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1. Бабенко Т.М.  

Актуальні проблеми розгляду позначень на 
етапі кваліфікаційної експертизи знаків для 
товарів і послуг та рекомендації щодо їх 
вирішення  
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Державна служба інтелектуальної власності 
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Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 29.04.2013. (тези доповіді) 
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сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
281-283.  
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Аналіз помилок у патентах (деклараційних 
патентах) України на винаходи (корисні 
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щодо їх запобігання  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллек-
туальной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 191-193. 
 

4.  Болєлий С.М. 
Підготовка матеріалів заявок з використанням 
текстового, математичного та хімічного 
редакторів 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрики "Статті та доповіді". 2013. 
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промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ"». 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 25.04.2013. (тези доповіді) 
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Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 
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Генетические ресурсы, ассоциированные с 
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конференция "Актуальные вопросы интеллек-
туальной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
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сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
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чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
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Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
  

12.  Гаврилей Л.М. 
Современные аспекты патентно-информа-
ционного поиска  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р. 
                

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 

13.  Гончарова Н.В. 
Актуальные аспекты рассмотрения 
обозначений на этапе квалификационной 
экспертизы заявок на знаки для товаров и 
услуг. Рекомендации эксперта  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
103-107.  
 

14.  Горбик Ю.А. 
Роль Государственной службы 
интеллектуальной собственности Украины при 
защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 31-33.  
 

15.  Гришкова М. 
Механізм функціонування відділів з трансферу 
технологій у вищих навчальних закладах 
(досвід Японії) 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 11.03.2013. 

  

16.  Гришкова М.М. 
Проблеми державного стимулювання і 
правового забезпечення інноваційної 
діяльності в Україні  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
224-228.  
 

17.  Грищенко В.Л.  
Творче мислення дитини – майбутнє країни 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 18.02.2013. 

  
18.  Грищенко В.Л.  

Запровадження міжнародних класифікацій 
об‘єктів промислової власності у перекладі 
українською мовою в державній системі 
правової охорони інтелектуальної власності: 
практичний досвід  
 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожива-
чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
 

19.  Давиденко І.М.  
Практичні проблеми встановлення пріоритету 
знака для товарів і послуг за датою подачі 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
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першої заявки чи на підставі використання 
знака в експонаті, що демонструвався на 
виставках   

Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ".  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді). 

 

20.  Деундяк І.М.  
Практичні рекомендації щодо подання заявок 
на міжнародну реєстрацію знаків для товарів і 
послуг за Мадридською системою, країною 
походження яких є Україна  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді). 

 

21.  Деундяк І.М.  
Особенности составления перечня товаров и 
услуг в международной заявке для 
предупреждения замечаний со стороны МБ 
ВОИС и/или возможных отказов в указанных 
странах  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
127-129.  
 

22.  Дмитриева С. В. 
Некоторые аспекты кодификации 
законодательства Украины в сфере 
интеллектуальной собственности  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 141-143. 
 

23.  Дробязко О.Б. 
Використання шаблонів електронних 
документів в середовищі системи 
електронного подання заявок  

 
 

" Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

24.  Дробязко А.В. 
Использование шаблонов электронных 
документов в среде системы представления 
электронных заявок 
  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 194-196. 
 

25.  Дробязко А.Б. 
Система электронной подачи заявок версии 
2.0. Модуль подачи электронных заявок на 
промышленные образцы  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
99-101.  
 

26.  Жданова І.Ю. 
Отрицательные признаки как характеристика 
изобретения и их использование в практике  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р. 
                 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 

27.  Жмурко О.В. 
Полномочия Апелляционных органов в 
отношении процедур обжалования решений в 
законодательстве по интеллектуальной 
собственности Украины и зарубежных стран  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 50-53. 
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28.  Жмурко О.В. 

Правовые основы административного 
обжалования решений  в отношении заявок на 
объекты промышленной собственности  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
158-160.  
 

