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1. Абросімова С.Є. 

Основні особливості Мадридської системи 
міжнародної  реєстрації знаків для товарів 
і послуг. Основні вимоги  до міжнародної 
заявки  
 

"Зміни Мадридської системи, у зв‘язку  з 
переглядом статті 9-sexies Протоколу до 
Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію 
знаків": Семінар. – м. Київ, Держдепартамент, 
Укрпатент, 30 березня 2010р.  

 

 Бахмач Є. 
Суттєві ознаки та патентоздатність 
винаходу на прикладі об`єктів 
біотехнології  
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р. - Держдепартамент. Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

2. Бережецький А.  
Особливості патентування винаходів, які 
відносяться до штаму мікроорганізму  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р. - Держдепартамент. Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

3. Бондарєв М.В. 
Бази даних та інформаційно-довідкові 
системи Інституту  
 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожи-
вачів: справ та перспективи розвитку": семінар. – 
м. Київ, 27 жовтня 2010 р. - Організатори: 
Держдепартамент. Укрпатент. 

 

4. Брагарник М.  
Програмні засоби для проведення пошуку і 
експертизи об`єктів в галузі молекулярної 
біології і вимоги до складання відповідних 
заявок  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р.- Держдепартамент. Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

5. Будзинская О.С. 
Влияние недостатков формулы и описания 
на патентоспособность изобретения и 
последующую судьбу патента  

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 181-
184.  

 

6. Будзинська О.С. 
Вплив недоліків формули й опису на 
патентоздатність винаходу на подальшу 
долю патенту  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р.- Держдепартамент. Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

7. Бурова  Е.А. 
Перспективы получения Украинским 
институтом промышленной собственности  
статусов Международного поискового 
органа и Органа международной 
предварительной экспертизы  
 

XVI Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы  интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, 6-10 сентября 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010.   

 

8. Бутяєва Н.В. 
Використання патентної статистики як 
індикатора ефективності інноваційного 
розвитку  

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 304-



 306.  
 

9. Василенко М.О. 
Методичні рекомендації щодо запобігання 
паразитичному маркетингу  
 
 

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 261-
263. 

  
10. Василенко М.О.  

Паразитичний маркетинг як вид 
протизаконної діяльності, засоби боротьби 
з ним  

"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) та його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. – 
Організатори: Держдепартамент. Укрпатент: 
м. Львів,      13 жовтня 2010р. 
м. Харків,    20 жовтня 2010р. 
м. Донецьк, 10 листопада 2010р. 
м. Київ,        17 листопада 2010р. 
 

11. Василівський С.Ю. 
Про стан та перспективи впровадження 
електронного документообігу між 
закладом експертизи та заявниками  
 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожи-
вачів: справ та перспективи розвитку": Семінар. – 
м. Київ,   27 жовтня 2010 р. -  Організатори: 
Держдепартамент. Укрпатент. 

 

12. Веременко А.Н. 
Единство изобретения.  Влияние поиска на 
установление  единства изобретения. 
Единство изобретения  a priori и a posteriori  

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 185-
186.  

 

13. Веременко А.  
Єдність винаходу. Вплив пошуку на 
визначення єдності винаходу "A priori" та 
"A posteriori". Приклади  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р.- Організатори: Держдепартамент. 
Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

14. Вітаємо переможців конкурсу "Винахід-
2009"! 
Підготував Кучинський Ю.Б. 
 

"Наука та інновації": Український оглядовий журнал 
майбутнього: Науково-практичний журнал НАН 
України. – 2010. - Т. 6. -  № 4. - С. 57-90. 
 

15. Власов М.І. 
Порядок внесення відомостей до 
Державного реєстру свідоцтв України на 
знаки для товарів та послуг і змін до них  
 

"Актуальні питання ведення державних реєстрів": 
семінар. – м. Київ, Укрпатент, 28 жовтня 2010 р. - 
Держдепартамент. Укрпатент. 

  
 

16. Глухівський Л.  
Правова охорона об‘єктів промислової 
власності: етапи становлення та розвитку 

"Наука та інновації": Український оглядовий журнал 
майбутнього: Науково-практичний журнал НАН 
України. – 2010. - Т. 6. -  № 4. - С. 46-50. 
 

Веб-сайт Укрпатенту:  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

17. Глухивский Л.И., Саверченко Е.А. 
Роль экспертизы объектов промышленной 
собственности в процессах содействия их 
коммерциализации 
 

«Биржа интеллектуальной собственности»: 
проблемы, решения, факты: научно-практический 
журнал ООО «Международного института 
промышленной собственности», Российская 
Федерация. – 2010. – Том IX. - № 7 (июль). – С. 45-
47. - Материалы   XIV Международной научно-
практической конференции «Защита прав 
интеллектуальной собственности»: Автономная 
Республика Крым,  г. Алушта, 14-18 июня 2010г. 
 

18. Глухівський Л., Кучеренко О., Грибан "Інтелектуальна власність": Науково-практичний 



А. 
Алгоритмізація технології кваліфікаційної 
експертизи на винахід  
 

журнал. – 2010. - № 3. - С. 24-29. 
 

19. Горбик Ю.А. 
Офіційна назва держави "Україна". 
Правове регулювання питань, пов‘язаних 
із внесенням позначення, що містить 
офіційну назву держави "Україна", до 
знака для товарів і послуг  
 

XVI Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы  интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, 6–10 сентября 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 101-
104.  
 

20. Горбик Ю.А. 
Практика Апелляционной палаты 
государственного департамента интеллек-
туальной собственности относительно 
рассмотрения заявлений о признании 
знаков хорошо известными в Украине  
 

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 264-
266.  

