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1. Атаманова І. 
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ної власності УЄФА та його комерційних 
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"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об‘єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) на його комерційних партнерів": 
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Перспективы развития международного 
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ческих указаний в рамках ВОИС (SCT)  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 25-29.  
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XIX Международная  научно-практическая 
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4. Бахмач Є.В. 
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"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
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"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.2012 (тези) 

 

6. Болєлий С.М. 
Підготовка електронної заяви у форматі 
PCT-EASY для подання  міжнародної 
заявки до Відомства-одержувача  

"Безпаперові інформаційні технології в процесах 
взаємодії закладу експертизи із заявником": 
Семінар: м. Київ, 26 жовтня 2012р. - Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності України, 
ДП "УІПВ". 
 

7. Болєлий Сергій 
Підготовка матеріалів заявок з 
використанням текстового, математичного 
та хімічного редакторів  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2012. - № 3. - С. 22-27. 
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"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика: "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація) 
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9. Будзинська О.С.  

Навіщо проводити міжнародну попередню 
експертизу і кому потрібний її висновок  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
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- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
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інтелектуальної власності УЄФА на його 
комерційних партнерів  
 

"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об‘єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) на його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ": 
м. Харків,    11 квітня 2012р. 
м. Донецьк, 25 квітня 2012р. 
м. Київ,        11 травня 2012р. 
м. Львів,      16 травня 2012р. 
 

11. Василенко И.Э., Гайдук В.В. 
Охрана прав интеллектуальной 
собственности на обозначения в Украине. 
Перспективы развития нормативно-
правовой базы и методологическое 
обеспечение  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 190-197. 

12. 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) на його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ": 
м. Харків,    11 квітня 2012р. 
м. Донецьк, 25 квітня 2012р. 
м. Київ,        11 травня 2012р. 
м. Львів,      16 травня 2012р. 
 

13. Гапочка В.В. 
Залізовуглецеві сплави та проблеми при 
визначенні їх новизни  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ". 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (тези). 

 

14. Гапочка В.В. 
Залізовуглецеві сплави та проблеми при 
визначенні їх новизни  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 120-124.  
 

15. Гнида Ю.Ю. 
Анализ судебной практики рассмотрения 
споров о досрочном прекращении 
действия свидетельства на знак для 
товаров и услуг 
  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 241-244.  
 

16. Горбик Ю.А. 
Государственные гербы и названия 
государств как элементы знака: порядок 
включения, отказа и обжалования в 
административном и судебном порядке  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 207-213.  
 

17. Гришкова М. "Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
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Нормативно-правове регулювання 
трансферу технологій (досвід Японії) 
 

журнал. – 2012. - № 3. - С. 45-54. 

18. Громов А.В. 
Налоговый Кодекс Украины и мировой 
опыт налогового стимулирования 
коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 35-40.  
 

19. Дробязко О.Б. 
Результати дослідної експлуатації СПЕЗ. 
Практичні поради  

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

20. Дробязко О.Б. 
Створення шаблонів електронних 
документів в середовищі системи подання 
електронних заявок  

"Безпаперові інформаційні технології в процесах 
взаємодії закладу експертизи із заявником": 
Семінар: м. Київ, 26 жовтня 2012р. - Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності України, 
ДП "УІПВ". 
 

21. Жданова І.Ю. 
Взаємозв‘язок глибини проведення 
досліджень, повноти розкриття і 
деталізації винаходу з можливістю 
отримання правової охорони об‘єктів 
медичного призначення  
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація). 

 

22. Жмурко О.В. 
Причини невизнання знака добре відомим 
Апеляційною палатою  

"Охорона добре відомих знаків в Україні": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 29 листопада 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ". 
 

23. Жмурко О.В., Салфетник Т.П. 
Внешний контроль как элемент системы 
управления качеством экспертизы  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 147-149.  
 

24. Захаревич-Сізікова О.В. 
Експертиза запатентованих корисних 
моделей в галузі пакування.  Практичний 
досвід  
 

"Пакувальна індустрія: стан та перспективи 
розвитку": VI Науково-практична конференція: м. 
Алушта, 28 травня – 2 червня 2012р.  

25. Ильящук Е.Ю. 
Практика рассмотрения документов, 
поданных заявителями по собственной 
инициативе  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 219-221.  
 

26. Колотилова Ю.Ю. 
Патентно-информационные поиски в ГП 
"УИПС": существующие подходы и 
тенденции развития  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 110-113.  
 

27. Колотілова Ю.Ю.  "Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
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Типові помилки, що виникають при 
проведенні патентно-інформаційних 
пошуків у галузі хімії та фармацевтики  

- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація). 

 

28. Кононенко А.В. 
Сотрудничество Украины с Комитетом по 
стандартам ВОИС с использованием 
современных информационных техно-
логий 
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 30-34.  
 

29. Константінов К.В. 
Національна система ЕЦП. Особливості 
отримання послуг і використання ЕЦП під 
час складання, подання та експертизи 
заявок на об‘єкти промислової власності   

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

30. Константінов К.В. 
Проблемні питання, що виникають при 
поданні електронних заявок через систему 
подання електронних заявок, та їх 
вирішення 
  

"Безпаперові інформаційні технології в процесах 
взаємодії закладу експертизи із заявником": 
Семінар: м. Київ, 26 жовтня 2012р. - Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності України, 
ДП "УІПВ". 
 