29.  Запорожец Л.Г. 
Особенности признания в судебном порядке 
недействительными Свидетельств Украины на 
знаки, тождественные или схожие со знаками, 
признанными хорошо известными в Украине, 
относительно неоднородных товаров и услуг  
  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 46-49.  
 

30.  Іваненко П.І. 
Використання безпаперових (електронних) 
інформаційних технологій у процесах набуття 
прав на об‘єкти права інтелектуальної 
власності: стан та перспективи розвитку  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
245-257.  
 

31.  Іваненко П.І. 
Комплексне впровадження безпаперових 
інформаційних технологій – найбільш 
ефективний спосіб удосконалення діяльності 
закладу експертизи  

 

" Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
               

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

32.  Ільящук О.Ю.  
Реєстрація географічних зазначень – це 
усвідомлена необхідність або доцільність?  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
                    

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді) 

 

33.  Ільящук Е.Ю.  
Регистрация географических указаний – 
осознанная необходимость или 
целесообразность?  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
112-115.  
 

34.  Карпеєва А.М. 
Медіація у сфері інтелектуальної власності: 
зарубіжний досвід  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
194-195.  
 

35.  Каташева А.А. 
Доказательства в пользу регистрации знака для 
товаров и услуг. Практика Апелляционной 
палаты  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
197-199.  
 

36.  Колотілова Ю.Ю.  
Деякі правові колізії, що виникають під час 
використання формули типу "продукт через 
спосіб" 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ". 

 

37.  Кононенко А.В.,  Лисенко Л.С. 
Повышения качества патентной информации, 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
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представляемой через Интернет в 
национальных базах данных, в контексте 
системы менеджмента качества 
 

альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 160-164. 
 

38.  Кононенко А.В.  
Дистанційне навчання в Академії ВОІВ як 
основний засіб набуття базових і 
спеціалізованих знань у сфері інтелектуальної 
власності 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 11.02.2013. 

 

39.  Константінов К.В. 
Організаційно-технічні аспекти подання 
електронних заявок на об’єкти промислової 
власності  

"Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

40.  Костенко І.А. 
Про розрізняльну здатність торговельної марки 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 29.04.2013. 

 

41.  Костенко І.А. 
Про розрізняльну здатність торговельної марки  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 57-59. 
 

42.  Костенко І.А. 
Практика розгляду Апеляційною палатою 
Державної служби інтелектуальної власності 
України заперечень на знаки для товарі і 
послуг, які є схожими  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
225-226.  
 

43.  Кочеткова А.В., Серкина И.С.  
Перспективы повышения качества 
обеспечения экспертов непатентной 
литературой  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
200-206.  
 

44.  Куса С.Д. 
Оприлюднення відомостей про об‘єкти права 
інтелектуальної власності: види публікацій  
 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожива-
чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
 

45.  Куса С.Д., Кононенко А.В.  
Основні напрями діяльності Комітету зі 
стандартів ВОІВ 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 04.02.2013. 

 

46.  Кусая С.Д., Кононенко А.В. 
Роль данных о правовом статусе патентов, как 
существенного компонента патентной 
информации  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
143-146.  
 

47.  Кухаренко О.В. 
Умова "промислова придатність" винаходів в 
хімічній галузі  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р. 
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Веб-сайт ДП "УІПВ" 

Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 
 

48.  Лисенко Л.С. 
Особливості використання національних баз 
даних та інформаційно-довідкових систем 
щодо об’єктів промислової власності, 
доступних через мережу Інтернет  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 8. - С.  19-28. 
 
