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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права 

інтелектуальної власності», яка присвячена Міжнародному дню інтелектуальної 

власності. 

 

У рамках конференції планується робота за тематиками: 

1. Патентна справа в Україні. 

2. Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності. 

3. Захист прав інтелектуальної власності: світовий та вітчизняний досвід. 

4. Розпорядження правами інтелектуальної власності, комерціалізація та трансфер 

технологій: світовий та вітчизняний досвід. 

5. Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності. 

 

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 

 

Пасічник В. А. Голова програмного комітету, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Daria Kim Research Fellow (MA, LLM, Dr iur) 

Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 

Mousilli Feras Dr. Managing Partner, Lloyd & Mousilli, PLLC 

Кравченко М. О. Член програмного комітету, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту 

та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Гришко І. А.  Член програмного комітету, к.т.н., доцент, директор НН механіко-

машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського 



Акімова О. А. Член програмного комітету, к.філос.н., доцент, в.о. декана факультету 

соціології  і права КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Орлюк О. П. Член програмного комітету, доктор юридичних наук, професор, академік 

Національної академії правових наук України; директор Державної 

організації УКРНОІВІ  

Дорошенко О. Ф.  Член програмного комітету, к.ю.н., судовий експерт, директор  НДІ 

інтелектуальної власності НАПрН України 

Юрчишин О. Я. Член програмного комітету, к.т.н., доцент, директор Департаменту інновацій 

та трансферу технологій  КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Войтко С. В.  

 

Член програмного комітету, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського  

Маріц Д. О. 

 

Член програмного комітету, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

інтелектуальної власності та приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Перга Ю. М.  Член програмного комітету, к.істор.н., заступник декана факультету 

соціології і права з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Білоусова Н. О. Член програмного комітету, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного та 

трудового права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

Дмитренко В. В. Член програмного комітету, к.ю.н., старший викладач кафедри 

інтелектуальної власності та приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Дорожко Г.К.  Член програмного комітету, кандидат технічних наук, доцент, заступник 

директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

Кодинець А.О. Член програмного комітету, д.ю.н., проф, завідувач кафедри інтелектуальної 

власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Омельченко А.В. Член програмного комітету, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного 

та трудового права Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана 

Перерва П.Г. Член програмного комітету, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ 

«Харківський політехнічний інститут» 

Петренко В.О. Член програмного комітету, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і 

техніки України, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та 

управління проєктами Українського державного університету науки і 

технологій 

Ромашко А. С. Член програмного комітету, к.т.н., доцент, доцент кафедри конструювання 

машин механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

 

Для участі у конференції необхідно до 30 квітня 2023 року : 

• Заповнити заявку учасника конференції 

https://forms.gle/zxKyYqauVwHYBUn76  (якщо тези у співавторстві – 

кожен співавтор окремо заповнює заявку учасника). 

• Матеріали тез доповіді надіслати на адресу as_romashko@ukr.net  

https://forms.gle/zxKyYqauVwHYBUn76
mailto:as_romashko@ukr.net


 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

− Обсяг наукових тез – до 6-ти сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація 

– книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5. 

− Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт потовщений, вирівнювання за 

правим краєм). 

− Другий рядок – місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання. 

− Третій – УДК. 

− Четвертий – назва доповіді українською та англійською мовами (великими літерами, 

шрифт потовщений, вирівнювання по центру). 

− Потім розміщують анотації (до 800 символів з пробілами кожна) та ключові слова 

українською та англійською мовами. 

− Далі текст доповіді, вирівняний за шириною з відступом (абзац) ліворуч 1,25 см. 

− Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.  

− Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту та повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: 

ДСТУ 8302:2015). 
 

Тези дововідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою платформи 

Unicheck. До публікації приймаються тільки ті матеріали, оригінальність яких не 

менше 75%. 

 

Місце проведення: Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Конференція відбуватиметься в онлайн 

форматі 26 квітня 2023 року, за посиланням, яке буде надіслано зареєстрованим 

учасникам напередодні. 

Порядок проведення конференції 

9:00 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:30 Урочисте відкриття 

10:30 – 16:00 Доповіді учасників та дискусія 

 

      Матеріали конференції в електронному вигляді будуть розміщені на ресурсах 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та на сайті НДІ інтелектуальної власності НАПрН 

України. 
 

Умови участі: участь у конференції безкоштовна. 
 

Контакти організаційного комітету: 

 

Кафедра  міжнародної економіки ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Войтко Сергій Васильович, тел. 204 91 03,  E-mail: s.voytko@kpi.ua  

 

Кафедра конструювання машин ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Ромашко Алла Сазонівна,  тел. 204 94 61,  E-mail: as_romashko@ukr.net 

 

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Дмитренко Вікторія Вікторівна, тел. 204 84 63,  E-mail: v.dmytrenko@kpi.ua     

mailto:s.voytko@kpi.ua
mailto:as_romashko@ukr.net
mailto:v.dmytrenko@kpi.ua