31. Костенко І. 
Програма охорони прав, пов‘язаних з 
проведенням чемпіонату УЄФА ЄВРО-
2012  

"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об‘єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) на його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ": 
м. Харків,    11 квітня 2012р. 
м. Донецьк, 25 квітня 2012р. 
м. Київ,        11 травня 2012р. 
м. Львів,      16 травня 2012р. 
 

32. Костенко І. 
Адміністративна процедура захисту прав 
на об‘єкти промислової власності в 
апеляційній палаті  
 

"Актуальні питання інтелектуальної власності та 
інноваційного розвитку": Міжнародна науково-
практична конференція: м. Харків, 15-16 листопада 
2012р. 
 

33. Костенко І.А. 
Чи завжди докази заявника слугують на 
користь визнання знака добре відомим  

"Охорона добре відомих знаків в Україні": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ" 29 листопада 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ". 
 

34. Крізь призму статистики (аналіз роботи 
Державної служби інтелектуальної власності 
України та ДП "Український інститут 
промислової власності"  у 2011 році). 
За інформацією ДП "Український інститут 
промислової власності" 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2012. - № 2. - С. 4-9. 
 

35. Кузьмова И.А. 
Государственная регистрация 
произведений как один из механизмов 
защиты авторского права 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 67-69. 
  

36. Курзін А.В. Веб-сайт ДП "УІПВ" 
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Кількість звернень власників прав на 
об‘єкти промислової власності з приводу 
виявлення технічних помилок в офіційних 
публікаціях щодо цих об‘єктів скоротилася 
на 80%: бліц-інтерв‘ю 
 

Рубрика "Новини" (27.08.12) 

37. Кучеренко О.В. 
Пріоритет і його роль при захисті 
винаходів  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

38. Ландык В.А. 
Проведение экспертизы заявок на 
изобретения и полезные модели с учетом 
положений международных договоров  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.: Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 114-119.  
 

39. Луценко Ф.О. 
Переваги електронного діловодства при 
розгляді заявок на  винаходи та корисні 
моделі  

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

40. Меркулов О.С. 
Основні принципи електронного 
документообігу. Етапи впровадження  

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

41. Монастрирецький М.Г. 
Модель двостороннього обміну 
електронними документами між заявни-
ками та закладом експертизи  

"Безпаперові інформаційні технології в процесах 
взаємодії закладу експертизи із заявником": 
Семінар: м. Київ, 26 жовтня 2012р. - Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності України, 
ДП "УІПВ". 
 

42. Монастырецкий Н.Г. 
Модель двухстороннего обмена 
электронными документами между 
заявителями и учреждением экспертизы  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 182-186.  
 

43. Монастрирецький М.Г. 
Система подання електронних заявок як 
транспортне  середовище двостороннього 
обміну електронними документами  

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

44. Монастрирецький М.Г. 
Упровадження сучасних інформаційних 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012. 
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технологій у Державному підприємстві 
"Український інститут промислової 
власності" 
 

45. Мосов С.П. 
Відповідність системи менеджменту якості 
міжнародному стандарту ISO 9001:2008 – 
першочергове завдання ДП "УІПВ" 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012. 

46. Мосов С.П. 
Концепція розвитку інформаційно-
технічного забезпечення основних видів 
діяльності Державного підприємства 
"Український інститут промислової 
власності" на 2013-2015 роки – новий крок 
на шляху якісної реалізації пріоритетних 
напрямів 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика:  "Статті та доповіді". 2012. 

 

47. Павлов Д.О. 
Продление срока правовой охраны на 
медицинские и пестицидные препараты в 
странах Европы, США и Украине  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 150-153.  
 

48. Пархета О.А. 
Улучшение инвестиционного климата в 
Украине путем сотрудничества 
правительства и иностранных партнеров в 
сфере интеллектуальной собственности  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 18-24.  
 

49. Петров Ю.Д. 
Інтелектуальна власність як підґрунтя 
інноваційного розвитку: інтерв‘ю 
 

Газета "Правовий тиждень". –2012. - № 24-26 (306-
308),  24 липня. – С. 2-3. (он-лайн версія на веб-сайті 
газети) 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012. 

 

50. Петров Ю.Д. 
Направления развития Украинского 
института промышленной собственности в 
системе правовой охраны интеллекту-
альной собственности  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 9-13.  
 

51. Петров Ю.Д. 
Украинский институт промышленной 
собственности в русле развития 
государственной системы правовой 
охраны интеллектуальной собственности  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012. 

52. Пічкур О., Пічкур В., Пічкур Д. 
Визначення предмета цивільно-правових 
договорів щодо результатів інтелекту-
альної (розумової) діяльності 
 

"Теорія і практика інтелектуальної власності": 
Науково-практичний журнал. – 2012. - № 4 (66). - С. 
3-11. 