(з вини редакції стаття помилково опублікована 
під назвою «Бази даних щодо об‘єктів промислової 
власності, доступних через Інтернет») 
 

49.  Луценко Ф.А. 
Особенности определения патентоспособности 
объектов в Украине   

"Вопросы применения и использования 
отдельных гибких возможностей в патентной 
сфере": Региональный семинар для отдельных 
стран Кавказа, Балтии, Центральной Азии и 
Восточной Европы: м. Окжетлес, Республика 
Казахстан, 16-18 октября 2013г. – Организаторы: 
ВОИС, Комитет по правам интеллектуальной 
собственности Министер-ства юстиции  
Республики Казахстан, Националь-ный институт 
интеллектуальной собственности ("20 лет 
патентной системе Казахстана") 
 

50.  Мельник Е. (інтерв‘ю з журналістом 
Гаврильчиком В.) 
Єдиний шлях для України – побудова 
суспільства й економіки, що базуються на 
інноваційній моделі розвитку  
 

"Освіта України". - № 16 (1337) від 22.04.2013. - 
С.5. – Рубрика "Пряма мова". - Офіційне видання 
Міністерства освіти і науки України. 

51.  Меркулова О.В. 
Практика розгляду формальною експертизою 
переліку товарів і послуг і аналіз поширених 
помилок 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП «УІПВ»,  01.04.2013. 

 

52.  Меркулова О.В.  
Впровадження щорічної версії Ніццької 
класифікації в Україні  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді) 

 

53.  Монастирецький М.Г. 
Засоби двостороннього обміну електронними 
документами між заявниками та закладом 
експертизи  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
208-211.  
 

54.  Монастирецький М.Г. 
Впровадження безпаперових інформаційних 
технологій у Державному підприємстві 
"Український інститут промислової власності" 

 

" Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
                        

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

55.  Монастирецький М.Г. 
Загальнодоступні патентні бази даних. Засоби 
пошуку та перегляду документів (доповідь) 
 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожива-
чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
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56.  Мосов С.П. 

Про стан справ щодо промислової власності на 
підприємствах України  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

57.  Мосов С.П. 
Интеллектуальная безопасность – средство 
обеспечения конкурентоспособности субъекта 
хозяйствования  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
284-288.  
 

58.  Мосов С.П. 
Украинский союз промышленников и 
предпринимателей в системе обеспечения 
интеллектуальной безопасности субъектов 
хозяйствования  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
64-67.  
 

59.  Мосов С.П. 
Національна стратегія розвитку освіти в 
площині реалізації життєвого циклу об‘єктів 
промислової  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 8. - С.  60-65. 
 

60.  Мосов С.П. 
Інформаційно-технічне забезпечення основних 
видів діяльності у державній системі правової 
охорони інтелектуальної власності (на 
прикладі ДП "УІПВ")  

"Інформаційне суспільство в Україні": 
Міжнародний науковий конгрес: м. Київ, 29 жовтня 
2013р. – Організатори: Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, 
Державна служба спеціального зв‘язку та захисту 
інформації України, Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами 
України,  Координаційний центр з упровадження  
економічних реформ, Український союз 
промисловців та підприємців. 
 

61.  Мосов С.П. 
Патентна експансія як інструмент завоювання 
товарного ринку України: мовою статистики 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 10. - С.  19-30. 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2013. 

 
62.  Мосов С.П., Васильєв О.В. 

Можливості використання патентної 
інформації для ведення конкурентної розвідки 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 08.04.2013. 

 

63.  Навроцька О.О. 
Особливості експертизи винаходів (корисних 
моделей), для характеристики яких 
використано неправильна або недоречна 
термінологія  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р.  
                           

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 

64.  Навроцька О.О. 
Особливості експертизи винаходів (корисних 
моделей), для характеристики яких 
використано неправильна або недоречна 
термінологія  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
135-137.  
 

65.  Павлов Д.О. 
Продление срока патентной охраны 
медицинских и пестицидных препаратов в 
странах Европы, США, РФ и Украине  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 165-168. 
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66.  Пархета О.А. 
Современные средства доступа к патентной 
информации: расширение возможностей 
выбора  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
130-134.   

67.  Плотникова Л.В. 
Актуальные вопросы экспертизы заявок на 
знаки для товаров и услуг и промышленные 
образцы  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
289-292.  
 

