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інтелектуальної власності  при МОН України. 
 

Газета "Світ". – 2005. - № 19-20 (382-383), травень. - 
С. 3. 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2005 рік. 

  
 

30. Красовская А.Г.  
Дело в отсутствии в Украине модели 
инновационного развития как таковой 
 

"Бизнес": Деловой еженедельник. -  2005. -  № 48 
(671), 28.11.05. - С. 18-19. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2005 рік. 

 

31. Красовська А.Г.  
Законодавче забезпечення сучасної 
економічної політики в умовах 
конституційної реформи  

"Законодавче забезпечення сучасної економічної 
політики в умовах конституційної реформи": 
Збірник матеріалів до парламентських слухань 18 
травня 2005 року. – К., 2005. – С. 60-62. – [Верховна 
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"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. -  2005. - № 8. - С. 14-16. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
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вищої освіти і науки": Науковий вісник 
Закарпатського державного університету. 
Спеціальний випуск: Матеріали Х ювілейної 
науково-практичної конференції: м. Ужгород, 1-4 
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Закарпатський державний університет, 2006. – С. 
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39. Красовська А.Г., Іваненко П.І., 
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Першочергові завдання Державного 
підприємства "Український інститут 
промислової власності" в організації 
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Актуальні питання та основні напрямки 
діяльності Робочої групи зі стандартів та 
документації Постійного комітету ВОІВ з 
інформаційних технологій 
 

"Винахідник і раціоналізатор": Науково-популярний, 
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41. Куса С.Д., Добриніна Г.П.  
Актуальні питання та основні напрямки 
діяльності Робочої групи зі стандартів та 
документації Постійного комітету ВОІВ з 
інформаційних технологій 
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оперативного інформаційного забезпечення 
керівників]  
 

42. Куса С.Д., Добриніна Г.П.  
6-та сесія Робочої групи зі стандартів та 
документації Постійного комітету ВОІВ з 

"Винахідник і раціоналізатор": Науково-популярний, 
науковий журнал. – 2005. - № 3. - С. 25-28. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
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інформаційних технологій 
 

Розділ "Статті та матеріали заходів", 2005 рік. 

43. Кучеренко Е.В. 
Нетрадиционные подходы к патентованию 
в отраслях химии и металлургии  
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
С. 240-244.  
 

44. Лало В. 
TACIS: круглий стіл з питань інноваційної 
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"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 4. - С. 60-61. 

45. Лало В., Демидова Л. 
Гасло "Рекомендовано Громадською 
Радою" перетворюється на дії  
 

"Наука та інновації": Український оглядовий журнал 
майбутнього. – 2005. – Том 1. - № 3. - С. 124-125.  

46. Лало В., Ферчук А. 
До історії становлення державної системи 
охорони промислової власності України 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 6. - С. 11-16. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2005 рік. 

 

47. Лєвічева О.Д., Кривошей С.Т.  
Складання та подання заявки на видачу  
свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг: практичний посібник  
 

К.: ДП "Український інститут промислової 
власності", 2005. – 35с . 

48. Левичева Е.Д., Кривошей С.Т. 
Толкование понятий "тождество" и 
"сходство" торговых марок в качестве 
основания для отказа в предоставлении 
правовой охраны  
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 182-194. 
 

49. Лященко С.В., Мурланова Г.В. 
Некоторые актуальные вопросы оплаты 
сборов за поддержание патентов  
(декларационных патентов) Украины на 
изобретения и полезные модели  
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 223-230. 
 

50. Макарышева Т.С. 
Из практики судебных дел, касающихся 
изобретений   
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 308-311. 
 

51. Макаришева Т., Салфетник Т. 
Що таке "Дискаунтер"? (Чи може бути 
виключною власністю однієї особи слово 
"гастроном"?) 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 3. - С. 48-50. 

52. Манцерова И.Ю. 
Последние изменения Мадридской 
системы международной регистрации 
торговых марок  

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 151-156. 
 

53. Марчевская Т.Г. 
Один из способов уберечься от тюрьмы 
или сумы или Береженого и Бог бережет! 
 

Журнал "Электроконтакт". – 2005. - № 1-2. - С. 43-45. 
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Впровадження новітніх інформаційних 
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"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 4. - С. 8-10. 

55. Монастирецький М. 
Впровадження новітніх інформаційних 
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"Світ інтелектуальної власності": Інформаційний 
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оперативного інформаційного забезпечення 
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"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар, 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали – К.: УкрІНТЕІ, 2005. – С. 6-11. 
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конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 218-222. 
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Національна система центрів сертифікації 
ключів для електронного підпису  

"Стан та перспективи впровадження системи 
електронного подання заявок на об‘єкти 
промислової власності": Семінар: Київ, ДП 
"Український інститут промислової власності", 25 
жовтня 2005р. 
 

59. Мосов С.П. 
Формування інтелектуальних активів – 
наша опора в третьому тисячолітті 
 

"Дзеркало тижня". – 2005. - №30. – С. 11. 

60. Павловський Ф.Г. 
Використання баз даних віддаленого 
доступу для пошуку інформації про 
хімічні речовини та композиції  
 

"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар: 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. - С. 32-36.  
 

61. Пантелеєва С.М.  
Дистанційне  навчання в Академії ВОІВ: 
загальний курс інтелектуальної власності  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 6. - С. 44 – 46. 

