
Проведення наукових заходів організованих 
Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України 

(конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо) 
Станом на 27.04.2017р. 

 

№ 
з/п Тематика 

Фундаментал
ьне (за 

державним 
замовленням) 
дослідження, 

в межах якого 
проходить 

захід 

Організатори та кількість учасників 
Місце та 

дата 
проведення 

Рекомендації, пропозиції та інше 

1. Засідання робочої групи 
щодо розробки закону 
України «Про національну 
систему охорони 
інтелектуальної власності» 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуально
ї власності : 
шляхи 
удосконалення 
законодавства 
та 
правозастосув
ання 

Департамент розвитку інновацій та 
інтелектуальної власності Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі 
України спільно з  НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ. 
 
Усього учасників - понад 25 осіб. 
 
Від Інституту взяли участь  
Дорошенко О.Ф., Падучак Б.М., 
Боровик П.А., Сопова К.О., 
Петренко С.А. 

27 січня 
2017 року та 
щосуботи, 
м. Київ 

Робоча група створена при Департаменті 
розвитку інновацій та інтелектуальної 
власності Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України e 2016 році. 
За результатами роботи робочої групи 
підготовлено зауваження та пропозиції 
щодо внесення змін до проекту закону 
України «Про національну систему 
охорони інтелектуальної власності». 

2. Майстер-клас «Основи 
авторського права для 
ілюстраторів» 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
інтелектуально
ї власності 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ. 
 
На заході були присутні ілюстратори та 
практикуючі юристи (9 осіб). 
 
Від Інституту взяли участь:  
Улітіна О.В. (виступ з доповіддю), 
Медведева Н.Г., Мінченко Н.В., 
Жорнік Р.О. (участь в обговоренні). 

15 лютого 
2017 року, 
м. Київ 

Розглядались питання правової охорони, 
використання і захисту ілюстрацій як 
об’єктів авторського права. 
Виступила з доповіддю: 
Улітіна О. В.: «Основи авторського права 
для ілюстраторів». 
Зроблено висновки про базові поняття 
про авторське право на ілюстрації; 
основні види порушення прав на 
ілюстрації та способи їм протидіяти; 
питання договірних відносин, де однією 
стороною є ілюстратор. 

3. Семінар-консультація Юрисдикційна Міжнародний виставковий центр за 03 березня Обговорення практичних питань, що 



«Основні положення про 
авторське право на 
прикладні твори і захист від 
порушень» 

форма захисту 
авторського 
права і 
суміжних прав 

правової підтримки НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ.  
 
В заході взяли участь учасники та 
відвідувачі виставки (30 учасників). 
 
Від Інституту взяли участь:  
Петренко І. І., завідувач сектору 
авторського права,  
Троцька В. М., завідувач сектору 
суміжних прав відділу авторського 
права і суміжних прав Інституту.  
(виступи з доповідями) 

2017 року, 
м. Київ 

найчастіше виникають в процесі 
створення та використання творів 
образотворчого та ужиткового мистецтва. 
Виступили з доповідями: 
Петренко І. І.: «Правова охорона творів 
ужиткового мистецтва»,  
Троцька В. М.: «Захист авторського 
права: практичні питання». 
Надані консультації з питань щодо 
застосування норм законодавства в сфері 
авторського права і суміжних прав для 
авторів творів і для осіб, які 
використовують твори.  

4. Круглий стіл «ПРАВА 
ЛЮДИНИ ТА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК У 
СФЕРІ ФАРМАЦІЇ» 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуально
ї власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

Центр гармонізації прав людини та 
інтелектуальної власності НДІ ІВ 
НАПрН України 
 
На заході взяли участь представники 
НДІ інтелектуальної власності НАПрН 
України, представники ДП 
«Укрпатент», представники БО 
«Мережа», ЮК «Jurimex», патентне 
бюро «Боровик» (17 осіб) 
 
Від Інституту взяли участь:  
Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заступник 
директора з експертної роботи, 
Кашинцева О.Ю., к.ю.н., завідувач 
відділу промислової власності, керівник 
Центру гармонізації прав людини і прав 
інтелектуальної власності, Писєва В.В. , 
завідувач Лабораторії біоетики та 
біобезпеки, Пономарьова О.О., м.н.с. 
відділу промислової власності, 
Медведева Н.Г., завідувач Лабораторії 
дослідження правової охорони 
винаходів у фармацевтичній та 
медичній галузях, Петренко С.А., 