68.  Порохницкая Н.А. 
Общие нормы законодательства относительно 
использования объектов права промышленной 
собственности 
  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 144-148. 
 

69.  Порохніцька Н. 
Загальні норми законодавства щодо 
використання об’єктів права промислової 
власності 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 7. - С.  31-35. 
 

70.  Постоялкина Е.В. 
Проблемные вопросы доказывания в судебном 
порядке недобросовестной регистрации 
товарного знака агентами 
  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 43-45.  
 

71.  Потоцкий Н.Ю. 
Процессуальные аспекты конфликта авторских 
прав и прав на торговые марки  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 38-42.  
 

72.  Потоцький М.Ю. 
Еволюція способів захисту прав  
інтелектуальної власності в умовах 
інформаційного суспільства  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
166-170.  
 

73.  "Промислова власність у цифрах": Показники 
діяльності Державного департаменту 
інтелектуальної власності та Державного 
підприємства "Український інститут 
промислової власності": 
- за 2012 рік                           
- за І квартал 2013р.         
- за І півріччя 2013р.     
- за 9 місяців 2013р.           
 

Публікується: 
 

Веб-портал Держслужби: 
Рубрика: "Електронні інформаційні ресурси". 

 
Веб-сайт ДП "УІПВ": 

Рубрика "Офіційні публікації". 
 

74.  Пустовіт Т.С.  
Концепція створення Інтернет-форуму 
"Промислова власність"  

 
 

" Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
                   

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

75.  Пустовіт Т.С.  
Програмний модуль заявника, призначений 
для генерації та заповнення шаблонів 

"Патентно-інформаційне забезпечення спожива-
чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
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документів  власності, ДП "УІПВ". 

 

76.  Резник Н.Л. 
Особливості спадкування права 
інтелектуальної власності  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
171-175.  
 

77.  Ресенчук В.Н. 
Проблемы размежевания подведомственности 
споров о защите прав интеллектуальной 
собственности  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов.  – К., 2013. - С. 34-37.  
 

78.  Ресенчук В.М. 
Особливості захисту прав на незареєстровані 
комерційні позначення  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
178-180.  
 

79.  Ронський К.П. 
Порушення вимог діючого в Україні 
законодавства у заявках на винаходи в галузі 
телекомунікації та комп‘ютерних технологій  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р.  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 

80.  Саламов А.В. 
Исковая давность в спорах о признании 
недействительными органных документов на 
объекты интеллектуальной собственности 
  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
233-238.  
 

81.  Салфетник Т.П., Жмурко О.В. 
Підходи Апеляційної палати Державної 
служби інтелектуальної власності України до 
розгляду заперечень проти рішень щодо 
набуття прав на знаки для товарів і послуг 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 26.03.2013. 

  

82.  Сенчук В.В. 
Проблемні питання подачі заявок на знаки для 
товарів і послуг з допомогою електронної 
системи подання заявок   

 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді) 

 

83.  Сенчук В. 
Питання, що стосуються введення щорічної 
версії Ніццької класифікації  
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 9. - С.  37-39. 
 

84.  Сидоренко С.Г. 
Питання правової охорони колективних 
торговельних марок (ситуація в Україні та 
деяких країнах світу) 
  

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 60-64. 
 

85.  Сидоренко С. 
Правова охорона рухових торговельних марок 
в Україні: нагальна потреба чи питання часу? 
  

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 9. - С.  40-42. 
 

86.  Стеценко С.В. XX І Международная  научно-практическая 
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конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
306-309.  
 

87.  Стеценко С.В. 
Спільний патентно-інформаційний продукт 
країн СНД «Регіональний CD-ROM» 
(CISPatent)  

"Патентно-інформаційне забезпечення спожива-
чів: стан справ та перспективи розвитку": 
Семінар: м. Київ, ДП "УІПВ", 25 жовтня 2013р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ".  
 

