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Інтелектуальна власність

Досконалості немає меж

У сфері інтелектуальної власності я почав працювати задовго до ство/

рення Інституту. На той час предметом галузі була тільки промислова

власність. Загальні уявлення про діяльність у цій сфері я мав, а от її

специфіки ще не розумів. Тому спочатку закінчив спеціальні курси, а потім

отримав диплом патентознавця. Взагалі людина, яка працює у сфері

інтелектуальної власності, має неабиякий хист до навчання та пізнання

нового. Наші співробітники відвідують різні навчальні семінари  — чи то

для студентів, чи для експертів, — читають фахову літературу, цікавляться

інформацією в Інтернеті. Це робиться не тільки тому, що потрібно бути

поінформованим, а й тому, що усе почуте й прочитане стосується нашої

роботи, без якої, до речі, я просто жити не можу! 

За 10 років Інститут дуже змінився. Переїзд у нову будівлю, — це,

мабуть, наймасштабніша подія за роки моєї роботи в ньому. Були часи,

коли я та мої колеги працювали в орендованому приміщенні. На оренду

витрачалися великі кошти. З приходом нового керівництва питання

власного приміщення було вирішене, що у свою чергу набагато поліпшило умови праці.

Важливою подією за цей період є скорочення строку розгляду заявок на знаки для товарів і послуг, які до 2000 року

розглядалися протягом 3/4 років. Керівництво одразу вжило заходів для вирішення цієї проблеми, і як результат —

сьогодні розгляд заявок триває менше ніж рік. Також автоматизовано багато процесів, зокрема це стосується створення

різноманітних інформаційних баз даних, які поліпшують роботу експертів. Треба відзначити, що разом з удосконаленням

процедури розгляду заявок, поліпшенням умов праці зросла й продуктивність праці наших фахівців, а також їхній

професіоналізм.  Крім того, працівники Інституту мають змогу вдосконалювати й розширювати отримані знання й

набувати нових. У фахівців підприємства є можливість навчатися в Інституті інтелектуальної власності, отримувати другу

вищу освіту, відвідувати семінари, конференції, тренінги — як внутрішні, так і виїзні, які до реорганізації системи

відбувалися дуже рідко, а зараз — систематично. 

Зараз Інститут активно співпрацює з патентними відомствами інших країн, адже обмін досвідом — це найкраще

навчання. Також активно розвивається міжнародне співробітництво в питаннях навчання. І все назване мною — тільки

частина досягнень та важливих подій Інституту, але саме вони, мабуть, найбільше заслуговують на увагу. 

Хочу відзначити відкритість нашого професійного колективу, його взаєморозуміння та взаємопідтримку. Ці риси, як

на мене, особливо заслуговують на повагу. Бажаю, щоб наш Інститут стабільно розвивався й надалі.

Шлях знань, досягнень, прогресу

У сфері інтелектуальної власності я працюю майже 13 років. Цей на/

прям обрала свідомо, і зараз, маючи досить великий досвід, можу сказати,

що у своєму виборі не розчарована: 13 років роботи — переконливе

підтвердження того, що ця робота мені цікава. Відділ, який я очолюю,

займається експертизою міжнародних товарних знаків за Мадридською

системою. Наша робота має певну специфіку, весь процес побудований на

чітких правилах і нормах, які регулюються законом. Тому, крім високих

професійних якостей, знання іноземних мов, експерт повинен володіти

вмінням ефективно працювати в команді, і водночас — діяти самостійно,

приймати рішення й нести відповідальність за них. Це вміння, до речі,

помітно поліпшилося за останні роки в нашому колективі. 

Діяльність експерта з інтелектуальної власності, хоч і не проста, але

цікава, різноманітна й вимагає наявності знань у різних сферах. Причому

йдеться не тільки про фундаментальні знання, а й про актуальну інфор/

мацію в галузі міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг за Мадридською системою. 

Упродовж останніх років співробітники нашого відділу беруть участь у засіданнях Робочої групи з питань правового

розвитку Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків, які проводить Міжнародне бюро ВОІВ. Участь у таких

засіданнях дає їм можливість отримувати необхідну інформацію для грамотного виконання процедури міжнародної

реєстрації знаків для товарів і послуг з урахуванням змін, які відбуваються в Мадридській системі. Дуже важливо, щоб

співробітники бути обізнаними, поінформованими з приводу нововведень, які мають місце в інших відомствах світу. Наші

експерти брали участь у семінарах у Міжнародному бюро ВОІВ й були дуже задоволені, оскільки мали можливість не

тільки навчитися новому, але й обмінятися досвідом з колегами, що в нашій справі дуже важливо. 

Таким чином, можливість підвищення кваліфікації та рівня знань завдяки семінарам та участі в робочих групах є

однією з багатьох змін, які відбулися за ці роки. Значущою подією в розвитку системи було створення єдиної бази даних

товарних знаків, у якій зібрані як національні, так і міжнародні знаки. З її створенням робота експертів істотно

спростилася  й пришвидшилася.  За ці роки в системі відбулося багато змін у зв'язку з розвитком, прогресом, але радує те,

що ставлення до співробітників залишилося таким, як і раніше, — теплим, з розумінням і повагою. Тому мені подобається

моя робота, адже кожен день в Інституті — це нові знання, певні досягнення й усвідомлення стабільності. 

На честь ювілею хочу побажати колективу нашого Інституту подальшого розвитку, процвітання, професійних кадрів,

важливих і яскравих подій!
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