03 березня 
2017 року, 
м. Київ 

На круглому столі розглядались такі 
проблемні питання:  
- Пошук балансу інтересів суспільства та 
прав інтелектуальної власності в сфері 
фармації; 
- Визначення шляхів вдосконалення 
експертизи заявки на винахід в сфері 
фармації для полегшення роботи 
експерта та посилення правової охорони 
винаходів на фармацевтичному ринку 
України. 
Виступили з доповідями: Дорошенко 
О.Ф. (вступне слово).  
Кашинцева О.  «Напрями патентної 
реформи в сфері охорони здоров’я» 
Петренко С. «Практика «вічнозелених» та 
слабких патентів з позиції судового 
експерта».  
Кашинцева О.Ю. Тема доповіді: 
«Інтелектуальна власність: від ідеї до 
винагороди», 
Чомахашвілі О.Ш. «Від реєстрації 
комерційного позначення до бренду та 
навпаки», 
Пономарьова О.О.  «"Я" і мій імідж, 



к.ю.н., керівник Центру експертних 
досліджень 

бренд – скільки це коштує і як 
охороняти?», 
На круглому столі прийнято такі 
рішення:  
1. Створити спільну Робочу групу з 
питань удосконалення нормативної бази 
експертизи заявок на реєстрацію 
винаходів в сфері фармації та медицини у 
складі експертів НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України, ДП 
Українське патентне відомство 
(Укрпатент), представників громадських 
організацій. 
2. Продовжити обговорення стратегії 
реалізації патентної реформи в сфері 
фармації та медицини на засадах 
пріоритету інтересів суспільства, 
розширення доступу до лікування та 
забезпечення якісної правової охорони 
винаходів у зазначених сферах. 

5. Круглий стіл «Сучасна 
практика та механізми 
протидії плагіату в науці, 
літературі та навчанні» 

Стан та 
напрями 
розвитку 
державної 
політики у 
сфері 
боротьби з 
порушеннями 
прав 
інтелектуально
ї власності 

Інститут законодавства Верховної ради 
України, спільно з  НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ, 
Науково-дослідним центром судової 
експертизи з питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України 
 
У заході взяли участь 25 осіб.  
 
Від Інституту взяли участь 
Андрощук Г.О., Штефан А.С., 
Сопова К.А. 

15 березня 
2017 року, 
м. Київ 

На заході розглядались такі проблемні 
питання: 
1. Законодавство України про плагіат та 
практика його застосування; 
2. Підходи до виявлення запозичень з 
інших джерел у літературних, наукових 
та творах технічного характеру; 
3. Інформаційні системи аналізу текстів 
на запозичення, правові засади їх 
діяльності; 
4. Зарубіжна практика правового 
регулювання щодо виявлення запозичень 
та встановлення факту плагіату. 

6. Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з інтелектуальної 
власності 

Міжнародно-
правова 
охорона 
інтелектуально
ї власності 

КНУ імені Тараса Шевченка, НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ  
 
Від інституту взяли участь:  
Орлюк О.П., Мироненко Н.М., 

24 березня 
2017 року, 
м. Київ 

На конкурс надійшло 60 студентських 
наукових робіт з 29 ВНЗ України, з 
більшості регіонів країни.  
Участь у конкурсі взяли 65 студентів, що 
обрали для себе в якості наукового 



Дорошенко О.Ф., Петренко С.А.(журі 
та предметна комісія), Жорнік Р.О. 
(слухач) 

інтересу сферу інтелектуальної власності 
з притаманною їй різноманітністю. 
Після рецензування робіт (до яких 
оргкомітет запросив 22 фахівців з ІВ) для 
участі у фіналі було відібрано 15 робіт.  
Усі представлені презентації були 
надзвичайно цікавими, вони стосувалися 
питань національної політики у сфері ІВ, 
захисту прав ІВ, використання ІВ в 
інноваційному розвиткові регіонів, 
географічних зазначень, інтернет-
піратства тощо. 
Студенти приїхали зі своїми керівниками 
з усієї України, і ми пишаємося тими 
викладачами, які стільки років 
прикладають зусиль, аби напрям 
інтелектуальної власності успішно 
розвивався, не дивлячись на усі 
перешкоди та труднощі. Ті результати, 
які продемонстрували учасники 
конкурсу, є яскравим підтвердженням 
того, що їх праця є недаремною, а має 
достойних учнів.  

