
Проведення у 2016 р. наукових заходів організованих 
Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України 

 (конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо) 
 

№№ 
п/п Тематика 

Фундаменталь
не (за 

державним 
замовленням) 
дослідження в 
межах якого 
проходить 

захід 

Організатори та 
кількість учасників 

Місце та дата 
проведення 

Результати 
(Рекомендації, пропозиції та інше) 

1 2 3 4 5 6 
1. Круглий стіл 

«Актуальні 
проблеми судового 
захисту прав 
інтелектуальної 
власності в Україні» 

Юрисдикційн
а форма 
захисту 
авторського 
права і 
суміжних 
прав 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Державна 
служба інтелектуальної 
власності.  
 
На заході прийняли 
участь вчені, 
співробітники судових 
органів, органів 
виконавчої влади, 
адвокати, викладачі, 
аспіранти та ін. (понад 
50 осіб) 
 
Від інституту прийняли 
участь та виступили з 
доповідями: 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф. член-кор. 

29.01.2016 р. 
 (м. Київ) 

На круглому столі розглядались такі проблемні 
питання: 
- юрисдикція та підсудність справ, що 
виникають із спірних правовідносин 
інтелектуальної власності; 
- визначення процесуального статусу суб‘єктів 
спірних правовідносин інтелектуальної 
власності; 
- досвід країн Європейського Союзу з питань 
судового захисту прав інтелектуальної 
власності; 
- шляхи удосконалення національного 
законодавства щодо підвищення ефективності 
охорони та захисту прав інтелектуальної 
власності. 
За підсумками круглого столу прийнято 
відповідні рекомендації. 
За результатами круглого столу опубліковано 
збірник:  
Актуальні проблеми судового захисту прав 



НАПрНУ, директор 
Інституту (привітальне 
слово), Штефан О.О., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу (виступ з 
доповіддю та 
направлення тез 
доповіді), Прохоров-
Лукін Г.В., к.ю.н., 
завідувач відділу 
(виступ з доповіддю та 
направлення тез 
доповіді), 
Шабалін А.В., м.н.с. 
(виступ з доповіддю та 
направлення тез 
доповіді), 
Троцька В.М., с.н.с. 
(направлення тез 
доповіді, слухач), 
Андрощук Г.О., к.е.н., 
гол.наук. сп. 
(направлення тез 
доповіді, слухач), та у 
якості слухачів: 
Мацкевич О.О., н.с., 
Петренко І.І., н.с., 
Таєвська М.О., м.н.с., 
Петренко С.А., к.ю.н., 
керівник центру 
експертних досліджень, 
Жорнік Р.О., н.с., 
Писєва В.В., н.с., 

інтелектуальної власності в Україні : Збірник 
матеріалів Круглого столу (29 січня 2016 р., м. 
Київ).- URL: 
http://www.ndiiv.org.ua/Files2/29.01.2016.pdf 



Зеров К.О., м.н.с., 
Пилюченко Д.В., 
м.н.с., а також аспіранти 
та здобувачі Інституту: 
Ткаленко К., 
Федорова Н. 

2. Засідання Робочої 
групи на підтримку 
розроблення 
Національної 
політики України 
щодо лікарських 
засобів 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Центр 
гармонізації прав 
людини і прав 
інтелектуальної 
власності, Державна 
служба інтелектуальної 
власності, Міністерство 
охорони здоров’я 
України.  
 
Участь у заході 
прийняли (20 осіб) 
У захожі такж брали 
участь представники 
ДЕЦ МОЗ України 
(Т.М. Думенко), фахівці 
МОЗ України (Т. 
Лясковський) , експерти 
ПРООН в Україні (Н. 
Лукьянова) та БО 
Мережа ЛЖВ (С. 
Кондратюк). 
 
Від Інституту прийняли 
участь:  

02.02.2016 р. 
(м. Київ) 

В рамках Робочої групи розглядались питання: 
щодо вироблення державної політики щодо 
лікарських засобів; 
- правого режиму реєстраційного досьє 
лікарського засобу, терміну продовження 
патентних прав та видачі свідоцтва додаткової 
охорони; 
- проблемні питання щодо обмеження 
фінансування; 
- наявності подвійних стандартів щодо 
регулювання переліків за умови невизначеності 
критеріїв відбору, процесу відбору та механізму 
відбору лікарських засобів. 
Рекомеддації переглянути національне 
законодавство щодо забезпечення фізичної та 
економічної доступності основних лікарських 
засобів. 



Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н.,доц., зав.відділу, 
Писєва В.В., н.с.,  
Медведева Н.Г., с.н.с. 

3. Засідання Робочої 
групи на підтримку 
розроблення 
Національної 
політики України 
щодо лікарських 
засобів 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої влдасності 
у сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ, 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності, Центр 
гармонізації прав 
людини і прав 
інтелектуальної 
власності, 
Міністерство охорони 
здоров’я України. 
 
Участь у заході 
прийняли (20 осіб) 
У захожі такж юрали 
участь представники 
ДЕЦ МОЗ України 
(Т.М. Думенко), фахівці 
МОЗ України (Т. 
Лясковський) , експерти 
ПРООН в Україні (Н. 
Лукьянова) та БО 
Мережа ЛЖВ (С. 
Кондратюк). 
 
Від Інституту прийняли 
участь:  
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н.,доц., зав.відділу, 

10.02.2016 р. 
(м. Київ) 

В рамках Робочої групи розглядались питання 
щодо вироблення державної політики щодо 
лікарських засобів. 
Зокрема обговорювалися та розроблялися 
питання правого режиму реєстраційного досьє 
лікарського засобу у випадках видачі примусвої 
ліцензії та методів  обрахунку терміну 
продовження патентних прав відповідно до 
Угоди про Асоціацію, Угоду ТРІПС та 
Дохійскьої декларації про Угоду ТРІПС та 
громадське здоров'я. 
За підсумками проведеного засідання робочої 
групи  прийняті відповідні рекомендації. 
 



Писєва В.В., н.с.,  
Медведева Н.Г., с.н.с. 

4. Засідання Ради 
молодих вчених НДІ 
ІВ НАПрНУ 

Юрисдикційн
а форма 
захисту 
авторського 
права і 
суміжних 
прав 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ.  
 
Від Інституту прийняли 
участь: Штефан А.С., 
к.ю.н., зав.сектору 
(виступ з доповіддю), 
Писєва В.В., н.с., 
Таєвська М., м.н.с.,  
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Мацкевич О.О. ,н.с., 
Пилюченко Д.В. 
,м.н.с., Ленго Ю.Є., 
н.с., Юдіна Г.О., н.с., а 
також аспіранти та 
здобувачі Інституту: 
Федорова Н., Ткаленко 
К., Семіков А., 
Нерсесян А., Жарко О., 
Пономарьова О., Окара 
І., Сіняк Д., Чернобай О. 

22.02.2016 р. 
(м. Київ) 

На засіданні Ради молодих вчених Інституту 
виступила з доповіддю Голова Ради молодих 
вчених НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н., Штефан А.С. 
щодо структури наукової доповіді ,а також 
методики підготовки доповіді на науково-
практичній конференції. 
Крім того, на засіданні надано інформацію щодо 
плану наступних засідань Ради молодих учених. 

5. Засідання Робочої 
групи на підтримку 
розроблення 
Національної 
політики України 
щодо лікарських 
засобів 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ, 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності, Центр 
гармонізації прав 
людини і прав 
інтелектуальної 
власності, Міністерство 
охорони здоров’я 

24-25.02.2016 
р. 

(м. Київ) 

В рамках Робочої групи розглядались питання 
щодо вироблення державної політики щодо 
лікарських засобів. 
Узагальнення матеріалів та підготовка до участі 
в Місії Європейського офісу ВООЗ в Україні 
щодо підготовки Національної політики щодо 
лікарських засобів у частині забезпечення 
економічної доступності ліків механізмами 
права інтелектуальної власності.   
 



України.  
 
Участь у заході 
прийняли (20 осіб) 
У захожі такж юрали 
участь представники 
ДЕЦ МОЗ України 
(Т.М. Думенко), фахівці 
МОЗ України (Т. 
Лясковський) , експерти 
ПРООН в Україні (Н. 
Лукьянова) та БО 
Мережа ЛЖВ (С. 
Кондратюк). 
 
Від Інституту прийняли 
участь:  
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н.,доц., зав.відділу, 
Писєва В.В., н.с.,  
Медведева Н.Г., с.н.с. 

 

6. Засідання клубу 
інтелектуальної 
власності 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуальн
ої власності: 
шляхи 
удосконаленн
я 
законодавства 
та 
правозастосув
ання  

Кафедра 
інтелектуальної 
власності юридичного 
факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка 
спільно з ГО «Клуб 
інтелектуальної 
власності» за сприянням 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України; Комітету з 
питань телекомунікацій, 

17.03.2016 р. 
(м. Київ)  

Загальну тему заходу було сфокусовано на 
судових спорах щодо торговельних марок. 
Розпочалось засідання з вітальних слів 
співзасновника Клубу інтелектуальної 
власності, партнера ПЮК “IPJurix” Юрія 
Охромєєва, який наголосив на тому, що головне 
завдання цієї ініціативи – не виступи, а відповіді 
на дискусійні питання, які найбільше цікавлять 
молодих людей.  
Далі слово мав старший юрист ЮФ Astapov 
Lawyers Іларіон Томаров, виступ якого 
розпочався із запитання до аудиторії: що 



інформаційних 
технологій та інтернету 
асоціації правників 
України; Ліги студентів 
асоціації правників 
України.  
 
На заході були присутні 
фахівці у сфері 
інтелектуальної 
власності, практикуючі 
юристи, науковці і 
студенти (25 осіб) 
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Зеров К.О., м.н.с. 

охороняє торговельна марка? В ході озвучених 
варіантів, він уточнив, що торговельна марка 
охороняє асоціативний зв’язок між виробником 
та споживачем і підлягає охороні незалежно від 
її використання. Іларіон також торкався 
проблеми особливостей правової охорони 
торговельних марок, специфіки їх реєстрації та в 
цілому особливостей захисту, які виникають на 
практиці. 
Також запитанням, але вже до другого спікера – 
старшого судового експерта Андрія Атаманчука 
– завершив свій виступ Іларіон Томаров: чи 
можна обійтися без судової експертизи у спорах 
щодо торговельних марок? 
Відповідаючи на таке дискусійне запитання, 
Андрій зазначив, що ключове – визначити обсяг 
правової охорони торговельної марки, а саме: 
які елементи охороняються, а які ні та які товари 
є спорідненими, а які такими не являються 
тощо. Адже судова експертиза визначає 
схожість чи несхожість торговельних марок, що 
вимагає розгляду величезної кількості 
документації. Важливим фактором є й 
тривалість використання торговельної марки з 
моменту її реєстрації.  
В ході засідання Клубу підіймалися й інші 
актуальні питання щодо захисту торговельних 
марок, зокрема те, що реєстрація схожих 
торговельних марок відбувається за допомогою 
листа – згоди на реєстрацію схожих 
торговельних марок, за умови, що вони не 
вводитимуть в оману споживачів. Окрім цього 
підкреслено, що судових експертиз як таких в 



Україні стосовну торговельних марок було 
проведено небагато. 