 

21. Горнісевич А.М. 
Міжнародні стандарти захисту прав 
інтелектуальної власності  
 

"Регіональна та відомча  координація захисту 
прав інтелектуальної власності (ПІВ) у 
Центральній  та східній Європі: чемпіонат Європи 
з футболу UEFA EURO-2012 та інші заходи": 
Міжнародний семінар. – Київ, 14-16 червня 2010. – 
Організатори: Держдепартамент. Митна служба 
України. Міністерство торгівлі США. Посольство 
США в Україні. 
 

22. Горнісевич А.М. 
Нормативно-правове забезпечення 
правової охорони й захисту прав 
інтелектуальної власності УЄФА та його 
комерційних партнерів  
 
 

"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об’єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) та його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. –  
Організатори: Держдепартамент. Укрпатент: 
м. Львів,      13 жовтня 2010р. 
м. Харків,    20 жовтня 2010р. 
м. Донецьк, 10 листопада 2010р. 
м. Київ,        17 листопада 2010р. 
 

23. Горнісевич А.М., Костенко І.А. 
Методичні рекомендації щодо державної 
реєстрації  прав на інтелектуальну 
власність Об‘єднання європейських 
футбольних асоціацій та його комерційних 
партнерів: Посібник 
 

К., 2010.- 30с.  
 

24. Горнісевич А.М., Костенко І.А., 
Порохніцька Н.А. 
Інтелектуальна власність Об‘єднання 
європейських футбольних асоціацій: 
правова охорона та захист в Україні 
 

К.: Державний департамент інтелектуальної 
власності. ДП "Український інститут промислової 
власності", 2010. – 200с. 
 
 

25. Грибан А. 
Законодавство України щодо об‘єкта 
патентування "застосування" та шляхи 
його вдосконалення 
 

"Теорія і практика інтелектуальної власності": 
Науково-практичний журнал НДІІВ Академії 
правових наук України. – 2010.- № 2 (52). – С. 28-32. 
 

26. Грибан А. 
Законодавство України щодо об‘єкта 
патентування "застосування" та шляхи 
його вдосконалення  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2010. - № 7. - С. 17-20. 

27. Грибан А. "Теорія і практика інтелектуальної власності": 



Умови та рекомендації для успішного 
патентування індивідуальних хімічних 
сполук  
 

Науково-практичний журнал НДІІВ Академії 
правових наук України. – 2010.- № 1 (51). – С. 43-50. 
 

28. Грибан А. 
Умови та рекомендації для успішного 
патентування індивідуальних хімічних 
сполук  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2010. - № 4. - С. 32-37. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

29. Гришкова М.Н. 
Практика коммерциализации технологий в 
Финляндии  
 

XVI Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы  интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, 6–10 сентября 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 300-
304.  
 

30. Данилова О.В. 
Преимущества многозвенной формулы 
изобретения  

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г.Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 192-
195.  

 

31. Данилова О.  
Переваги багатоланкової формули 
винаходу  
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар. – м. Київ, Укрпатент, 29 
квітня 2010р.- Держдепартамент. Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту:  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

32. Демидова Л. 
В Україну їде Генеральний директор 
Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності 
 

Веб-сайт Українського національного 
інформаційного агентства новин (УНІАН): 

"УНІАН Права людини": 
Рубрика "Інтелектуальна власність". – 25.06.2010. 

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/194282  

33. Демидова Л. 
Лев Глухівський:  Криза закінчується й 
починається економічний зріст 
 

Веб-сайт Українського національного 
інформаційного агентства новин (УНІАН): 

"УНІАН Права людини": 
Рубрика "Інтелектуальна власність". – 25.06.2010. 

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/194493 
 

34. Демидова Л., Ніколайчук І. 
Крок у напрямку економіки знань (про 
візит Генерального директора ВОІВ Ф.Гаррі в 
Україну,  30 червня – 1 липня 2010р.) 
 

Газета "Світ". – 2010. - № 25-26 (628-629), липень. – 
С. 3. 

35. Десять років – десять сторінок нашої 
історії: (Українському інституту промислової 
власності – 10 років): 
-    Кучеренко О. Стрибок з землі на місяць; 
- Кращенко Т.М. Становлення системи 
патентно-інформаційного забезпечення; 
-   Жданенко К. Від першопрохідців – до 
професіоналів. 
  

Газета "Світ". – 2010. - № 35-36 (638-639), вересень. 
– С. 6. 

36. Дробязко О.Б. 
Експериментальна апробація технології 
підготовки та подання заявок на винаходи, 
корисні моделі та знаки для товарів і 
послуг у формі електронного документа: 
результати, висновки, пропозиції  
 

XVI Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы  интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, 6–10 сентября 
2010г.:  Материалы выступлений. – К., 2010. - С. 70-
73.  

 

37. Дроб’язко О.Б. "Патентно-інформаційне забезпечення спожи-



Експериментальна апробація технології 
підготовлення та подання заявок на 
винаходи, корисні моделі та знаки для 
товарів і послуг у формі електронного 
документа: результати, висновки  
 

вачів: справ та перспективи розвитку": семінар. – 
м. Київ,   27 жовтня 2010 р. -  Організатори: 
Держдепартамент. Укрпатент. 

 

38. Дробязко О.Б. 
Про програмно-технічні аспекти системи 
електронного подання заявок на об‘єкти 
промислової власності  
 

"Використання безпаперових інформаційних 
технологій у процесах набуття прав на об‘єкти 
промислової власності": Семінар. – м. Київ, 
Укрпатент, 26 травня 2010р. -  Держдепартамент. 
Укрпатент. 
 

Веб-сайт Укрпатенту: 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2010 рік. 

 

39. Дробязко О.Б. 
Про розробку нових баз даних та 
інформаційно-довідкових систем закладу 
експертизи  
 

XV Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Свалява, 
Закарпатская область, Украина, 22-26 февраля 
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