7. Семінар-практикум 
«Судова експертиза та 
експертні дослідження 
об’єктів інтелектуальної 
власності» (Частина І) 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуально
ї власності : 
шляхи 
удосконалення 
законодавства 
та 
правозастосув
ання 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ.  
 
На заході були присутні магістри, 
практикуючі юристи, науковці (15 осіб) 
 
Від Інституту взяли участь: 
Петренко С.А. виступив з доповіддю 
«Судова експертиза та експертні 
дослідження об’єктів інтелектуальної 
власності» 
Мироненко Н.М. (вступне слово), 
Дорошенко О.Ф., Медведєва Н.Г., 
Мінченко Н.В., Самоловова Н.В., 
Коваленко Т.В. (приймала участь) 

27 березня 
2017 року, 
м. Київ 

На семінарі-практикумі розглядались 
загальні питання порядку призначення, 
проведення судових експертиз в сфері 
інтелектуальної власності, правового-
регулювання діяльності судових 
експертів, особливості проведення 
судових експертиз та експертних 
досліджень. 
Надані рекомендації щодо формування 
доказової бази, формулювання питань, 
які ставляться на вирішення судової 
експертизи, вибір суб’єкта судово-
експертної діяльності. 



8. Тренінг «Етико-правові 
аспекти патентування в 
сфері біотехнологій та 
автоматизованих систем 
озброєння» 

Гармонізація 
прав людини і 
прав 
інтелектуально
ї власності у 
сфері 
медицини і 
фармації 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ. 
 
На заході були присутні студенти, 
аспіранти, здобувачі, співробітники 
інституту, загалом 17 осіб. (з 
доповідями виступили 3 студенти) 
 
Від Інституту взяли участь:  
Кашинцева О.Ю. ,Писєва В.В. 
(модератор), Понмоарьова О.О., 
Волинець І., Мінченко Н.В., Улітіна 
О.В., Ленго Ю.Є., Жорнік Р.О., а також 
аспірант Нерсесян А.І. та здобувач 
Воронцова К.О.  

03 квітня 
2017 року, 
м. Київ 

Обговорювались проблемні питання 
щодо моральності патентування 
генетичних досліджень тощо. 

9. Засідання робочої групи з 
розробки пропозицій до п. 
14 проекту Закону України 
«Про внесення змін до 
Господарського 
процесуального кодексу 
України, Цивільного 
процесуального кодексу 
України, Кодексу 
адміністративного 
судочинства України та 
інших законодавчих актів» 
(реєстр. № 6232 від 
23.03.2017) 

Судова 
експертиза 
об’єктів 
інтелектуально
ї власності : 
шляхи 
удосконалення 
законодавства 
та 
правозастосув
ання 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ.  
 
Від Інституту взяли участь Прохоров-
Лукін Г.В., Юдіна Г.О., Дорошенко 
О.Ф., Петренко С.А., Боровик П.А. 
також були присутні представники 
громадських організацій. 

19  квітня 
2017 року, 
м. Київ 

Обговорювались пропозиції та 
зауваження до Закону України «Про 
судову експертизу" (Відомості Верховної 
Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із 
наступними змінами)». 
 
Підготовлені пропозиції та зауваження 
будуть направлені до Комітету Верховної 
Ради України з питань правової політики 
та правосуддя для врахування зазначених 
зауважень у законопроектній діяльності 
Комітету. 

10. Освітній проект «Копірайт 
грамотність» 

Правова 
охорона 
нетипових 
(некласичних) 
об’єктів 
інтелектуально
ї власності 

Інститут журналістики Київського 
національного університету ім. Т. 
Шевченка та НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ. 
 