7. Засідання Робочої 
групи з підготовки 
пропозицій та 
зауважень до 
законопроектів у 
військовій сфері  

Дослідження 
договірних 
форм 
реалізації 
майнових 
прав 
інтелектуальн
ої власності 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь: 
Зайківський О.Б., 
с.н.с, Оністрат О.А., 
к.т.н., с.н.с., 
Мироненко Н.М., 
д.ю.н., проф., член-
кор.НАПрНУ, 
заступник директора з 
експертної роботи, 
Тверезенко О.А., 
завідувач сектору. 

22.03.2016 р. 
(м. Київ) 

На заході обговорювались питання щодо 
законопроекту, метою якого є встановлення 
особливостей набуття та здійснення майнових 
прав інтелектуальної власності на об’єкти 
інтелектуальної власності, створені під час 
виконання державного оборонного замовлення. 
Запропоновано розробити проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо об’єктів 
права інтелектуальної власності, створених під 
час виконання державного контракту з 
оборонного замовлення)». Зазначеним проектом 
Закону передбачається внесення змін до 
Цивільного кодексу України та законів України 
“Про державне оборонне замовлення”, “Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі”, 
“Про охорону прав на промислові зразки”, «Про 
публічні закупівлі», «Про державний контроль 
за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного 
використання», «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій». 

8. Засідання Ради 
молодих вчених НДІ 
ІВНАПрНУ 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь: Штефан А.С., 
к.ю.н., зав.сектору , 

29.03.2016 р. 
(м. Київ) 

На засіданні Ради молодих вчених виступили з 
доповідями аспіранти Інституту: 
Окара І.В. на тему: «Інститут страхування, як 
провідний механізм недержавної системи 
захисту інтелектуальної власності»,  
Нерсесян А.І. на тему: «Перспективи патентно-
правової охорони живої матерії» 



Петренко І.І., н.с. , 
Писєва В.В., н.с., 
Таєвська М., м.н.с.,  
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Мацкевич О.О. ,н.с., 
Пилюченко Д.В. 
,м.н.с., Ленго Ю.Є., 
н.с.,  Юдіна Г.О., н.с., 
Зеров К., м.н.с., 
Шабалін А.В., м.н.с., а 
також аспіранти та 
здобувачі Інституту: 
Федорова Н., 
Ткаленко К., 
Нерсесян А. (доповідь), 
Жарко О., 
Пономарьова О., 
Окара І. (доповідь),  
Чернобай О. 

Учасники ради молодих учених надали 
зауваження та пропозиції щодо дисертаційних 
досліджень Окари І., та Нерсесян А. 

9. Тренінг «Права 
людини: екобезпека 
та інтелектуальна 
власність в умовах 
військових дій» 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

Центр гармонізації 
прав людини і прав 
інтелектуальної 
власності НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., завідувач відділу 
промислової власності 
(організація та 

23.04.2016 р. 
(м. Київ) 

На тренінгу розглядались такі проблемні 
питання: 
1. Екологічна політика в умовах військових дій: 
особливості реалізації (лектор - кандидат 
юридичних наук, керівник Центру наукових 
досліджень інтелектуальної власності та 
енвайроментного розвитку О.Ш. Чомахашвілі) 
2. Правові зміни у сфері військової безпеки: 
пакет змін до законодавства (лектор - полковник 
Національної гвардії України, старший 
науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України 
О.А. Оністрат та полковник запасу, старший 
науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН 
Зайківський О.Б. ) 



проведення), 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., завідувач 
сектору комерційних 
позначень (організація), 
Оністрат О.А., к.т.н.,  
старший науковий 
співробітник,  
Зайківський О.Б., 
старший науковий 
співробітник, а також у 
якості слухачів: 
Писєва В.В., науковий 
співробітник, 
Петренко І.І., науковий 
співробітник, 
Зеров К.О. молодший 
науковий співробітник 

3. Інтелектуальна власність в умовах військових 
дій: механізми лібералізації (лектор - кандидат 
юридичних наук, завідувач відділу промислової 
власності НДІ ІВ НАПрН України, керівник 
Центру гармонізації прав людини та прав 
інтелектуальної власності, О. Ю. Кишинцева) 
По завершенню заходу видані Сертифікати та 
матеріали на CD. 

10. Засідання Ради 
молодих вчених НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 

Юрисдикційн
а форма 
захисту 
авторського 
права і 
суміжних 
прав 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь Штефан А.С., 
к.ю.н., завідувач 
сектору, Голова ради 
молодих вчених, 
Мацкевич О.О., н.с., 
Зеров К.О., м.н.с., 
Пилюченко Д.В., 
м.н.с., Петренко І.І., 
н.с., Троцька В.М., 
с.н.с., Писєва В.В., н.с., 

27.04.2016 р. 
(м. Київ) 

Голова Ради молодих вчених Штефан А.С., 
к.ю.н., виступила з доповіддю. Крім того, на 
засіданні обговорювалися питання захисту 
авторських прав на телеформат з 
представниками «Новий канал» та «СТБ». 
Запрошені фахівці із телеканалів "НОВИЙ 
КАНАЛ" та "СТБ" виступили з доповідями 
щодо захисту прав на телеформат, щодо 
визначення правового статусу телеформату. 
Розгляд практики щодо захисту прав на 
телеформат. 
За підсумками проведеного заходу  прийняті 
відповідні рекомендації. 



Недогібченко Є.Г., н.с., 
Ленго Ю.Є., н.с., 
Юдіна Г.О., н.с., 
Шабалін А.В. ,м.н.с., 
Жорнік Р.О., н.с., а 
також запрошені 
аспрінти та здобувачі 
Інституту. 

11. Науково-практична 
конференція "Роль і 
місце 
інформаційного 
права і права 
інтелектуальної 
власності в 
сучасних умовах" 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуальн
ої власності: 
шляхи 
удосконаленн
я 
законодавства 
та 
правозастосув
ання  

Науково-дослідний 
інститут інформатики і 
права НАПрН України, 
Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Навчально-
науковий центр 
інформаційного права 
та правових питань 
інформаційних 
технологій ФСП 
Національного 
технічного університету 
України «Київський 
політехнічний 
інститут». 
Інформаційними 
партнерами конференції 
стали Журнал 
«Інформація і право», 
Журнал «Теорія і 
практика 
інтелектуальної 

17.05.2016 р. 
(м. Київ) 

Під час конференції виступили з доповідями 
співробітники НДІ інтелектуальної власності: 
Геннадій Андрощук, консультант Верховної 
Ради України з питань освіти і науки, завідувач 
лабораторією інтелектуальної власності з 
доповіддю «IT-індустрія як драйвер розвитку 
інноваційної економіки України»; 
Олександр Бутнік-Сіверський, провідний 
науковий співробітник  з доповіддю 
«Методологічні ознаки людських ресурсів, 
людського потенціалу та людського капіталу в 
сфері інтелектуальної власності»; 
Олена Тверезенко, завідувач сектором  з 
доповіддю «Набуття та припинення прав на ноу-
хау»; 
Ольга Улітіна, науковий співробітник  з 
доповіддю «Правове регулювання технічних 
засобів захисту авторських прав»; 
Василіса Писєва, науковий співробітник з 
доповіддю «Лікарський засіб в об’єктах 
промислової власності»; 
Костянтин Зеров, молодший 
науковийспівробітник  з доповіддю 
«Відтворення твору, що розміщений в мережі 
Інтернет, кінцевим користувачем»; 



власності», Вісник 
НТУУ «КПІ» 
«Політологія. 
Соціологія. Право».  
 
В роботі конференції 
взяли участь 
представники 
міністерств і відомств, 
науковці, професорсько-
викладацький склад 
університету, аспіранти. 
(62 особи) 
 
 Від Інституту прийняли 
участь та виступили з 
доповідями:  
Троцька В.М., с.н.с., 
Петренко І.І., н.с., 
Андрощук Г.О.,к.е.н., 
завідувач Лабораторією, 
Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф, пров. наук. сп., 
Тверезенко О.О., 
завідувач сектору, 
Улітіна О.В., н.с., 
Писєва в.В., н.с., 
Зеров К.О., м.н.с., 
Петренко С.А., к.ю.н. 
керівник Центру 
експертних досліджень, 
Медведева Н.Г., с.н.с.., 

Ірина Петренко, науковий співробітник  з 
доповіддю «Правова охорона рекламних 
слоганів, як об’єктів авторського права»; 
Сергій Петренко, завідувач Центру експертних 
досліджень  з доповіддю «Інтернет сайт, як 
об’єкт судово-експертних досліджень в сфері 
інтелектуальної власності»;  морерував секцією 
"Питання захисту прав інтелектуальної 
власності та судової експертизи в умовах 
інформаційного суспільства"; 
Валентина Троцька, старший науковий 
співробітник з доповіддю "Дослідження питань 
запобігання та виявленняплагіату в сфері вищої 
освіти: європейський досвід"; 
Олена Штефан, завідувач відділу «Проблеми 
визначення підвідомчості та підсудності справ, 
що виникають з права інтелектуальної 
власності»; 
Анна  Штефан, завідувач сектору 
«Матеріально-правові факти у предметі 
доказування у цивільних справах». 
За підсумками проведеної конференції 
учасниками заходу прийнято відповідні 
рекомендації. 



Зайківський О.Б., 
с.н.с., 
Коваленко Т.В., н.с. 

12. Круглий стіл 
"Удосконалення 
законодавства у 
сфері авторського 
права: фотографічні 
твори"  

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України спільно з 
Київським 
національним 
університетом імені 
Тараса Шевченка.  
 
