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Щодо правової охорони інтелектуальної власності

Ш а н о в н и й А р с е н ію П е т р о в и ч у !

Протягом останніх півроку разом з когортою небайдужих фахівців із задоволенням
спостерігаємо позитивні зрушення, які відбуваються у сфері інтелектуальної власності.
З огляду на 20 річний досвід роботи у сфері правової охорони інтелектуальної
власності, засвідчую повагу і вдячність за роботу Уряду, який в надзвичайно тяжкий для
країни час спромігся кардинально змінити ситуацію, що склалася в сфері правової охорони
інтелектуальної власності, на краще.
Активне залучення громадськості до законотворчої діяльності, обговорень і
вирішення питань, направлених на імплементацію положень Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС щодо національного законодавства в сфері інтелектуальної власності
викликає повагу та зміцнює ентузіазм.
Надзвичайно важливо, що ті зміни, про які лише говорили протягом останніх років,
нарешті відбуваються.
Так, одне із важливих позитивних спільних досягнень - публікація рішень
Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ). Окрім
цього, на численні прохання фахівців у сфері інтелектуальної власності (ІВ) та з метою
забезпечення прозорості та відкритості діяльності ДСІВ, розпочато публікування поточних
відомостей з державних реєстрів щодо (ІВ) на офіційному веб-порталі ДСІВ. На
сьогоднішній день розширено функціональні можливості пошуку по базам даних
зареєстрованих об’єктів права інтелектуальної власності.
Значна увага приділяється патентній сфері, зокрема питанням боротьби з так званим
«патентним троллінгом». Активізовано роботу з організації діяльності Міжнародного
пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи в рамках Договору про
патентну кооперацію, якими ще 2013 року було призначено ДСІВ. Для забезпечення
можливості розпочати цю роботу розроблено Постанову КМУ «Про затвердження Порядку
сплати зборів за дії, пов’язані з проведенням міжнародного пошуку та міжнародної
попередньої експертизи за заявками, поданими відповідно до Договору про патентну
кооперацію від 19 червня 1970 року». На сьогоднішній день необхідно докласти чималих
зусиль, щоб система запрацювала, і вирішальне значення має д е р ж а й ^ ^ ^ ^ Щ ^ ^ у ^ с І р щ ^ д ^
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Відрадним є той факт, що ДСІВ відкрита до співпраці й діалогу та виступає з
власними ініціативами щодо поліпшення й оптимізації комунікації з громадськістю.
Запроваджено систему обговорення законопроектів щодо порушення авторського та
суміжних прав в інтернеті та діяльності організацій колективного управління за допомогою
віртуальної платформи «Групи Google». Ефективність такої системи обговорення
підтверджується тим, що законопроекти оперативно передані до Мінекономрозвитку та
чекають на подальші обговорення після повернення.
Однією з гучних подій для української сфери ЇВ стало оприлюднення оновленого
звіту Торгового представництва США (USTR) та щорічного «Списку 301», в якому Україна
змінила статус «Пріоритетної іноземної країни» на «Перелік країн пріоритетного
спостереження» і позбавилась таким чином «звання» найбільшого світового пірата. Для
вирішення проблеми «Списку 301» ДСІВ
у співпраці з європейськими експертами
розроблено проект Закону України «Про колективне управління майновими правами
суб’єктів авторського права і суміжних прав», який спрямований на оптимізацію діяльності
організацій колективного управління (ОКУ).
З огляду на викладене, з оптимізмом дивимось у майбутнє та маємо надію, що
позитивна практика, запроваджена державними органами, лише набиратиме обертів.
Впевнені, що тісна співпраця провідних фахівців сфери IB, громадських, міжнародних і
профільних організацій з ДСІВ допоможе закласти міцний фундамент для створення
позитивного іміджу України на міжнародній арені та інтеграції до європейського й світового
економічного і культурного простору.

З повагою,

Патентний повірений України

9

