. Ство/

рюються якнайсприятливіші умови для роботи фахівців, відчувається турбота про людей — і колектив активно працює,

даючи добру віддачу. Були, звісно, і складні часи, коли багато хто пішов; але ті, хто вірив, хто встояв, закладаючи під/

валини в злагоджену систему роботи нашого Інституту, той зараз ні про що не шкодує.

У моєму відділі працюють справжні професіонали, середній вік спеціалістів — 32 роки. Чого бракує експертам — так

це відряджень на навчання за кордон. Їм украй потрібно переймати міжнародний досвід, відчути, чим "дихає світ", як

працює експертиза в інших країнах, які є нові ідеї. Адже життя не стоїть на місці, експертам треба рости — і не тільки

матеріально, а й морально. Це сприятиме самовдосконаленню фахівців і допоможе їм оволодіти іноземними мовами. 

У зв'язку з ювілеєм хочу побажати нашому Інституту та всьому колективу процвітання! 

Керівництву — так тримати! Ми бачимо, що всі його дії спрямовані на розвиток системи, і для працівників робиться

багато. Люди відчувають турботу про себе й підтримують усі починання Інституту.

Євген Трухан

начальник відділу легкої та
поліграфічної промисловості

Свідки розвитку

В Інституті я працюю з вересня 1992 року, тобто із самого початку ро/

боти патентного відомства України, це був мій свідомий вибір. Пройшла

шлях від експерта до начальника відділу кваліфікаційної експертизи й була

свідком становлення та розвитку патентної системи в Україні.

10 років тому, у липні 2000 року, патентну систему було істотно рефор/

мовано — засновано Державний департамент інтелектуальної власності та

підпорядкований йому заклад експертизи — ДП "Український інститут

промислової власності".

На той час Інституту перейшла у спадок велика кількість нерозглянутих

заявок — як вітчизняних, так і іноземних заявників. Бракувало експертів та

автоматизації процесу експертизи заявок, яка затягувалася на тривалий час

(у середньому — на 7/8 років). Необхідно було терміново змінювати

ситуацію.

З вересня 2000 року почався інтенсивний набір співробітників до Інституту. Але експертів з кваліфікаційної

експертизи потрібно було готувати. Навчання проводили експерти з досвідом роботи — наставники. Відбувалися

навчальні семінари, на яких з доповідями виступали досвідчені спеціалісти — вітчизняні та іноземні. На них навчалися як

експерти, так і вітчизняні заявники, яким це теж було вкрай необхідно. Уведено систему планування роботи експерта.

Розпочався процес автоматизації експертизи.

Нині все істотно змінилося. Усі експерти одержують другу вищу освіту в Інституті інтелектуальної власності. Крім

того, у молодих спеціалістів є можливість навчатися за кордоном — у країнах, які мають багатий досвід у сфері патентного

права.  

В Інституті триває робота з автоматизації процесу експертизи, серед інших розроблено автоматизовану базу

"Винаходи", яка постійно вдосконалюється. Наразі відкрито безлімітний доступ до Інтернету, до безкоштовних баз даних

патентної та науково/технічної документації, вже знаходиться в експериментальній апробації система електронного

подання заявок на об'єкти промислової власності. Завдяки всім цим заходам вдалося покращити якість експертизи та

зменшити строк її проведення в середньому до 15/18 місяців з моменту подання клопотання про проведення кваліфіка/

ційної експертизи.

З березня 2010 року Україна приєдналася до Страсбурзької угоди про МПК, і наші експерти є членами робочої групи

з її вдосконалення та реформування.

Не завжди все йшло гладко, проте постійно намагаюся самовдосконалюватися, дуже люблю свою роботу й наш друж/

ний колектив. Сподіваюся, що мій внесок у справу розвитку інтелектуальної власності принесе користь суспільству й

Україні.

Людмила Плюто

начальник відділу фармацевтики