Від Інституту прийняли 
участь в обговоренні 
проблемних питань 
щодо правової охорони 
та захисту прав на 
фотографічні твори: 
Петренко С.А., к.ю.н., 
керівник Центру 
експертних досліджень 
(модератор), 
Улітіна О.В., н.с. 
(доповідач), прийняли 
участь в обговоренні 
питань, порушених під 
час проведеного заходу: 
Штефан О.О., к.ю.н., 
доц., завідувач  відділу 
авторського право і 
суміжних прав, 
Штефан А.С., к.ю.н. 
завідувач сектору 
авторського права, 

19.05.2016 р. 
(м. Київ) 

Улітіна О.В., н.с. виступила з доповіддю на 
тему: "Сучасний стан законодавства у сфері 
авторського права на фотографічні твори».  Під 
час доповіді автор окреслив основні проблемні 
питання, що виникають в сфері охорони та 
захисту авторського права на фотографічні 
твори. Зокрема, розглянуто існуючі прогалини в 
законодавстві – відсутність визначення поняття 
фотографічний твір, відсутність розподілення 
фотографічних творів відповідно до їх творчої 
складової. 
Окреслені недосконалості процесу реєстрації 
прав на фотографічні твори в Україні. 
Автор також наголосив на прогалинах в 
законодавстві, що стосуються захисту прав на 
фотографічні твори в мережі Інтернет, 
розглянуто основні види порушень, а також 
відповідальність за них. 
За підсумками проведеного круглого столу 
учасниками заходу прийнято відповідні 
рекомендації. 



Дроб'язко В.С., 
к.філол.н., завідувач 
сектору суміжних прав, 
Мацкевич О.О. ,н.с., 
Мінченко Н., н.с., 
Медведева Н., с.н.с., 
Коваленко Т., с.н.с., 
Сержанов М. ,н.с., 
Троцька В., с.н.с., 
Жорнік Р., н.с., 
Ленго Ю., н.с., 
Петренко І., н.с., 
Юдіна Г., н.с., 
Недогібченко Є., н.с., а 
також аспіранти та 
здобувачі Інституту: 
Галунко А., Галунко Н., 
Качуровський В., 
Лавровська І. 

13. ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-
конференція 
«Інтелектуальна 
економіка: 
глобальні тенденції 
та національні 
перспективи» 

Дослідження 
національної 
політики 
розвитку 
інтелектуальн
ого капіталу з 
позиції 
глобалізації 
економіки та 
розробки 
механізму її 
правового 
забезпечення 

Міністерство освіти і 
науки України,  
Київський національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(кафедра економічної 
теорії, макро– і 
мікроекономіки, 
кафедра 
підприємництва), НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрНУ, 
Житомирський 
національний 

26.05.2016 р. 
(м. Житомир) 

На пленарному засіданні виступили 
співробітники НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України з доповідями: 
“Майнові права інтелектуальної власності на 
технологію: теоретичний аспект“ - Бутнік-
Сіверський О. Б.,. д.е.н., проф., профессор,  
“Національна інноваційна система: оптимізація  
співвідношення інтелектуальної власності, 
інновацій та економічного розвитку“ - 
Андрощук Г.О.,  канд. екон. наук,  доцент, 
“Бухгалтерський облік операцій з 
нематеріальними активами та складання 
фінансової звітності у бюджетних установах“ - 
Борко Ю. Л. канд. екон. наук.  



агроекологічний 
університет (кафедра 
економічної теорії та 
інтелектуальної 
власності). 
 
В роботі конференції 
взяли участь науковці, 
професорсько-
викладацький склад 
університетів,  
аспіранти, патентні 
повірені,  студенти. 
 
Від Інституту прийняли 
участь : Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф., пров.наук. сп., 
Андрощук Г.О., к.е.н., 
доц., гол.наук.сп., 
Борко Ю.Л., к.е.н., зав. 
економіко-правового 
відділу. 

За результатами проведеної інтернет-
конференції опубліковано збірник: 
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції 
та національні перспективи: Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 432 с.  
- URL: http://www.znau.edu.ua/images/images-
news/2016/05/konf/%D0%9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97_26.05.2016.pdf 

14. Круглий стіл з 
питань перспектив 
застосування 
примусового 
ліцензування в 
Україні 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

ВБО Мережа ЛЖВ та за 
експертної підтримки 
Центру гармонізації 
прав людини та прав 
інтелектуальної 
власності НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 

22.06.2016 р. 
(м. Київ) 

Круглий стіл відбувся під головуванням доктора 
юридичних наук, член-кореспондента НАПрН 
України, директора НДІ ІВ НАПрН України 
О.П. Орлюк. 
Кашинцева О.Ю. виступила з доповіддю 
"Імплементація найкращих практик 
примусового ліцензування в національне 
законодавство". 
 На заході обговорювались питання щодо 
стратегії впровадження механізму примусового 



Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 
Інституту (модератор), 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу. 

ліцензування винаходів з метою лібералізації 
ринку лікарських заходів. 
За підсумками проведеного круглого столу 
учасниками заходу прийнято відповідні 
рекомендації. 

15. ІІІ  Літня школа з 
інтелектуальної 
власності 
(розроблена за 
програмою Літньої 
школи Всесвітньої 
організації 
інтелектуальної 
власності)  

Дослідження 
договірних 
форм 
реалізації 
майнових 
прав 
інтелектуальн
ої власності 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України,  Кафедра 
інтелектуальної 
власності юридичного 
факультету Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  
спільно з Державною 
службою 
інтелектуальної 
власності України, що 
працює під егідою 
МЕРТ України.  
 
Експертами до Літньої 
школи з інтелектуальної 
власності залучено 
провідних фахівців у 
сфері інтелектуальної 
власності держави, 
зокрема: 
Міністерства 
економічного розвитку і 

25-31.07.2016 
р. 

(м. Київ) 

До викладання практичних питань, що 
виникають у зв’язку з правовою охороною та 
захистом прав інтелектуальної власності, 
залучено фахівців, які є відомими в Україні 
судовими експертами, патентними повіреними, 
юристами, адвокатами, власниками юридичних 
та патентних практик, економістами тощо.  
Серед експертів також були провідні науковці 
академічних інститутів НАН України та НАПрН 
України, викладачі Університету, чиї праці 
присвячені проблематиці інтелектуальної 
власності в усій її багатогранній сфері.  
Під час Літньої школи були обговорені питання, 
пов’язані з набуттям прав інтелектуальної 
власності на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки тощо; із 
захистом авторських прав у мережі Інтернет; 
щодо захисту прав інтелектуальної власності в 
адміністративному та судовому порядку; 
недобросовісної конкуренції та 
антимонопольного законодавства тощо.  
Експерти надали слухачам можливість отримати 
практичні навички щодо розпорядження 
правами інтелектуальної власності, передачі 
технологій та ліцензування, управління 



торгівлі України; 
Державної служби 
інтелектуальної 
власності України та 
ДП «Український 
інститут 
інтелектуальної 
власності» 
(«Укрпатент»); 
правоохоронних та 
судових органів. 
 
Від інституту прийняли 
участь та виступили з 
доповідями:  
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., доц, завідувач 
сектору,  
Дорошенко О.Ф., 
к.ю.н., заступник 
директора з експертної 
роботи, 
Работягова Л.І., 
завідувач сектору, 
Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф., пров.наук.сп., 
Тверезенко О.О., 
завідувач сектору, 

активами інтелектуальної власності у бізнесі. 
Окрема увага надано питанням інтелектуальної 
власності в сфері охорони здоров’я, захисту 
нових видів рослин; традиційних знань; освіти 
та досліджень з інтелектуальної власності.  
Суттєва увага була приділена міжнародним та 
європейським стандартам у сфері 
інтелектуальної власності, розкриті основні 
міжнародні угоди, учасниками яких є Україна, у 
тому числі Угода TRIPS.  
Кожний з днів навчання закінчувався 
практичним кейсом.  
Курс Літньої школи з інтелектуальної власності 
надав слухачам можливість поглибити не лише 
знання з цієї сфери, але й зрозуміти для себе 
великі перспективи, які надає професійне 
заняття проблематикою інтелектуальної 
власності у майбутньому. Отримані знання 
сприяють також розумінню доцільності 
поглибленого навчання за магістерськими 
програмами з інтелектуальної власності, які 
викладаються у вузах України та за кордоном. 



Боровик П.А., 
пров.наук. сп., 
Андрощук ГО., к.е.н., 
доц., гол.наук. сп., 
Атаманова ЮЄ, д.ю.н., 
доц, Пічкур О.В., 
пров.наук. сп., та у 
якості слухачів: 
Зеров К.О., м.н.с,  
Улітіна ОВ., н.с.  

16.  23-ий Форум 
видавців  в рамках 
спеціальної 
програми "Твій 
скарб: Практикум з 
авторського права у 
видавничій галузі" 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

ГО «Український 
Літературний Центр», 
літературний портал 
«LITCENTR» . 
Партнери практикуму: 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Науково-
практичний журнал 
«Теорія і практика 
інтелектуальної 
власності», Веб-сервіс 
«Он-лайн юрист для 
авторів і видавців», 
Видавництво Старого 
Лева, Видавництво 
«Наш Формат», 
Видавництво «Віват», 
Видавництво «Клуб 
сімейного дозвілля», 
Видавництво «Фоліо», 
Видавництво 
«Навчальна книга 

16-17.09.2016 
р. (м. Львів) 

Орлюк О.П. виступила з доповіддю 
«Авторське право у видавничій діяльності», в 
якій обговорювались такі проблемні питання: 
Коли права на літературні твори з'явилися 
вперше і коли виникає авторське Право? Що 
охороняє Закон України "Про атворське право і 
суміжні права"? Яка різниця між майноаими та 
немайновими правами, або ж які твори належать 
до творів документального та публіцистичного 
характеру? Терміни дії авторського права  тощо. 
 
Програма Практикуму з авторського права 
«Твій скарб» поділена  на 4 блоки.  
Під час першого із них, «Автор і авторське 
право у видавничій діяльності», обговорювались 
проблемні питання про те, хто такий автор й 
кому належить авторське право; які твори 
підлягають охороні за Законом України та 
якими є авторські права. 
Під час Другого блоку «Договорні відносини 
між автором (спадкоємцем) та Видавцем, 
Агентом» обговорювались  питання про 
передачу прав на твори,а саме: види договорів, 



Богдан», Видавництво 
«Нора-друк», 
Українська асоціація 
видавців та 
книгорозповсюджувачів
, Конгрес «Промоція 
літератури в Україні», 
Читомо, PR-Prime 
Company.  
Робоча команда заходу: 
Поліна Городиська 
(Litcentr, ГО 
«Український 
Літературний Центр»), 
Лілія Олійник 
(Адвокатське 
об’єднання «Джі Ес 
Партнерс»), Ксенія 
Мацкевич (видавництво 
«Кальварія»), Софія 
Челяк (ГО «Форум 
видавців»), Вікторія 
Михайлова (ГО 
«Агенція культурного 
розвитку», 
ЛітМайданчик), Ольга 
Гончар (Український 
кризовий медіа-центр), 
Ольга Муха (Львів – 
Міста літератури 
ЮНЕСКО).  
 
