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ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 
ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ 

Стаття присвячена практичним питанням діяльності патентних повірених. Розглянуто 
процедура атестації патентних повірених. Встановлено етапи проходження атестації. 

Ключові слова: патентні повірені, охорона прав, інтелектуальна власность, ква
ліфікаційні іспити, атестація, Державний реєстр. 

Вступ. Одним з учасників правовідносин по захисту об'єктів інтеле
ктуальної власності є патентні повірені. Патентні повірені - це фахівці в 
галузі прав інтелектуальної власності, які склали кваліфікаційні іспити, 
пройшли атестацію і отримали свідоцтво на право займатися діяльністю 
патентного повіреного і внесені до Державного реєстру патентних повіре
них. Ці суб'єкти є активними учасниками в правовідносинах в сфері інте
лектуальної власності, що потребує окремого розгляду їх правового стату¬
су. Тому, мета цієї статті є встановлення проходження процедури атестації 
патентних повірених. 

Результати досліджень. Проблемами міста інституту патентного 
повіреного в системі норм інтелектуальної власності займались 
І.А. Артюхіна, І.А. Близнец, Є.А. Данілина, О.В. Добринін, В.А. Дозорцев, 
Н.П. Дунаевська, JI.B. Кирий, О.П. Колесніков, О.С. Киневська, 
А.Д. Кудаков та інші. У той же час комплексних наукових досліджень, 
присвячених аналізу правового статусу патентного повіреного, врегульо¬
ваного нормами українського законодавства, не проводилося. 

Патентні повірені надають фізичним та юридичним особам послу¬
ги, пов'язані з придбанням та охороною прав на об'єкти інтелектуальної 
власності, представляють їх інтереси у Державній службі інтелектуаль¬
ної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відноси-
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нах з іншими фізичними та юридичними особами. Для того, щоб стати 
патентним повіреним, фахівець повинен мати свідоцтво на право займа¬
тися такою діяльністю, однією з умов отримання якого є проходження 
атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних 
повірених). Тому, дослідження порядку атестації патентних повірених 
має практичне значення. 

Атестація патентних повірених здійснюється Державною службою ін
телектуальної власності України, проводить її Атестаційна комісія Держав
ної служби. Правова регламентація атестації передбачена в Наказі Міністер
ства освіти і науки України № 556 від 25.07.2006. Вона має три етапи. Пер¬
ший етап атестації передбачає складання кваліфікаційних екзаменів. На дру¬
гому етапі з кандидатами у патентні повірені проводиться співбесіда, харак¬
тер якої залежить від спеціалізації, що заявлено кандидатами. На третьому 
етапі приймається рішення щодо атестації або відмови в ній кандидатам. 

Для допуску до першого етапу кандидат повинен подати заяву про 
атестацію його як патентного повіреного до Державної служби інтелектуа
льної власності України. До цієї заяви необхідно додати засвідчену у вста
новленому порядку копію диплома державного зразка про повну вищу осві
ту та диплома про повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної влас
ності. Також додаються документи, які підтверджують досвід практичної 
роботи у сфері охорони інтелектуальної власності не менше п'яти років. Та
ким документом є засвідчений в установленому порядку витяг з трудової 
книжки (для військовослужбовців - витяг з документа, що встановлює слу
жбові обов'язки і підтверджує досвід роботи). При чому досвід роботи вра
ховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. За бажан
ням кандидата додаються інші документи, що додатково характеризують 
рівень його професійних знань. Останній документ, необхідний до подання 
- документ про внесення плати за атестацію. Кандидат у патентні повірені 
несе відповідальність за достовірність інформації, яка наведена в заяві та 
супутніх до неї документах. Якщо заява чи додані до неї документи не від
повідають встановленим вимогам, Атестаційна комісія повідомляє про це 
кандидата і надає пропозицію усунути помилки. Кандидат протягом двох 
місяців від дати відправлення повідомлення має надати відповідь. 

Атестаційна комісія розглядає документи, які подані кандидатами, 
на черговому засіданні та приймає рішення про допуск або відмову у до¬
пуску кандидата до кваліфікаційних екзаменів. На засідання Атестаційної 
комісії може бути запрошено кандидата у тому випадку, якщо у наданих 
документах інформація потребує уточнення або викликає сумніви. Кан¬
дидати у патентні повірені сповіщаються про прийняте рішення щодо до¬
пуску до кваліфікаційних екзаменів протягом 14 днів з дати прийняття 
такого рішення. 