88.  Сухінова С. 
Правила подання заявки на міжнародну 
реєстрацію в Україні  

"Мадридська система міжнародної реєстрації 
знаків":  Регіональний семінар: м. Одеса, 10 
жовтня 2013р. - Організатори: ВОІВ, Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ", 
Одеський національний політехнічний університет. 
  

89.  Тележніков А.С. 
Нормативно-правові аспекти застосування 
електронного документообігу, електронних 
документів та електронного цифрового 
підпису  

"Використання безпаперових інформаційних 
технологій в процесах набуття прав на об’єкти 
промислової власності": Семінар: м. Київ, 25 
квітня 2013р. - Організатори: Державна служба 
інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
                  

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 25.04.2013 (тези доповіді) 

 

90.  Тенева О.А. 
Описательность знака. Практика 
Апелляционной палаты Государственной 
службы интеллектуальной собственности 
Украины  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 54-56. 
 

91.  Тиртичная Г.В. 
Патентование и коммерциализация изобретений  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
44-47.  
 

92.  Ткаченко Ю.В.  
Особливості розгляду заявок на промислові 
зразки  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
                  

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді) 

  
93.  Ткаченко Ю.В.  

Актуальные проблемы рассмотрения заявок на 
промышленные образцы  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
102.  
 

94.  Томачинська Л.А. 
Кристалічна форма речовини як об‘єкт 
винаходу: особливості опису та формули 
винаходу  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р.  
                    

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика ""Статті та доповіді". 2013 (слайд-

презентація) 
 

95.  Ферчук А. 
Митець та винахідник Олександр Архипенко 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 
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 Інтранет-портал ДП "УІПВ", 15.05.2013. 

 

96.  Ферчук А.М. 
Зиґзаґи удачі Стефана Джевецького 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ", 20.05.2013. 

 

97.  Фурса В.М. 
Особливості оподаткування роялті відповідно 
до Податкового Кодексу України 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 
Інтранет-портал ДП "УІПВ". 08.04.2013. 

 

98.  Фурса В.М. 
Особливості оподаткування роялті відповідно 
до Податкового Кодексу України  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
239-244.  
 

99.  Фурса В.М. 
Инвентаризация как начальный этап 
управления интеллектуальной собственностью 
на предприятии  

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
237-240.  
 

100. Чугунова С.М.  
Передача права на торговельну марку як 
частина роботи експерта відділу формальної 
експертизи  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар: м. 
Київ, ДП "УІПВ", 29 квітня 2013р. – Організатори: 
Державна служба інтелектуальної власності 
України, ДП "УІПВ". 
                    

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Новини", 29.04.2013 (тези доповіді) 

  
101.  Цыбенко Л.А. 

Совершенствование норм Гражданского 
кодекса относительно прав интеллекту-альной 
собственности  
 

XX Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Киев, 21-23 февраля 
2013г.: Сборник докладов. – К., 2013. - С. 134-136. 
 

102.  Швалюк М.М. 
Невідповідність винаходу умові 
патентноздатності "промислова придат-ність" 
як наслідок помилок при складанні заявки  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 5 квітня 2013р. 
                         

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 

103.  Шелест В.С. 
Нематеріальні активи як економічна категорія 
у вітчизняній та міжнародній практиці  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді". 2013. 

 

104.  Шелест В.С. 
Проблемы отображения в финансовой 
отчетности объектов права интеллекту-альной 
собственности, используемых в сети Интернет  
 

XX І Международная  научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы интеллекту-
альной собственности": г. Ялта, Украина, 16-18 
сентября 2013г.:  Сборник докладов. – К., 2013. - С. 
241-244.  
 

105.  Шенкаренко М.И. 
Патентна статистика як індикатор інноваційної 
активності в галузях економіки 
 

"Інтелектуальна власність": Науково-практичний 
журнал. – 2013. - № 6. - С.  14-18. 
 

 

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