Від Інституту прийняла 

узгодження істотних умов договору; вид 
ліцензії, права, які передаються за договором, 
винагорода, субліцензія , судова практика з 
авторського права: типові порушення 
авторського права, позовні вимоги, компенсація 
за порушення авторського права. 
Третій блок «Купівля-продаж-промоція» - під 
час якого обговорено питання про досвід, схеми, 
приватні практики та розбиратимемо питання з 
купівлі, продажу й промоції авторських прав на 
літературні твори чи/та їх переклади.  
Останнім заходом Практикуму було Панель-
обговорення «Створення відкритого реєстру 
прав в Україні», до участі у якій запрошено 
представників найсильніших гравців 
книжкового ринку (Видавництво Старого Лева, 
«Наш Формат», «Віват»,«Клуб сімейного 
дозвілля», «Фоліо» тощо). Під час панелі було 
обговорено наявного й бажаного 
інструментарію забезпечення відкритості 
стосунків, захисту інтересів, промоції авторів; 
умов, необхідних для ефективного 
функціонування та принципів використання 
Відкритого реєстру прав в Україні. 
За підсумками проведеного форуму його 
учасниками заходу прийнято відповідні 
рекомендації. 



участь спікер: 
Орлюк О.П., директор 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, професор, 
доктор юридичних наук 

17. Національний 
форум 
«Всеукраїнське 
громадське 
обговорення 
реформи державної 
системи правової 
охорони 
інтелектуальної 
власності в Україні» 
Західноукраїнська  
панель 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуальн
ої власності 

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Львівська державна 
обласна адміністрація, 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України. 
 
Від Інституту прийняли 
участь спікери: 
Орлюк О.П., директор 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, професор, 
доктор юридичних 
наук; Дорошенко О.Ф., 
к.ю.н. заступник 
директора з експертної 
роботи;  
Падучак Б.М., к.ю.н.; 
Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н, 
проф., пров.н.с.  

19.09.2016 р.  
(м. Львів) 

Обговорення реформи державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні. Обговорення концепції реформування 
державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності. Обговорення 
концепції проекту Закону України «Про 
Національну систему охорони інтелектуальної 
власності».  
 
 

18. IV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 

Міжнародно-
правова 
охорона 

КНУ імені Тараса 
Шевченка, НДІ 
інтелектуальної 

23.09.2016 р. 
(м. Київ) 

На конференції обговорювались напрями 
гармонізації законодавства України з питань 
інтелектуальної власності щодо міжнародного 



молодих вчених та 
студентів з проблем 
інтелектуальної 
власності 
«Законодавство 
України у сфері 
інтелектуальної 
власності та його 
правозастосування 
національні, 
європейські та 
міжнародні виміри» 

інтелектуальн
ої власності 

власності НАПрН 
України спільно з 
Інститутом 
інтелектуальної 
власності 
Національного 
університету «Одеська 
юридична академія» в 
м. Києві, та ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», за 
підтримки Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України та  
Державної служби 
інтелектуальної 
власності України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., директор 
Інституту (організатор, 
ведучий, доповідь), 
Падучак Б.М., к.ю.н. 
(доповідь), слухачі - 
Зеров К., м.н.с., 
Шабалін В., к.ю.н., 
м.н.с.,  
Пономарьова О., м.н.с. 
На заході були присутні 
понад 70 осіб з усієї 
України. 

законодавства у сфері інтелектуальної 
власності; пошук рішень з актуальних проблем 
сучасної правової науки, встановлення контактів 
між молодими вченими, обмін науковими 
результатами та дослідницьким досвідом.  
 
За результатами проведеної конференції 
опубліковано збірник матеріалів конференції: 
Законодавство України у сфері інтелектуальної 
власності та його правозастосування: 
національні, європейські та міжнародні виміри: 
збірник наукових праць IV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (м.Київ, 23 
вересня 2016р.) / НДІ інтелектулаьної власності 
НАПрНУ. - К.: Інтерсервіс, 2016. - 240с. 



19. Круглий стіл 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬ
НА ВЛАСНІСТЬ І 
ПРАВО НА 
ЗДОРОВ'Я: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВИМІР» в рамках 
Шостого 
Національного 
конгресу з біоетики 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ, 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності.  
Національний науковий 
центр з медико-
біотехнічних проблем 
НАН України, Інститут 
медицини праці НАМН 
України, Державний 
експертний центр МОЗ 
України й 
Інформаційний центр з 
біоетики. 
 
На заході прийняли 
участь вчені, 
представники 
Міністерства Охорони 
Здоров’я України, 
представники 
Національної академії 
наук України, 
Національної академії 
медичних наук України, 
БО «Мережа ЛЖВ». 
(понад 100 осіб) 
 
Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 

29.09.2016 р. 
(м. Київ) 

Круглий стіл був присвячений перспективам 
реформування патентного права в Україні з 
метою розширення доступу до життєво 
необхідних лікарських засобів.  
В рамках круглого столу з доповідями 
виступили: експерт з правових питань, 
інтелектуальної власності і доступу до 
лікування Мережі С. Кондратюк («Патентна 
реформа щодо лікарських засобів в Україні»); 
юрисконсульт з питань інтелектуальної 
власності Мережі М.Трофименко («Патентні 
опозиції як засіб розширення доступу до 
лікування»), к.ю.н., доц, завідувач відділу 
промислової власності О. Кашинцева, к.ю.н., 
с.н.с., пров.наук.сп. Я.Іолкін («Патентна 
реформа і права людини: лібералізація та 
європейський вимір»), м.н.с. Пономарьова О.О. 
(«Деякі особливості правового статусу суб’єкта 
інтелектуальної власності в сфері медицини»), 
к.е.н., завідувач відділу Ю. Борко («Економічні 
аспекти забезпечення розширення доступу до 
лікування в сфері інтелектуальної власності»). 
На заході обговорювались проблемні питання 
щодо  основних проблем, що існують в сфері 
забезпечення українських пацієнтів життєво 
необхідними лікарськими засобами., основних 
напрямів патентної реформи, такі як: 
вдосконалення механізму примусового 
ліцензування, патентних опозицій, видачі 
патентів, що стосуються лікарських засобів 
тощо. Крім того, представлено успішний досвід 
Мережі в сфері подачі та подальшого 
супроводження патентних опозицій. 



Інституту, 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н  ,доц., завідувач 
відділу, Іолкін Я.О., 
к.ю.н., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., Борко Ю.Л., 
к.е.н., завідувач відділу 

Доповіді експертів Мережі викликали значний 
інтерес учасників круглого столу. Особливо 
учасників круглого столу цікавив успішний 
досвід Мережі в сфері патентних опозицій та 
адвокації патентної реформи в Україні. 
 На заході прийнято рішення про те, що 
патентна реформа стосовно лікарських засобів 
має бути невід’ємною частиною реформування 
системи охорони здоров’я в Україні, без якої 
неможливо досягнути 100%-го забезпечення 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД 
антиретровірусними лікарськими засобами.  
 
За результатами круглого столу була 
підготовлена резолюція до Міністерства 
охорони здоров'я та Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі із закликом прийняти 
запропоновані Мережею зміни в законодавство 
в сфері інтелектуальної власності, спрямовані на 
розширення доступу до життєво необхідних 
лікарських засобів. 
 
За результатами проведеного конгресу, в рамках 
якого було проведено круглий стіл, 
опубліковано збірник: 
Шостий національний конгрес з біоетики з 
міжнародною участю: збірник наукових тез (27-
30 вересня 2016). –К.: 2016р.  
URL: 
http://biomed.nas.gov.ua/files/Proceedings6.pdf 

20. Круглий стіл на 
тему: «Формування 
академічної 

Теоретичні та 
методичні 
засади 

Науково-дослідний 
центр судової 
експертизи з питань 

30.09.2016 р. 
(м. Київ) 

Учасники круглого столу обговорили проблемні 
питання про: 
 -Шляхи і методи формування академічної 



доброчесності та 
механізмів 
запобігання та 
протидії плагіату в 
наукових творах в 
Україні». 

визначення 
розміру 
збитків від 
неправомірног
о 
використання 
прав на 
об’єкти 
інтелектуальн
ої власності 

інтелектуальної 
власності Мін’юсту, 
спільно з Міністерством 
юстиції України, 
Міністерством освіти і 
науки України, НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, ДП 
«Інформаційні судові 
системи» Державної 
судової адміністрації 
України, Національною 
академією державного 
управління при 
Президентові України, 
за підтримки Проекту 
сприяння академічній 
доброчесності в Україні 
(SAIUP) та 
Американських Рад із 
міжнародної освіти.  
 
Участь у круглому столі 
та дискусіях взяли 
представники  ВУЗів, 
Національної школи 
суддів, КНДІСЕ МЮ 
України, Держаного 
науково-дослідного 
експертно-
киміналістичного 
центру МВС України, 

доброчесності в сфері науки і освіти в Україні. 
-Академічний плагіат: поняття, критерії, методи 
і суб’єкти виявлення. 
-Практика судового розгляду спорів щодо 
недобросовісного запозичення у академічних 
творах фрагментів робіт інших авторів. 
-Потенціал державних науково-дослідних 
установ судової експертизи Міністерства 
юстиції України і інших суб’єктів експертної 
діяльності щодо запобігання плагіату в наукових 
творах. 
-Використання спеціальних знань при 
встановленні фактів запозичення праць інших 
авторів при створення наукових творів. 
-Проблеми і перспективи розробки і акредитації 
програмних продуктів, які дозволяють виявляти 
плагіат у наукових роботах. 
За підсумками круглого столу прийнято 
відповідні рекомендації. 
  
 



ТОВ «Антиплагіат», 
Інституту державного 
управління  сфері 
цивільного захисту, 
Synergy Consulting 
Compny, Венчурного 
фонду «T-shaped 
Ventures», ДП 
«Українська правова 
інформація», Київської 
незалежної судово-
експертної установи, 
Громадської ради 
Міністерства 
економічного розвитку 
та торгівлі, ГО «ТРОН», 
ГО «ІКМІВ», ВГО 
«Українська федерація 
вчених (всього 78 
учасників) 
 
Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н. ,проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 
Інституту 
(повідомлення), 
Штефан А.С. .к.ю.н., 
завідувач сектору 
(доповідь), 
Петренко С.А., к.ю.н., 
с.н.с. ,керівник Центру 
експертних досліджень 



(доповідь), 
Сопова К.О., н.с. 
(доповідь) 

21. Засідання Ради 
молодих вчених НДІ 
ІВ НАПрНУ 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
 
Від Інституту прийняли 
участь у дискусії: 
Федорова Н.В. 
(аспірант, диступ з 
доповіддю), 
Штефан А.С., к.ю.н., 
голова ради, 
Писєва В.В., н.с., 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Мацкевич О.О., н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., Пилюченко Д.В., 
м.н.с., Ленго Ю.Є., н.с., 
а також  аспіранти та 
здобувачі Інституту: 
Ткаленко К.В., 
Нерсесян А.І., 
Воронцова К.О., 
Лавровська І.Б., 
Сіняк Д.В. 