53. "Промислова власність у цифрах": 
Показники діяльності Державного 
департаменту інтелектуальної власності та 
Державного підприємства "Український 

 
 
 
 
 



 7 
інститут промислової власності": 
- за 2011 рік                          
- за І квартал 2012р.         
- за І півріччя 2012р.     
- за 9 місяців 2012р.        
    

 
К., 2009. – 27с. 
К., 2009. – 40с. 
К., 2009. – 51с. 
К., 2010. – 51с.  

54. Порохніцька Н.А.  
Основні положення Рекомендацій для ЗМІ 
з використанням офіційних знаків УЄФА  
 
 

"Набуття і захист прав інтелектуальної власності 
Об‘єднання європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) на його комерційних партнерів": 
Регіональний науково-практичний семінар. 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ": 
м. Харків,    11 квітня 2012р. 
м. Донецьк, 25 квітня 2012р. 
м. Київ,        11 травня 2012р. 
м. Львів,      16 травня 2012р. 
 

55. Пурик В.В. 
Доцільність вибору відповідного об‘єкту 
технології (спосіб, пристрій) для 
одержання надійного патентного захисту  
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012.  

56. Пустовіт Т.С. 
Використання електронної пошти (E-mail) 
для організації обміну  документами між 
закладом експертизи та заявниками  

"Безпаперові інформаційні технології в процесах 
взаємодії закладу експертизи із заявником": 
Семінар: м. Київ, 26 жовтня 2012р. - Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності України, 
ДП "УІПВ". 
 

57. Салфетник Т.П. 
Результати роботи Апеляційної палати з 
розгляду заяв про визнання знаків добре 
відомими в Україні  
 

"Охорона добре відомих знаків в Україні": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 29 листопада 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності України, ДП "УІПВ". 
 

58. Салфетник Т.П., Жмурков О.В. 
Апелляционная палата и ее место в 
системе управления качеством экспертизы 
на обозначения  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 235-240.  
 

59. Сенчук В.В. 
Касательно внесения в знак как элемента 
обозначения международного кода "UA"  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 214-218.  
 

60. Сидоренко С.Г. 
Актуальные проблемы правового 
регулирования отношений в сфере прав 
интеллектуальной собственности на 
рационализаторские предложения в 
Украине  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 139-146.  
 

61. Сухінова Світлана 
Правила подання заявки щодо 
міжнародної реєстрації в Україні 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2012. - № 7. - С. 173-181. 

62. Сухинова С.Н. 
Преимущества Мадридской системы 
международной регистрации знаков для 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
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владельцев товарных знаков  выступлений. – К., 2012. - С. 222-225.  

 

63. Тележніков А.С. 
Нормативно-правові аспекти складання, 
подання та проведення експертизи заявок 
на об‘єкти права інтелектуальної власності 
у  формі електронних документів   

"Технологічні та правові питання впровадження 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового підпису в 
процесі набуття прав на об‘єкти промислової 
власності": Семінар: м. Київ, 27 квітня 2012р. - 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 29.03.12 (тези) 

 

64. Тенева О.А. 
Соответствие изобретения критерию 
патентоспособности: промышленная 
применимость в практике рассмотрения 
возражений Апелляционной палатой 
Государственной службы интеллекту-
альной собственности  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 139-146.  
 

65. Терехова Т.В. 
Особенности правовой охраны 
географических названий в качестве 
торговых марок и географических 
указаний  
 

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 198-206.  
 

66. Ткаченко Ю. 
Актуальные проблемы и особенности 
рассмотрения заявок на промышленные 
образцы  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 226-229.  
 

67. Томачинський С.М. 
Ознаки формули винаходу в галузі 
фармацевтики, які ускладнюють 
проведення кваліфікаційної експертизи 
 
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація) 

 

68. Торяник С.О. 
Експертиза запатентованих винаходів і 
корисних моделей. Практичний досвід  

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація) 

 

69. Тумко Л.И. 
Применение норм законодательства об 
охране прав на промышленные образцы: 
практические советы  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 230-234.  
 

70. Чуян Юрій 
Неідентифіковані ознаки у формулі 
винаходу 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2012. - № 1. - С. 36-38. 

71. Швалюк Н.М. 
Особенности экспертизы запатентованных 
полезных моделей  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 129-133.  
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72. Швалюк М.М. 

Як працездатний в реальності пристрій 
може бути визнаним таким, що не 
відповідає умові патентоспроможності 
"промислова придатність"  
 

"Особливості експертизи заявок на винаходи і 
корисні моделі": Семінар: м. Київ, 29 березня 2012р. 
- Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2012 (слайд-презентація) 

 

73. Шенкаренко М.И. 
Анализ тенденций патентования изобре-
тений в области экотехнологий  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 154-162.  
 

74. Янкова С.Т. 
Особенности передачи авторских прав в 
сети Интернет  

XIX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы охраны 
интеллектуальной собственности": г. Ялта, 
Украина, 3-7 сентября 2012г.:  Материалы 
выступлений. – К., 2012. - С. 77-81.  
 

 
 

Укладач: Кочеткова А.В., 
Відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення Укрпатенту 


