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УКРАЇНА ТА ВОІВ: НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) –
спеціалізоване агентство Організації об’єднаних націй, яке створене та
функціонує в Швейцарії, у місті Женева, де з 1967 р. розташована Штабквартира міжнародної організації.
Основне завдання та мета ВОІВ – сприяти заохоченню до творчої
діяльності, охороняти інтелектуальну власність у всіх державах шляхом
збереження та забезпечення співпраці між ними, регуляції та управління
односторонніми та багатосторонніми договорами, зміст котрих має правові
аспекти з інтелектуальної власності, зокрема, авторського права та суміжних
прав і права промислової власності.
Як і будь-яка Європейська міжнародна організація, ВОІВ має свою
структуру, керівні органи, що діють відповідно до інтересів держав - учасниць,
які виконують стратегічні завдання, директиви, відстоюють направленість
діяльності ВОІВ на фоні інших міжнародних організацій. До таких керівних
органів належить Генеральна асамблея, Конференція ВОІВ, Координаційний
комітет ВОІВ та Міжнародне Бюро.
Розвиток інтелектуальної власності у всьому світу став мотивацією для
створення ВОІВ. Не залишилась осторонь і Україна. В 1970 році наша держава,
та сотні інших, стали членами ВОІВ як держави-засновниці цієї організації.
Співпраця України та ВОІВ була продовжена та активно поширювалася після
надання згоди з боку українського уряду на продовження термінів дії окремих
міжнародних договорів та угод у сфері інтелектуальної власності на її
території. В керівних органах ВОІВ працюють представники від українського
уряду, які беруть участь у вирішенні багатьох нагальних питань щодо взаємодії
у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності і, зокрема, адаптації
національного законодавства України відповідно до міжнародних стандартів.
Результатом членства в ВОІВ та участі України в деяких міжнародних
договорах стало значне спрощення усіх процедур отримання охорони та
захисту інтересів у сфері інтелектуальної діяльності між іноземними державами
учасницями. Наприклад, подача заявки тепер можлива через одного патентного
повіреного і однією загальноприйнятою мовою. Тоді як держави, які не є
членами ВОІВ, змушені здійснювати процедуру подачі заявки спершу своєю
мовою, потім чекати перекладу заявки на іншу мову, а це - затяжний,
довготривалий процес.
У 2002 році з ВОІВ були укладені дві угоди між Кабінетом Міністрів
України та Міністерством освіти і науки України про співпрацю. При складанні

зазначених угод, сторони акцентували увагу на тому, аби в майбутньому між
ними узгоджувалися спільні дії задля розвитку ще не зовсім досконалого
законодавства у сфері інтелектуальної власності. В цих угод були визначенні
такі завдання як: утворення надійної технічної бази експертних органів
промислової власності в Україні, поширення практики застосування
відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності у
вигляді попереджень, штрафів та інших санкцій, внесення пропозицій щодо
ефективного захисту прав на усі об’єкти інтелектуальної власності, сприяння
розвитку науковим дослідженням у сфері авторського права, суміжних прав та
права промислової власності, створення у вищих навчальних закладах
спеціалізованих факультетів, де молоді спеціалісти змогли б досконало вивчати
інтелектуальне право на семінарах, конференціях, ознайомлюватись з науковометодичною літературою та брати участь в інших учбових програмах.
Також, у
рамках зазначених угод були реалізовані заходи щодо
удосконалення державної системи охорони прав інтелектуальної власності, та
було забезпечено поширення інформації, задля обізнаності громадян України з
основоположними засадами права інтелектуальної власності, а саме:
- ратифікована Програма співпраці у контексті Договору про патентну
кооперацію між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та
Українським інститутом промислової власності.
- організовано семінари з управління об'єктами інтелектуальної власності
у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, проінформовано
та ознайомлено з деякими аспектами захисту об’єктів промислової власності,
художніх творів та виконань, надані рекомендації відносно посилення ролі
інноваційних підприємств в країнах ЄС та СНД;
- утворено Всесвітньою організацією інтелектуальної власності першу
міжнародну школу в м. Одеса. З огляду на доцільність проведеного заходу та
кількості позитивних відгуків української спільноти, керівництво ВОІВ дало
згоду на те, аби конференції в Одеській школі за участю представників усього
світу були щорічними.
З метою покращення ролі інтелектуальної власності на фоні суспільного та
економічного розвитку держави України, а також для удосконалення
дипломатичних зв’язків та співробітництва із зарубіжними державами, на
думку автора, слід організовувати постійні конференції, з’їзди, школи, зустрічі,
на яких була б не виключена можливість обміну спеціалістами, студентами,
професіоналами у сфері інтелектуальної власності. Такі дії кардинально внесли
б зміни у національне законодавство України у сфері охорони і захисту
інтелектуальної власності, посприяли б зростанню обізнаності населення в цій
сфері, а також відобразили б нові ідеї, проекти, пропозиції в абсолютно нових
європейських і світових законодавчо-нормативних актах, що не суперечили б

принципам ВОІВ та національним інтересам суб’єктів інтелектуальної
власності України.
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