11.10.2016 р. 
(м. Київ) 

На засіданні ради молодих вчених інституту 
виступила з доповіддю аспірант Федорова Н.В. 
та доповіла про результати проведеного свого  
дисертаційного дослідження на тему: "Правова 
охорона та захист телеформату як об'єкту 
авторсько-правової охорони". 
Учасники ради молодих учених надали 
зауваження та пропозиції щодо теми 
дослідження Федорової Н.В.  

22. VI Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
„Інтелектуальна 
власність: погляд з 
ХХІ століття” 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуальн
ої власності 

Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 
Державна служба 

12-13.10.2016 
р. 

 (м. Черкаси) 

На заході розглянуті такі проблемні питання:  
• методологічні та історико-правові аспекти 
інтелектуальної власності; 
• теоретичні засади права інтелектуальної 
власності; 
• набуття прав інтелектуальної власності; 



інтелектуальної 
власності України,  НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 
Інституту, 
Мироненко Н.М., 
д.ю.н., проф., член-кор. 
НАПрНУ, заступник 
директора з наукової 
роботи, 
Медведєва Н.Г., с.н.с., 
Борко Ю.Л., к.е.н., 
завідувач економіко-
правового відділу, 
Петренко С.А., к.ю.н., 
керівник центру 
експертних досліджень, 
Оністрат О.А., к.т.н., 
с.н.с., 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., доц., завідувач 
сектору, Петренко І.І., 
н.с., Зайківський О.Б., 
с.т.н., Зеров К.О. 
(направлення тез 
доповіді), 
Петренко І.І., н.с., 

• захист прав інтелектуальної власності: 
вітчизняний та світовий досвід; 
• реалізація прав інтелектуальної власності; 
• інтелектуальна власність як економічна 
категорія; 
• державне регулювання сфери інтелектуальної 
власності; 
• інтелектуальна власність в інноваційній сфері; 
• підготовка фахівців у сфері інтелектуальної 
власності. 
 
За результатами конференції опубліковано 
збірник матеріалів конференції.   
Інтелектуальна власність в Україні: погляд з 
ХХІ ст. Збірник наукових праць за матеріалами 
V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 12-13 жовтня 2016 р. / За заг. ред. 
О.В. Черевка, О.П. Орлюк. Черкаси: Черкаський 
національний університет ім. Б. Хмельницького, 
2016. 



Троцька В.М. с.н.с. 
(направлення тез 
доповіді).  
 
На заході було 43 
учасники. 

23. Засідання клубу 
інтелектуальної 
власності 
"Реформування 
державної системи 
правової охорони 
інтелектуальної 
власності в 
Україні" 

Дослідження 
національної 
політики 
розвитку 
інтелектуальн
ого капіталу з 
позиції 
глобалізації 
економіки та 
розробки 
механізму її 
правового 
забезпечення 

Кафедра 
інтелектуальної 
власності юридичного 
факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка 
спільно з ГО «Клуб 
інтелектуальної 
власності» за сприянням 
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України; ІТ-комітету 
АПУ України. 
Інформаційний партнер: 
Ліга Студентів АПУ 
України.  
 
На заході прийняли 
участь студети, 
аспіранти, викладачі, 
представники 
юридичних компаній 
(понад 20 осіб) 
 
Від Інституту прийняли 
участь та виступили з 
доповідями 
Орлюк О.П., д.ю.н., 

18.10.2016 р. 
(м. Київ) 

 На заході розглядались такі питання: 
- Пропозиції щодо інституційних змін 
реформування державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні 
- Реформування сфери організацій колективного 
управління 
- Удосконалення здійнення захисту авторських 
прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет. 
 



проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 
Інституту, Зеров К.О., 
м.н.с. 

24. Семінар на тему: 
«The Walt Disney 
Company як зразок 
сучасної системи 
ліцензування» 

Дослідження 
договірних 
форм 
реалізації 
майнових 
прав 
інтелектуальн
ої власності 

Центр гармонізації 
прав людини і прав 
інтелектуальної 
власності НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь Шабалін А.В., 
к.ю.н., м.н.с. (виступ з 
доповіддю), 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу, 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., доц., завідувач 
сектору, Троцька В.М., 
с.н.с., Ленго Ю.Є., н.с., 
Писєва В.В., н.с., 
Волинець І., м.н.с. 
 
У заході прийняло 
участь 17 осіб. 

20.10.2016 р. 
(м. Київ) 

На заході розглянуті такі питання:  
- історія створення та розвитку компанії;  
- способи розвитку нових напрямів діяльності 
компанії;  
- можливості співпраці між підприємцями та 
компаніями. 
За результатами проведеного семінару її 
учасниками надані відповідні пропозиції. 

25. Національний 
форум 
«Всеукраїнське 
громадське 
обговорення 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуальн
ої власності 

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Харківська державна 
обласна адміністрація,  

28.10.2016 р.  
(м. Харків) 

Обговорення реформи державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні. Обговорення концепції реформування 
державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності. Обговорення проекту 



реформи державної 
системи правової 
охорони 
інтелектуальної 
власності в Україні» 
Східноукраїнська 
панель 

Національна академія 
правових наук України, 
Національний 
юридичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого,   
НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України. 
 
Від Інституту прийняли 
участь спікери: 
Орлюк О.П., директор 
інституту, професор, 
доктор юридичних 
наук;  
Падучак Б.М., к.ю.н. 

Закону України «Про Національну систему 
охорони інтелектуальної власності».  
Офіційне вручення Першому віце-прем’єр 
міністру України Кубіву С.І. від НАПрН 
України розробленого НДІ ІВ НАПрНУ проекту 
Закону України «Про Національну систему 
охорони інтелектуальної власності». 
 

26. Тренінг-презентація 
«Стратегія розвитку 
національного 
бренду УКРАЇНА». 

Дослідження 
договірних 
форм 
реалізації 
майнових 
прав 
інтелектуальн
ої власності 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
 
Від Інституту прийняли 
участь: Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту,  
Мироненко Н.М., 
д.ю.н., проф., член-
кор.НАПрНУ, 
заступник директора з 
наукової роботи, 
Медведева Н.Г., с.н.с., 
Федорова Н.В., м.н.с., 

01.11.2016 р. 
(м. Київ) 

На заході було проведено презентацію 
Лабораторії Національного брендингу НДІ ІВ 
НАПрНУ, в межах якої відбувся тренінг 
«Стратегія розвитку національного бренду 
УКРАЇНА».  
Визначено, що метою національного брендингу 
є створення позитивного зовнішньополітичного 
іміджу держави. 
За результатами проведеного тренінгу її 
учасниками надано пропозиції щодо діяльності 
Лабораторії Національного брендингу. 
 
  



Пономарьова О.О., 
м.н.с., Шабалін  А.В., 
к.ю.н., м.н.с., 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу,  Штефан А.С., 
к.ю.н., завідувач 
відділу,  
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., доц., завідувач 
сектору,  Пічкур О.В., 
пров.наук.сп., 
Волинець І., м.н.с., 
Штефан А.С., к.ю.н., 
доц., завідувач відділу,   
Петренко І.І., завідувач 
сектору. 

27. Тренінг "Патентні 
пули як ефективні 
механізми 
управління правами 
інтелектуальної 
власності" 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Центр 
гармонізації прав 
людини та прав 
інтелектуальної 
власності.  
 
Від Інституту прийняли 
участь: 
Мироненко Н.М., 
д.ю.н., проф., заступник 
директора з наукової 
частини, 
Медведева Н.Г., с.н.с., 
Шабалін А.В., м.н.с.,  

03.11.2016 р. 
(м. Київ) 

На заході проведено презентацію Лабораторії 
дослідження правової охорони винаходів у 
фармацевтичній та медичній галузях.  
 Модераторами тренінгу виступили: Н.Г. 
Медведева, О.Ш. Чомахашвілі.  
Вступне слово  Медведевої Н.Г. - керівника 
Лабораторії дослідження правової охорони 
винаходів у фармацевтичній та медичній 
галузях.  
На заході обговорено такі проблемні питання:  
- Поняття патентного пулу (доповідач: 
Ходоровський Я.М.) 
- Переваги участі в патентних пулах та аналіз 
законодавства України (доповідач: Ярмолюк 
А.А.) 
Крім того, на заході проведено презентацію 



Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., зав. відділу 
промислової власності,  
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., зав. сектору 
комерційних позначень, 
Волинець І., м.н.с., 
Пічкур О.В., пров. 
наук. сп., 
Мінченко Н.В., н.с., 
Петренко С.А. ,к.ю.н., 
керівник центру 
експертних досліджень, 
Ленго Ю.Є., н.с., 
Петренко І.І., 
зав.сектору авторського 
права , Троцька В.М. , 
зав. сектору суміжних 
прав, Юдіна Г.О. ,н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., Улітіна О.В., 
н.с., Писєва В.В., н.с., а 
також запрошені: 
Ходоровський Я.М., 
Ярмолюк А.А. 

Лабораторії біоетики і біобезпеки.  
Модератори: Писєва В.В., Кашинцева О.Ю. 
Писєвої В.В. виступила з доповіддю, в якій 
зазначила мету та завдання Лабораторії біоетики 
і біобезпеки. 
 В обговоренні прийняли участь Мироненко 
Н.М., д.ю.н., проф., заст. директора з наукової 
частини, Пічкур О.В. ,провідний наук. сп., 
Петренко С.А. ,к.ю.н., керівник Центру 
екпсертних досліджень. 

28. Міжнародний 
форум 
"Інтелектуальна 
власність та 
інновації" 

Дослідження 
національної 
політики 
розвитку 
інтелектуальн
ого капіталу з 
позиції 
глобалізації 

 Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
Науковий парк 
«Київський університет 
імені Тараса 
Шевченка», НДІ 

16-18.11.2016 
р. 