24 квітня 
2017 року, 
м. Київ 

В межах Міжнародного дня книги та 
авторського права 24 квітня 2017 року 
Освітній проект «Копірайт грамотність» 
провів тематичні лекції та просвітні 
заходи з популяризації знань про 
інтелектуальну власність серед молоді та 
протидії інтелектуальному піратству.  
Тема цьогорічного заходу 
«Медіапіратство в Україні: шляхи 



успішної боротьби» 
Проект: Освітній проект з 
інтелектуальної власності «Копірайт 
грамотність» є ініціативою, що 
спрямована на популяризацію знань про 
інтелектуальну власність та покликана 
привернути увагу молоді до проблеми 
піратства та плагіату; спонукати 
дотримуватися авторського права, 
користуватися ліцензійним медійним 
продуктом. 
Актуальність: Оздоровлення 
національної економіки неможливо без 
такого її важливого складника як 
належний рівень забезпечення охорони 
інтелектуальної власності. На жаль і досі 
Україна посідає перші місця в рейтингах 
країн, де найбільше порушуються 
авторські права. Соціальні заходи, що 
покликані змінити ставлення українців до 
піратства орієнтовані на дорослу 
аудиторію, в той час як повага до 
результатів чужої творчої праці має 
формуватися ще на етапі становлення 
молодих фахівців. 
Мета проекту: сприяння поширенню 
інформації про інтелектуальну власність 
серед молоді та студентства; створення 
внутрішніх університетських середовищ, 
заснованих на повазі до результатів 
інтелектуальної діяльності, що 
інтенсифікуватиме поширення цього 
досвіду на інші сфери; формуванню 
високої правової культури в суспільстві, 
що безумовно має починатися з молодої 
аудиторії. 

11. Тренінг «Судова експертиза 
торговельних марок 

Судова 
експертиза 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ.  

25 квітня 
2017 року, 

 Ведучими тренінгу було розглянуто 
наступні питання: особливості оцінки 



(практичний досвід)" об’єктів 
інтелектуально
ї власності : 
шляхи 
удосконалення 
законодавства 
та 
правозастосув
ання 

 
У заході прийняли участь близько 30 
осіб. 
 
Від Інституту взяли участь з 
доповідями:  
Олександр Дорошенко, заступник 
директора з експертної роботи НДІ ІВ 
НАПрН України, кандидат юридичних 
наук, судовий експерт, Катерина 
Сопова, науковий співробітник НДІ ІВ 
НАПрН України, патентний повірений, 
судовий експерт Наталія Мінченко, 
науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН 
України, судовий експерт. 

м. Київ збігів та розбіжностей ознак, що виявлені 
при порівняльному дослідженні 
словесних, зображувальних (об’ємних) та 
комбінованих позначень; підходи 
дослідження торговельних марок 
експертами Укрпатенту та судовим 
експертом. Можливість використання 
результатів соціологічних опитувань при 
проведенні судових експертиз; 
дослідження схожих позначень настільки, 
що їх можна сплутати та таких, що 
вводять в оману щодо особи, яка 
виробляє товари або надає послуги. 
Обговорення викладених питань у формі 
тренінгу викликало зацікавленість 
учасників та бажання продовжувати 
зустрічі у такому форматі з інших 
актуальних питань. Особи, що бажали 
прийняти участь у тренінгу, які не змогли 
бути присутніми, отримали можливість 
дивитися онлайн – трансляцію заходу. 

12.  IV Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Юрисдикційна форма 
захисту прав, свобод та 
інтересів» 

Юрисдикційна 
форма захисту 
авторського 
права і 
суміжних прав 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ.  

27 квітня 
2017 року, 
м. Київ  

Конференція велась за такими 
напрямами:  
1. Права, свободи, інтереси як об’єкти 
правової охорони та захисту.  
2. Актуальні проблеми захисту прав, 
свобод та інтересів у порядку цивільного 
судочинства.  
3. Господарське судочинство як форма 
захисту прав, свобод та інтересів.  
4. Теоретичні і практичні аспекти захисту 
прав, свобод та інтересів в порядку 
адміністративного судочинства.  
5. Вдосконалення захисту прав, свобод та 
інтересів у кримінальному судочинстві.  
За результатами конференції буде 
опубліковано збірник матеріалів 
конференції. 

 


