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РЕФЕРАТ 
 

ФИЛОЗАФОВИЧ ЛАРИСА ИВАНОВНА 
 

Документационное обеспечение регистрации и использования 

товарных знаков и знаков обслуживания в Республике Беларусь 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПАТЕНТНЫЙ ОРГАН, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ, ЗАЩИТА, РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Цель дипломного исследования – определить роль документационного 

обеспечения как средства правовой защиты товарных знаков и знаков 

обслуживания в Республике Беларусь.  

Задачи дипломного исследования: 

1. выделить этапы правовой регламентации регистрации и 

использования товарных знаков и знаков обслуживания; 

2. определить степень изученности темы исследования; 

3. определить изменения в документационном обеспечении в процессе 

совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках 

обслуживания; 

4. выявить полноту и достаточность документов для регистрации и 

использования товарных знаков и знаков обслуживания. 

Объект дипломного исследования – институт регистрации и 

использования объектов интеллектуального права в Республике оно Беларусь. 

Предметом исследования оно являются процессы совершенствования   и 

повышения роли документационного обеспечения регистрации и 

использования товарных знаков и знаков обслуживания в Республике оно 

Беларусь. 

Методологическую основу работы составляет совокупность 

общенаучных и специальных методов: анализ, описание, классификация, 

сопоставление; методы формальной логики: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия и сравнение, обобщение; метод системного анализа. 

Степень внедрения работы: дипломная работа может быть 

использована как в учебном процессе по дисциплине «Документоведение», 

так и в научных исследованиях по различным аспектам данной проблемы,     

а также специалистами, осуществляющими защиту объектов 

интеллектуального права, в частности, товарных знаков и знаков 

обслуживания, работниками, осуществляющими процедуру регистрации 
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данных объектов в государственном учреждении «Национальный центр 

интеллектуальной собственности». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Общий объем 

работы – 74 страницы. Из них: список источников и литературы – 6 (56 

наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках – 5, 

приложения – 8 страниц. 
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РЭФЕРАТ 

 

ФІЛАЗАФОВІЧ ЛАРЫСА ІВАНАЎНА 

 

Дакументацыйнае забеспячэнне рэгістрацыі і выкарыстання 

таварных знакаў і знакаў абслугоўвання ў Рэспубліцы Беларусь. 

ТАВАРНЫ ЗНАК, ЗНАК АБСЛУГОЎВАННЯ, 

ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, ПАТЭНТНЫ ОРГАН, 

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ УЛАСНАСЦЬ, ПРАМЫСЛОВАЯ УЛАСНАСЦЬ, 

АБАРОНА, РЭГІСТРАЦЫЯ ТАВАРНЫХ ЗНАКАЎ І ЗНАКАЎ 

АБСЛУГОЎВАННЯ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ 

УЛАСНАСЦІ. 

Мэта дыпломнага даследавання – вызначыць ролю дакументацыйнага 

забеспячэння як сродка прававой абароны таварных знакаў і знакаў 

абслугоўвання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Задачы дыпломнага даследавання: 

1. вылучыць этапы прававой рэгламентацыі рэгістрацыі і выкарыстання 

таварных знакаў і знакаў абслугоўвання;  

2. вызначыць ступень даследаванасці тэмы;  

3. выявіць паўнату і дастатковасць дакументаў для рэгістрацыі і 

выкарыстання таварных знакаў і знакаў абслугоўвання; 

4. вызначыць змяненні ў дакументацыйным забеспячэнні ў працэсе 

ўдасканалення заканадаўства аб таварных знаках і знаках абслугоўвання. 

Аб'ект дыпломнага даследавання – інстытут рэгістрацыі і 

выкарыстання аб'ектаў інтэлектуальнага права ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца працэсы ўдасканалення і 

павышэння ролі дакументацыйнага забеспячэння рэгістрацыі і выкарыстання 

таварных знакаў і знакаў абслугоўвання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метадалагічную аснову працы складае сукупнасць агульнанавуковых і 

спецыяльных метадаў: аналіз, апісанне, класіфікацыя, супастаўленне; метады 

фармальнай логікі: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, аналогія і 

параўнанне, абагульненне; метад сістэмнага аналізу. 

Ступень ўкаранення работы: дыпломная работа можа быць 

выкарыстана як у навучальным працэсе па дысцыпліне «Дакументазнаўства», 

так і ў навуковых даследаваннях па розных аспектах дадзенай праблемы, а 

таксама спецыялістамі, якія ажыццяўляюць абарону аб'ектаў 

інтэлектуальнага права, у прыватнасці, таварных знакаў і знакаў 

абслугоўвання, работнікамі, якія ажыццяўляюць працэдуру рэгістрацыі 

дадзеных аб'ектаў у дзяржаўнай установе «Нацыянальны цэнтр 

інтэлектуальнай уласнасці». 
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 Дыпломная работа складаецца з увядзення, трох раздзелаў, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ём работы – 74 лісты. З іх: 

спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры – 6 (56 найменняў), рэферат на 

рускай, беларускай, англійскай мовах – 5, дадаткі – 8 лістоў. 
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ABSTRACT 

 

LARISA FILOZAFOVICH  

  

Documentation for the registration and use of trademarks and service 

marks in the Republic of Belarus. 

TRADEMARK, SERVICE SIGN, DOCUMENTATION, PATENT BODY, 

INTELLECTUAL PROPERTY, INDUSTRIAL PROPERTY, PROTECTION, 

REGISTRATION OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS, NATIONAL 

CENTER OF INTELLECTUAL PROPERTY. 

The purpose of the diploma research is to determine the role of 

documentation support as a means of legal protection of trademarks and service 

marks in the Republic of Belarus. 

The objectives of the thesis: 

1. identify the stages of legal regulation of registration and use of trademarks 

and service marks; 

2. determine the degree of research of this topic; 

3. identify the completeness and sufficiency of documents for the 

registration and use of trademarks and service marks; 

4. identify changes in documentation in the process of improving legislation 

on trademarks and service marks. 

The subject of the diploma research is the institute of registration and use of 

objects of intellectual law in the Republic of Belarus, its features are still protected. 

The subject of the study is the processes of improving the documentation of 

registration and use of trademarks and service marks in the Republic of Belarus. 

The methodological basis of the work consists of a set of general scientific 

and special methods: analysis, description, classification, comparison; methods of 

formal logic: analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and 

comparison, generalization; method of system analysis. 

Degree of the introduction of the work: the thesis can be used both in the 

educational process for the discipline "Documentation", and in scientific research 

on various aspects of this problem, as well as by specialists who protect intellectual 

property, in particular, trademarks and service marks, employees , carrying out the 

procedure for registering these facilities in the state institution "National Center for 

Intellectual Property". 

The diploma work consists of an introduction, three chapters, conclusion, a 

list of used sources and literature, applications. The total amount of work is 74 

pages. Of these: a list of sources and literature – 6 (56 titles), an abstract in 

Russian, Belarusian and English – 5, annexes – 8 pages. 

 