 (м. Київ) 

Олена Орлюк виступила з доповіддю 
«Концептуальні засади реформування сфери 
інтелектуальної власності та її роль в 
інноваційному розвитку України». 
Олександр Бутнік-Сіверський виступив з 
доповіддю «Економіка інтелектуальної 
власності» в Україні «Інтелектуальна власність 
в бюджетних установах». 



економіки та 
розробки 
механізму її 
правового 
забезпечення 

інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, зі 
співорганізаторами за 
партнерської підтримки 
стартап-акселератора B-
SHARKS та 
інформаційної 
підтримки Науково-
практичного журналу 
«Теорія і практика 
інтелектуальної 
власності» та 
Міжнародного науково-
популярного журналу 
«Наука і Техніка» у 
рамках проведення 
Фестивалю інновацій 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 
 
 Від Інституту прийняли 
участь та виступили з 
доповідями: 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту, Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф., пров.наук. співр., 
Сімсон О.Е., д.ю.н., 

На форумі проведено майстер-класи з питань 
трансферу технологій, інтелектуальної власності 
та стартапів:   1. Олександр Зубарєв, керівник 
Лабораторії комерціалізації і трансферу 
технологій НДІ ІВ НАПрН України, провів  
майстер-клас на тему «Практика підготовки 
технологій, інтелектуальної власності до 
комерціалізації – від ідеї до бізнес-моделі: 
Готуємось до зустрічі з інвестором». 
Учасники Форуму мали можливість почути про 
досвід діяльності американського Центру 
економічного та екологічного партнерства у 
країнах Східної Європи та перспективи роботи 
Центру в Украіні (Іван Григорук), про досвід 
діяльності наукового парку КНУ (Віталій 
Чернюк), про досвід створення стартап школи 
на базі університетів (на прикладі КПІ) (Павло 
Цибульов), про екосистему інновацій, досвід 
Ізраїлю, проблеми та перспективи в Украіні 
(Ольга Сімсон), про напрями реформування 
інноваційної та інтелектуальної сфер, про 
особливості комерціалізації ІВ, створеної за 
рахунок бюджетних коштів (Олександр 
Бутнік-Сіверський) та сучасні форми 
комерціалізації ІВ (Володимир Вірченко).  
На форумі запрошеними сертифікованими 
менторами CRDF Global (США) були проведені 
майстер-класи "Як створити проект інноваційно 
орієнтованим" (Влад Котов, B-
SHARKS),"Практика підготовки технологій та 
ІВ до комерціалізації -від ідеї до бізнес-моделі" 
(Олександр Зубарєв, Лабораторія 
комерціалізації і трансферу технологій НДІІВ 



пров.наук.сп.,  
Зубарев О.М., 
завідувач лабораторією, 
Зеров К.О., м.н.с. 

НАПрНУ).  
Хочу висловити щиру подяку нашим експертам. 
Перерахування усіх іх звань, сертифікатів, 
посад, досвіду роботи або набутих практик, у т.ч 
закордонних, зайняло б удвічі більше місця, ніж 
цей пост. Однак головне, що мали можливість 
отримати учасники форуму - відчути спільне 
бажання нас усіх прикладати максимальні 
зусилля для розвитку України - у різних галузях, 
сферах, напрямах - але спільно.  

29. Науково-
практичних семінар 
"Практика 
створення офісів 
управляння 
інтелектуальної 
власності" в рамках 
міжнародного 
форуму 
"INNOVATION 
MARKET" 

Дослідження 
національної 
політики 
розвитку 
інтелектуальн
ого капіталу з 
позиції 
глобалізації 
економіки та 
розробки 
механізму її 
правового 
забезпечення 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Департамент 
розвитку інновацій та 
інтелектуальної 
власності Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Департамент 
інноваційної діяльності 
та трансферу технологій 
МОН України, 
Український інститут 
науково-дослідної 
експертизи та 
інформації МОН 
України, Всеукраїнська 
громадська організація 
"Українська Рада 
винахідників і 
новаторів", 
Міжнародний 
виставочний центр та 

23.11.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід спрямований на розбудову постійно 
діючої платформи для організації системної 
взаємодії між наукою, бізнесом, державою та 
громадськістю з застосуванням принципів 
державно-приватного партнерства.     
Консалтингова допомога учасникам робочої 
групі у підготовці Міжнародного  форуму 
“Innovation Market” .  
На семінарі виступили з доповідями, 
зокрема: 
Бутнік- Сіверський О.Б. "Про отримання 
фінансових благ від комерціалізації результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності – від А до 
Я". 
Андрощук Г.О. "Комерційна таємниця – як цей 
інструмент використати на захист інтересів 
розробника технології". 
Пічкур О.В. "Трансфер технологій – базова 
складова процесу комерціалізації". 
Пічкур О.В. "Інтелектуальна власність в 
агробізнесі: про процес перетворювання 
“вершків і корінців" в звичайні кошти". 
Тверезенко О.О. "Хочете отримати 



Польський Кластер 
інноваційної Корпорації 
“Polska 3.0”, 
Національна академія 
наук України, 
Національний 
технічний університет 
України "Київський 
політехнічний 
інститут", Національний 
технічний університет 
"Харківський 
політехнічний 
інститут". 
 
Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-кор. 
НАПрНУ, директор 
Інституту, 
Тверезенко О.О., 
завідувач сектору 
використання та 
передачі прав 
інтелектуальної 
власності, 
Зубарєв О.М., керівник 
Лабораторії 
комерціалізації та 
трансферу технологій.   
 
Участники: 
52 науково-дослідних 

комерційний зиск? Як оформити договори у 
сфері інтелектуальної власності щоб 
максимально захистити свої комерційні інтереси 
і не вийти за рамки закону". 
Тверезенко О.О. "Інвестиційний договір – 
фундамент взаємовідносин інвестора та 
розробника технології. Ліцензування – шлях до 
фінансової самодостатності винахідників та 
наукових установ". 
Штефан А.С. "Твори: захищаємо авторські 
права на свій інтелектуальний капітал". 
Чомахашвілі О.Ш. "Комерційні позначення та 
бренди: бізнесові переваги та як уникнути 
небезпеки неналежної правової охорони". 
Борко Ю.Л. "Інтелектуальна власність через 
призму бухгалтерського обліку та 
оподаткування". 
Работягова Л.І. "Обережно – можливі збитки! 
Про небезпеки неналежної правової охорони 
винаходів та шляхи їх запобігння". 
Зубарев О.М.  Підведення підсумків, 
Мироненко Н.М., Орлюк О.П.        
Захід був розрахований на фахівців 
університетів, інститутів, національної та 
галузевих академій наук, інших наукових 
організацій. Захід також буде корисним для 
державних службовців, керівників підприємств і 
організацій, професійна діяльність яким 
пов'язана з інтелектуальної власністю, 
трансфером технологій, а також для аспірантів і 
студентів, які є дослідниками, організаторами 
або учасниками процесів створення і 
комерційного використання результатів 



інститутів 22 вузи, 
більше 100 спікерів та 
1000 відвідувачів, 30 
стартапів 
 
За результатами КМУ 
прийняв 
розпорядження про 
регулярне проведення 
інноваційного форуму в 
Україні та залучив 
Орлюк О.П. до складу 
організаційного 
комітету.  

наукових досліджень.  

30. Круглий стіл 
«Протидія 
«патентному 
тролінгу» в Україні 
в контексті захисту 
прав на об’єкти 
інтелектуальної 
власності» 

Теоретичні та 
методичні 
засади 
визначення 
розміру 
збитків від 
неправомірног
о 
використання 
прав на 
об’єкти 
інтелектуальн
ої власності 

Науково-дослідний 
центром судової 
експертизи з питань 
інтелектуальної 
власності Міністерства 
юстиції України та 
патентно-правова фірма 
«Пахаренко і партнери» 
спільно з Науково-
дослідним 
інститутом 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, Київським 
університетом права 
НАН України, 
Інститутом держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 

25.11.2016 р. 
(м. Київ) 

Метою круглого столу є формування 
узгоджених теоретико-методологічних, 
правотворчих і правозастосовних підходів, 
насамперед судової та адвокатської практики, 
правоохоронної та судово-експертної, у сфері 
захисту об’єктів права інтелектуальної власності 
від так званого «патентного тролінгу» в Україні, 
напрацювання рекомендацій (резолюції) щодо 
зміни ситуації, яка склалась в державі 
 
На розгляд учасників круглого столу були 
запропоновані такі питання: «Патентні тролі» як 
загроза добросовісній конкуренції: вітчизняний і 
зарубіжний досвід запобігання та протидії; 
Новели законодавства щодо запобігання 
діяльності «патентних тролів»; «Патентний 
тролінг» як загроза економічній безпеці 
держави; Судова практика розгляду спорів щодо 
недобросовісної конкуренції та позовів, 



України і патентно-
правовою фірмою 
«IPjurix».  
 
Від Інституту прийняли 
участь Андрощук Г.О., 
к.е.н., доц., г.н.с.,  
(доповідь), Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф., п.н.с., 
Дорошенко О.Ф., 
к.ю.н., заступник 
директора з наукової 
роботи (доповідь), 
Сопова К.А., н.с. 
 
Участь у заході 
прийняло  68 осіб. 

пов’язаних із діяльністю «патентних тролів»; 
Адвокатська практика супроводу спорів щодо 
недобросовісної конкуренції та судових позовів, 
пов’язаних із діяльністю «патентних тролів»; 
Особливості проведення судової експертизи 
об’єктів права інтелектуальної власності при 
розгляді спорів щодо недобросовісної 
конкуренції.  
В  роботі круглого столу взяли участь і 
виступили з доповідями: 
 «Роль судової експертизи з протидії патентним 
тролям» - О.Ф. Дорошенко,  заступник 
директора з експертної роботи НДІ 
інтелектуальної власності НАПрН України,, 
канд. юрид. наук, судовий експерт;  
«Патентний тролінг проти інновацій: стан, 
тенденції, загрози» - Г.О. Андрощук, завідувач 
лабораторії правового забезпечення розвитку 
науки і технологій НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України, канд. екон. наук, 
доцент, консультант Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти. 
 
 Рекомендації направлено до розгляду 
Кабінету Міністрів України, Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі та 
Міністерству юстиції. 

31. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Актуальні 
проблеми судової 
експертизи в сфері 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуальн
ої власності: 
шляхи 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
спільно з НДЦ судової 
експертизи з питань 
інтелектуальної 

02.12.2016 р. 
 (м. Київ) 

 Професійна спільнота намагається віднайти 
шляхи удосконалення захисту прав 
інтелектуальної власності в очікуванні реформи 
сфери інтелектуальної власності та створення 
Вищого спеціалізованого суду з питань 
інтелектуальної власності. В ході конференції 



інтелектуальної 
власності" 

удосконаленн
я 
законодавства 
та 
правозастосув
ання  

власності Мінюсту 
України, НДНЕКЦ 
МВС України, 
Департамент судової 
експертизи та 
експертних досліджень 
у сфері інтелектуальної 
власності ДП 
"Інформаційні судові 
системи", за підтримки 
Громадської організації 
"Асоціація незалежних 
судових експертів 
України" та 
Всеукраїнської 
громадської організації 
"Асоціація адвокатів 
України".  
 