Кандидату відмовляють в допуску до кваліфікаційних екзаменів, як
що: він не є громадянином України; не має постійного місця проживання в 
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Україні; він документально не підтвердив наявність повної вищої освіти та 
(або) повної вищої освіти в сфері інтелектуальної власності; він не підтве
рдив документально досвід практичної роботи в сфері інтелектуальної вла
сності не менше п'яти років; він є працівником Державної служби чи дер
жавного закладу відповідної спеціалізації, що входить до державної систе
ми правової охорони інтелектуальної власності, або особою, якій діяль
ність патентного повіреного заборонена законодавством; не закінчився 12-
місячний строк від дати прийняття Атестаційною комісією рішення про ві
дмову в атестації кандидата як патентного повіреного. Якщо кандидата не 
було допущено до кваліфікаційних екзаменів, то після усунення причини 
відмови він може повторно подати документи. 

У разі допуску до екзаменів Атестаційна комісія надсилає кандида
там повідомлення про час і місце їх проведення не пізніше ніж за два тижні 
до їх початку. Кваліфікаційні екзамени проводяться у вищому навчально
му закладі, визначеному Державною службою не рідше одного разу на рік. 
Кандидат допускається до екзаменів за наявності паспорта громадянина 
України або документа, що його замінює. 

Екзамени оцінюються за бальною системою, необхідну суму яких за 
кожною спеціалізацією визначає Атестаційна комісія. За результатами 
кваліфікаційних екзаменів комісія складає протокол, який передається до 
Атестаційної комісії. Він складається у двох примірниках: перший примі
рник передається до Атестаційної комісії, другий - залишається у навча
льному закладі, де проводяться екзамени і зберігається там протягом де
сяти років. 

Атестаційна комісія на засіданні розглядає результати екзаменів. Ре
зультати розгляду можуть бути наступними: кандидати, які набрали необ
хідну кількість балів для підтвердження кваліфікації загалом та за певними 
спеціалізація ми, вважаються такими, які склали екзамени в повному обся
зі; якщо кандидати не набирають необхідної кількості балів, тоді вони 
вважаються такими, що не склали екзамени; кандидати, які не набрали не
обхідну кількість балів для певної спеціалізації вважаються такими, які не 
склали екзамени з окремої спеціалізації. Якщо кандидати склали екзамени, 
вони допускаються до подальшої співбесіди і навпаки. Співбесіда прово
диться з кожним кандидатом окремо. За її підсумками Атестаційна комісія 
приймає рішення щодо атестації кандидата за всіма заявленими спеціаліза
ціями, за деякими із заявлених спеціалізацій чи про відмову в атестації за 
всіма заявленими спеціалізаціями. Кандидат, якому відмовлено в атестації 
за всіма або деякими заявленими спеціалізаціями може оскаржувати це рі
шення в Апеляційній комісії Державної служби у місячний строк від дати 
прийняття рішення Атестаційною комісією. 

Висновки. Таким чином, щоб отримати свідоцтво на право займати¬
ся діяльністю патентного повіреного, особа має пройти Атестацію патент¬
них повірених, яка здійснюється Державною службою інтелектуальної 
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власності України. Атестація проводиться в три етапи: складання кваліфі
каційних екзаменів, співбесіда із кандидатом у патентні повірені, прийнят
тя рішення щодо атестації чи відмови в ній. Успішне проходження всіх 
етапів гарантує атестацію кандидата як патентного повіреного. 
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Статья посвящена практическим вопросам деятельности патентных поверенных. 
Рассмотрена процедура атестации патентних поверенных. Определены етапы прохож
дения аттестации. 
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The article is devoted to practical issues of patent attorneys. A procedure for 
attestation of patent attorneys. Established stages of the attestation. 
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УМОВИ СЦЕНАРНОГО ДОГОВОРУ 

У статті розглянуті практичні питання складання сценарного договору. Дається харак¬
теристика сценарного договору, зокрема, як двухстороненного, письмового, консенсуа-
льного або реального договору. 

Ключові слова: сценарій, сюжет, кінофільм, телевізійний серіал, інтелектуальна 
власність, сценарний договір. 

Вступ. У сучасних умовах значення і роль сценарних договорів істот¬
но зростають. Якщо раніше сценарний договір укладався для створення 
сценарію майбутнього кінофільму, то зараз його застосування має місце у 
телесеріалах, аніматорських постановах у проведенні урочистих подій. 
В юридичній науці питання договорів в сфері інтелектуальної власності ро¬
зглядались Степановою О.А., Чернишевою С.А., Хаметовим А., Сергеє-
вим А.П., Калятиним В.О., Дозорцевим та іншими, однак окремого дослі¬
дження умов сценарного договору за українським законодавством не про¬
водилось. Тому, мета цієї статті визначити умови сценарного договору. 
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