62. Пантелеєва С.М.  
Європейське патентне відомство про 
реформу МПК 
 

"Винахідник і раціоналізатор": Науково-популярний, 
науковий журнал. – 2005. - № 10. - С. 7-9. 
 

63. Пантелеєва С.М.  
Інтерактивні навчальні курси ЄПВ: перші 
кроки до ефективного використання бази 
даних esp@cenet  
 

"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар: 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. - С. 45-51. 
 

64. Плотнікова Л.В. 
Проблемні питання формальної 
експертизи  

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 175-181. 
 

65. Плотнікова Л.В. 
Проблемні питання формальної 
експертизи 
 

"Світ інтелектуальної власності":  Інформаційний 
листок, 2005. - [Держдепартамент. КиївЦНТЕІ. 
Система оперативного інформаційного забезпечення 
керівників]:  
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- № 42 (219) (огляд), 21 листопада 2005р. 
  

66. Полонська Н.А. 
Центр інноватики – новаторам 

Журнал "Столичний вісник". – 2005. - № 12 (32), 
грудень. - С. 24-25. 
 

67. Промислова власність у цифрах.  
Показники діяльності Державного депар-
таменту інтелектуальної власності та 
Державного підприємства "Український 
інститут промислової власності" за 2005р. 
  

К., 2006. – 48с. - МОН України. Державний 
департамент інтелектуальної власності. 
  
 

68. Пустовіт Т.С. 
Патентно-інформаційні продукти 
Укрпатенту на оптичних носіях інформації 
– CD-ROM  
 

"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар: 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали – К.: УкрІНТЕІ, 2005. - С. 20-23. 
 

69. Пустовіт Т.С. 
Система генерації вторинних документів 
по діловодству за заявками на об‘єкти 
промислової власності  

"Стан та перспективи впровадження системи 
електронного подання заявок на об‘єкти 
промислової власності": Семінар: Київ, ДП 
"Український інститут промислової власності", 25 
жовтня 2005р. 
 

70. Ресенчук В. 
Торговельні марки в Інтернеті: проблеми 
правового регулювання в Україні 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2005. - № 12. - С. 26-29. 

71. Речинський Ф.В., Марчевська Т.Г.,  
Міляєва В.П. 
Складання заявки на винахід: Практичні 
рекомендації. – Вид. 2-е. 
 

К.: ДП "Український інститут промислової 
власності", Філія "Український центр інноватики та 
патентно-інформаційних послуг", 2005. – 79с.  
 

72. Рябець А.І.  
ECLA як альтернатива МПК для пошуку в 
базах даних патентних документів 
Європейського патентного відомства  
 

"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар: 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. - С. 37-44. 
 

73. Саверченко О.О. 
Механізм державного регулювання 
науково-технологічного та інноваційного 
розвитку: Автореферат дис. канд. екон. наук 
 

К.: НАН України. Центр досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. 
Доброва, 2005. – 22с.  

74. Салфетник Т. 
Адміністративна процедура захисту прав 
на об‘єкти інтелектуальної власності  
 

"Захист прав на об‘єкти інтелектуальної власності 
в Україні: сучасний стан та перспективи": 
Семінар, м. Київ, 8 червня 2005р. – К., 2005. – С.15-
21. - Укрпатент, УкрЦІПІП. -121с. 
 

75. Салфетник Т. 
Особенности рассмотрения возражений в 
Апелляционной палате Государственного 
департамента интеллектуальной собствен-
ности  
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 293-297. 
 

76. Салфетник Т. 
Практика вирішення в судовому порядку 
спорів, пов‘язаних із захистом  прав 
інтелектуальної власності  
 

"Захист прав на об‘єкти інтелектуальної власності 
в Україні: Сучасний стан та перспективи": 
Семінар: Київ, 8 червня 2005р.- К.: Укрпатент, 
УкрЦІПІП, 2005. – 121с. 
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77. Стеценко С.В. 

Інтерактивні бази даних "Промислові 
зразки, зареєстровані в Україні" та 
"Зареєстровані в Україні знаки для товарів 
і послуг". Особливості роботи з 
пошуковими системами  
 

"Раціональні прийоми пошуку патентної 
інформації на базі сучасних інформаційних 
технологій": Науково-практичний семінар: 12 квітня 
2005р., м. Київ: Тези доповідей та інформаційні 
матеріали. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. - С. 12-19. 
 

78. Стеценко С.В. 
Система электронной подачи материалов 
заявок на объекты промышленной 
собственности в Укрпатенте  
 

9-я Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности":  г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
- С. 216-217. 
 

79. Стеценко С.В. 
Он-лайн система електронного подання 
заявок на винаходи та корисні моделі в 
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"Стан та перспективи впровадження системи 
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80. Тараненко В., Демидова Л. 
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"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
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81. Ферчук А.М. 
Концептуальні засади Музею правової 
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Музей правової охорони інтелектуальної 
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"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
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интеллектуальной собственности": г. Алушта, 5-9 
сентября 2005г.: Материалы выступлений. – К., 2005. 
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Пропозиції до Концепції державної 
підтримки та стимулювання 
винахідницької та інноваційної діяльності 
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"Світ інтелектуальної власності": Інформаційний 
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