Конференція проходила 
за участі провідних 
судових експертів, 
суддів, що 
спеціалізуються на 
розгляді спорів із 
порушення прав 
інтелектуальної 
власності, адвокатів, 
патентних повірених, 
працівників органів 
прокуратури та 
правоохоронних 
органів, юристів, 

були розглянуті проблемні питання 
реформування державної системи охорони 
інтелектуальної власності, перспективи 
розвитку судової експертизи у сфері 
інтелектуальної власності у зв’язку з 
утворенням Вищого спеціалізованого суду, 
Практичні питання експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності у судовому процесі та 
ін. Дорошенко О.Ф. виступив з доповіддю: " 
Реформування державної системи охорони 
інтелектуальної власності", Пічкур О.В 
виступив з доповіддю : "Проблеми щодо 
здійснення висновку спеціаліста по нових видах 
культурних рослин, виходячи із законодавства 
України", Сопова К.А. виступила з доповіддю: " 
Дослідження судовим експертом розрізняльної 
здатності об’ємних позначень", Зеров К.О. 
виступив з доповіддю: " Особливості 
проведення фіксації змісту веб-сторінки у 
справах про захист авторського права", 
Петренко І.І. виступила з доповіддю: 
"Дослідження літературних персонажів в 
судовій експертизі", Коваленко Т.В. виступила з 
доповіддю: "Критерії визначення 
дистинктивності торговельної марки". 
За результатами проведеного заходу 
опубліковано збірник матеріалів конференції:  
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної 
власності: теорія і практика : наук.-практ. зб.– 
Випуск 4. – К. : НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ. 2016. (6,25д.а.) (передано до друку) 



науковців, освітян тощо 
(понад 85 осіб). 
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Дорошенко О.Ф., 
к.ю.н., заступник 
директора з експертної 
роботи (модератор, 
вітальне слово, виступ з 
доповіддю), 
Петренко С.А., к.ю.н., 
с.н.с., керівник центру 
експертних досліджень, 
Медведева Н.Г., с.н.с.,  
Петренко І.І., завідувач 
сектору (виступ з 
доповіддю), 
Сопова К.А., н.с., 
(виступ з доповіддю), 
Андрощук Г.О., к.е.н., 
доц., гол.наук.сп., 
Зеров К.О., м.н.с., 
(виступ з доповіддю), 
Пічкур О.В. , 
пров.наук.сп. (виступ з 
доповіддю), 
Каваленко Т.В., с.н.с. 
(виступ з доповіддю), 
Шабалін А.В., к.ю.н., 
м.н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., Писєва В.В., н.с., 



Троцька В.М., 
завідувач сектору, 
Боровик П.А., 
пров.наук.сп.,  
Волинець І., м.н.с., 
Юдіна Г.О., н.с.,  
Зайківський О.Б., 
с.н.с., Мінченко Н.В, 
н.с.  

32. День відкритих 
дверей, 
присвячений 
Всеукраїнському 
тижню права, в 
рамках якого 
проведена 
презентація  
виданих НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрНУ 
видань.  

  НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України  
 
На заході були присутні 
співробітники 
Інституту, аспіранти та 
здобувачі Інституту, а 
також  запрошені 
представники органів 
виконавчої влади, 
зокрема Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
громадських організації, 
представників науки та 
освіти, спеціалістів зі 
сфери інтелектуальної 
власності, 
практикуючих юристів 
тощо. 

05.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід присвячений Всеукраїнському тижню 
права, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р 
«Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2016 році Всеукраїнського тижня права». 

33. Круглий стіл на 
тему «Національна 
патентна реформа 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України  

06.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід присвячений Всеукраїнському тижню 
права, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р 



крізь призму прав 
людини» 

інтелектуальн
ої влдасності 
у сфері 
медицини і 
фармації 

 
Участ у заході прийняли 
(15 осіб) 
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., зав. відділу, 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., зав. сектору, 
Писєва В.В., н.с., 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Волинець І., м.н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., а також здобувачі 
та аспіранти інституту 
та  студенти КНУ імені 
Т.Шевченка.   
 

«Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2016 році Всеукраїнського тижня права» і 
проводився  з метою висвітлення актуальних 
проблем прав людини, забезпечення їх 
дотримання і реалізації за такими напрямами:  
- Напрями національної патентної реформи 
(доповідач: Кашинцева О. Ю.) 
- Охорона  результатів винахідницької 
діяльності дітей (доповідач: Чомахашвілі О. 
Ш.) 
- Біобезпека. Чи є складовою критерію 
патентоздатності для фармвинаходів? 
(доповідач:  Писєва В. В.), 
- Етико-правові особливості загальних умов 
охороноспроможності об'єктів патентування в 
сфері медицини (доповідач: Пономарьова О 
.О.). 
За результатами проведеног озаходу проведено 
дослідження взаємозв’язку  та взаємовпливу 
патентної реформи на дотримання та 
гарантування прав людини в Україні. 

34. Засідання Ради 
молодих вчених 
щодо обговорення 
проблем права 
інтелектуальної 
власності у 
контексті захисту 
прав людини. 

Теоретичні та 
методичні 
засади 
визначення 
розміру 
збитків від 
неправомірног
о 
використання 
прав на 
об’єкти 
інтелектуальн

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України. 
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Недогібченко Є.Г., н.с.,  
Пилюченко Д.В., 
м.н.с., Юдіна Г.О., н.с., 
Штефан А.С., к.ю.н., 
завідувач відділу, 
Петренко І.І., завідувач 

07.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід присвячений Всеукраїнському тижню 
права, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р 
«Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2016 році Всеукраїнського тижня права». 
На засіданні Ради молодих вчених Катерина 
Ткаленко порушила питання  змістовної 
сутності арт-ринку. Доповідач звернула увагу на 
прогалини у законодавчому регулюванні обігу 
творів мистецтва і запропонувала власний підхід 
до визначення поняття арт-ринку. 
З науковою доповіддю про проблеми 



ої власності сектору, 
Мацкевич О.О., с.н.с., 
Медведева Н.Г., с.н.с.,  
Мінченко Н.В., н.с., 
Улітіна О.В., н.с., 
Троцька В.М.,  
завідувач сектору. 
 
А також виступили з 
доповідями аспіранти 
Інституту: Ткаленко 
К.В., Нерсесян А.І.  

забезпечення прав людини у сфері досліджень з 
живою матерією виступила Анастасія Нерсесян. 
Було розглянуто співвідношення права на 
повагу до гідності людини та проведення 
дослідженнь, що здійснюються із 
використанням живої матерії. 
Учасники засідання взяли участь в обговоренні 
розглянутих питань, запропонували свої 
міркування щодо шляхів їх вирішення. 

35. Круглий стіл 
«Фотобанки і 
авторське право» 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь  Улітіна О.В., 
н.с. (виступ з лекцією), 
Штефан А.С. , к.ю.н., 
завідувач відділу, 
голова ради молодих 
вчених (організатор), 
Мацкевич О.О., н.с., 
Пилюченко Д.В., 
м.н.с., Троцька В.М., 
завідувач сектору, 
Юдіна Г.О., н.с. , 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Петренко І.І., завідувач 
сектору,  а також 
запрошені аспіранти та 
здобувачі Інституту: 

07.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід присвячений Всеукраїнському тижню 
права, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р 
«Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2016 році Всеукраїнського тижня права».  
На заході розглядались проблемні питання щодо  
правового регулювання діяльності фотобанків в 
Україні. Розглянуті були історичні етапи, які 
пройшли фотобанки в процесі розвитку. 
Зроблено детальний аналіз ліцензій, на основі 
яких діють фотобанки. Також розглянуті 
проблемні питання, що пов’язані з діяльністю 
фотобанків в Україні. Зокрема, питання 
електронної комерції та електронного підпису. 



Нерсесян А.І., 
Ткаленко К.В., 
Воронцова К.О., 
Сіняк Д.В., Окара І.В., 
Чернобай О.В., 
Семчик В.О., 
Дмитренко В.В. та ін. 

36. Дискусійний 
семінар на тему: 
«Методичні та 
практичні аспекти 
визначення розміру 
збитків та захисту 
прав при 
неправомірному 
використанні 
інтелектуальної 
власності в Україні 
та можливості 
адаптації 
зарубіжного 
досвіду» 

Теоретичні та 
методичні 
засади 
визначення 
розміру 
збитків від 
неправомірног
о 
використання 
прав на 
об’єкти 
інтелектуальн
ої власності 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України.  
 
Від Інституту прийняли 
участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту, 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Юдіна Г.О., н.с., 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу, 
Тверезенко О.О., 
завідувач сектору, 
Сержанов М.Є., н.с, 
Сомолобова Н.В.,н.с., 
Медведева Н.Г., н.с., 
Мінченко Н.В., н.с., 
Жорнік Р.О., н.с., 
Улітіна О.В., н.с., 
Петренко І.І., завідувач 
відділу, 
Мацкевич О.О., н.с. 
 З доповідями 

08.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Захід присвячений Всеукраїнському тижню 
права, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р 
«Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2016 році Всеукраїнського тижня права».  
На семінарі обговорено методичні рекомендації 
щодо визначення  розміру збитків, завданих 
порушенням  прав  на ОІВ, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями: 
-  факт протиправної поведінки порушника прав 
щодо використання об’єкти ІВ, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями: 
- шкоду, завдану власнику об’єктів об’єкти 
авторського  суміжного права, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями - 
причинно-наслідковий зв'язок між 
протиправною поведінкою порушника прав: 
- вини особи (юридична чи фізична), які 
заподіяли шкоду при неправомірному 
використанні об’єкти ІВ, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями: 
- вид порушення при протиправному 
використанні  об’єкти ІВ, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями;  
- документальні докази, які пов’язані зі 
збитками  від порушення  прав об’єкти ІВ, 



виступили Бутнік-
Сіверський О.Б., д.е.н., 
проф., пров.наук.сп., 
Шульпін І.Л., н.с., 
оцінювач, судовий 
експерт. 

пов’язаних з експортними та імпортними 
операціями з боку порушника при їх 
протиправному використанні; 
-  встановлення ціни реалізації продукції, 
виробленої при порушенні  прав на  об’єкти ІВ, 
пов’язаних з експортними та імпортними 
операціями; 
- встановлення розміру роялті (паушального або 
комбінованого платежів), які повинен сплатити 
порушник прав об’єктів ІВ, пов’язаних з 
експортними та імпортними операціями - 
визначення підходів та методів, які 
застосовуються для встановлення розміру 
збитків, які нанесені внаслідок порушення  прав 
об’єкти ІВ, пов’язаних з експортними та 
імпортними операціями;   
- визначення  упущеної вигоди власника прав 
(недоотримання  ним доходу) внаслідок 
реалізації контрафактної продукції порушником 
об’єкти ІВ, пов’язаних з експортними та 
імпортними операціями. При цьому нижньою 
оцінкою упущеної вигоди власника прав на 
об’єкти промислової власності, пов’язаних з 
торговельною маркою може виступати дохід 
(прибуток) порушника цих прав за 
встановленими ним цінами реалізації 
контрафактної продукції; 
- визначення реальних збитків (якщо такі 
існують) внаслідок реалізації контрафактної 
продукції порушником прав об’єкти авторського 
та суміжного права, пов’язаних з експортними 
та імпортними операціями 

37. Презентація та Правова Науково-освітній центр 09.12.2016 р. Метою заходу є сприяння поширенню 



звітування успішної 
роботи над 
спільним 
соціальним освітнім 
проектом НДІ ІВ та 
Інституту 
журналістики КНУ 
ім. Т. Шевченка 
«Рух «За копірайт», 
створеного у 2015 
році. 

охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
авторського 
права 

з інтелектуальної 
власності, 
співзасновниками якого 
є НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України та КНУ ім. Т. 
Шевченка. 
 

(м. Київ) інформації про інтелектуальну власність серед 
молоді та студентства, підвищення правової 
культури майбутньої інтелектуальної еліти 
нашої країни. В рамках проекту будуть 
представлені соціальні відеоролики та серія 
плакатів, підготовлені студентами-
журналістами, що покликані приверну увагу 
молоді до проблеми піратства та плагіату, 
спонукати дотримуватися авторського права, 
користуватися ліцензійним контентом.  

38. Круглий стіл з 
питань патентного 
права і доступу до 
лікування 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуальн
ої власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України спільно з ВБО 
Мережа ЛЖВ. 
 
В круглому столі 
прийняли участь 
представники 
Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі, Міністерства 
охорони здоров’я, 
ПРООН, ЮНІСЕФ, 
вітчизняних 
фармацевтичних 
компаній, а також 
провідні експерти з 
питань патентного 
права і доступу до 
лікування.  
 
Від Інстиутут прийняли 

09.12.2016 р. 
(м. Київ) 

Під час вступних промов було наголошено на 
важливість організації та проведення таких 
заходів, так як привернення уваги професійної 
громадськості до проблем гармонізації права 
інтелектуальної власності та прав людини є 
необхідним для розробки і прийняття змін до 
законодавства, які сприятимуть розширенню 
доступу до лікарських засобів в Україні. 
Під час круглого столу було представлено дві 
презентації присвячені актуальним питанням 
патентного права і доступу до лікування: 
- Обмеження окремих ТРІПС-плюс положень в 
інтересах охорони громадського здоров’я - Юлія 
Івахненко керівник відділу фармацевтичного і 
медичного права юридичної фірми Юрімекс, 
Оксана Єфімчук, керівник відділу права 
інтелектуальної власності юридичної фірми 
Юрімекс; 
- Концепція впровадження в Україні механізму 
примусового ліцензування лікарських засобів – 
Іван Кожевніков, старший юрист адвокатської 
фірми «Паритет».     



участь Орлюк О.П., 
д.ю.н., проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту, Борко Ю.Л., 
к.е.н., завідувач 
економіко-правового 
відділу, 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., доц., завідувач 
відділу промислової 
власності (організація та 
проведення), 
Падучак Б.М., к.ю.н., 
Боровик П.А., 
пров.наук.сп.,  
Медведева Н.Г., с.н.с., 
Писєва В.В. ,н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с. 

Під час круглого столу учасники мали 
можливість обговорити представлені презентації 
та прийняти участь в дискусії щодо 
можливостей оптимізації діючого патентного 
законодавства. Учасники круглого столу 
погодились, що діюче законодавство в сфері 
права інтелектуальної власності має прогалини, 
які обмежують доступ вітчизняних пацієнтів до 
лікарських засобів і які мають бути ліквідовані 
шляхом обмеження ТРІПС-плюс положень та 
впровадження ефективного механізму 
примусового ліцензування. 
За результатами круглого столу буде 
підготовлена резолюція з пропозиціями по 
вдосконаленню діючого законодавства, 
направленими на розширення доступу до 
лікарських засобів в Україні. 
 

39. Спільне засідання 
«Реформа системи 
охорони 
інтелектуальної 
власності в Україні» 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуальн
ої власності 

Комітет Асоціації 
правників України з 
інтелектуальної 
власності, 
Американська 
торговельна палата 
(комітет з 
інтелектуальної 
власності), МЕРТ 
України, НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
 

12.12.2016 р.  
(м. Київ) 

Обговорення останніх тенденцій у системі 
охорони інтелектуальної власності в Україні. 
Презентація проекту Закону «Про Національну 
систему охорони інтелектуальної власності» 



З доповіддю щодо 
презентації проекту 
Закону виступила 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту 

40. Круглий стіл 
"Інтелектуальна 
розвідка: 
перспективи 
використання" 

Дослідження 
договірних 
форм 
реалізації 
майнових 
прав 
інтелектуальн
ої власності 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
 
Участь у заході 
прийняли 15 осіб. 
 
Від Інституту прийняли 
участь 
Кашинцева О.Ю., 
к.ю.н., зав. Відділу, 
Чомахашвілі О.Ш., 
к.ю.н., зав. Сектору, 
Писєва В.В., н.с. 
(організація та 
проведення), 
Недогібченко Є.Г., н.с., 
Волинець І. ,м.н.с., 
Пономарьова О.О., 
м.н.с., а також 
запрошені студенти 
КНУ імені Т.Шевченка. 

15.12.2016 р.  
(м. Київ) 

На круглому столі обговорили питання 
проведення інтелектуальної розвідки, як 
вихідного етапу для формування портфелю 
інтелектуальної власності та можливих 
інструментів правової охорони для особливо 
цінної інформації у режимі комерційної 
таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації. 
За результатами проведеного круглого столу 
учасниками запропоновано удосконалити 
практичний механізм реалізації забезпечення 
дотримання режиму конфіденційності для 
об’єктів інтелектуальної власності в процесі їх 
використання, особливо по трудових 
відносинах. 

41. Круглий Стіл  
«Реформа 
національної 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуальн

Кабінет Міністрів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, НДІ 

16.12.2016 р.  
(м. Київ) 

Презентація проекту Закону України "Про 
Національну систему охорони інтелектуальноі 
власності". Обговорення проекту закону.  



системи 
інтелектуальної 
власності в Україні»  

 

ої власності інтелектуальної 
власності НАПрН 
України 
 
З доповіддю щодо 
презентації проекту 
Закону виступила 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту 

42. Круглий Стіл  
«Захист прав 
інтелектуальної 
власності на твори, 
розміщені у мережі 
Інтернет»  

Юрисдикційн
а форма 
захисту 
авторського 
права і 
суміжних 
прав 

НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН 
України,  
кафедра інтелектуальної 
власності КНУ імені 
Тараса Шевченка  
 
З доповіддю виступила 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту. 
У заході брали участь 
Зеров К.О., мл.н.с., 
Філімонова Т.С., 
пров.сп. 

16.12.2016 р.  
(м. Київ) 

Зустріч була присвячена питанням захисту прав 
інтелектуальної власності авторів, видавців, 
книгорозповсюджувачів.  
Своєчасність обрання даної теми для зустрічі 
практиків обумовлюється розпочатою в Україні 
комплексною реформою сфери інтелектуальної 
власності - за законодавчим, інституційним, 
функціональним векторами. Крім того, оботорів 
набирають порушення прав авторів та видавців 
на твори, розміщені у мережі Інтернет.  
Під час зустрічі, в якій брали участь вітчизняні 
видавці, представники Книжкової палати 
України, юристи, громадські діячі, науковці, 
освітяни тощо, дійшли до загального висновку 
про необхідність об’єднання зусиль для 
здійснення послідовних комплексних заходів, 
спрямованих на забезпечення захисту прав ІВ в 
мережі Інтернет на твори, що видаються як у 
паперовому, так й електронному вигляді.  
Було визначено ряд ключових проблем, які слід 
послідовно й планомірно розв’язувати - на 
законодавчому або правозастосовному рівні, - 



зокрема: питання претензійної роботи з 
сайтами-порушниками; проблеми формування 
доказової бази;проблеми у застосуванні 
положень ст. 176 КК України тощо. Також 
підіймалися питання подання статистики по 
електронних виданнях книжок та доцільності 
подальшого удосконалення нормативної бази, за 
якою працює Книжкова палата України та 
підтримки її з боку держави.  

43. Круглий стіл 
«Створення 
відкритого реєстру 
прав в Україні — 
інструмент 
відкритості 
стосунків, захисту 
інтересів, промоції 
Авторів».  (Проект 
«Твій Скарб») 

Юрисдикційн
а форма 
захисту 
авторського 
права і 
суміжних 
прав 

NGO «Ukrainian Literary 
Center», НДІ 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України, науково-
практичний журнал 
«Теорія і практика 
інтелектуальної 
власності»  

З доповіддю виступила 
Орлюк О.П., д.ю.н., 
проф., член-
кор.НАПрНУ, директор 
Інституту, головний 
редактор журналу  

21.12.2016 р.  
(м. Київ) 

Захід реалізовано у рамках Проекту «Твій 
Скарб», який має на меті актуалізацію 
авторського права та проблем інтелектуальної 
власності у видавничій галузі. 
Під час круглого столу обговорювався наявний 
й бажаний інструментарій забезпечення 
відкритості стосунків, захисту інтересів, 
промоції авторів; умов, необхідних для 
ефективного функціонування та принципів 
використання Відкритого реєстру прав в 
Україні.  
Питання, які обговорювалися: 
• Відкритий реєстр прав: що, як і навіщо? 
• Принципи використання 
• Умови, необхідні для ефективного 
функціонування реєстру 
• Які правки в законодавство потрібні, чому? 
• Нинішня реформа інституцій інтелектуальної 
власності, структура, яка постає замість 
Інституту інтелектуальної власності 

 
 


