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1. Андруховець В. 
Особливості охорони рослини як об’єкта 
права промислової власності  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  Рубрики "Статті та доповіді". 2014. 

 

2. Андруховець В., Стецька Г. 
Особливості охорони рослини як об’єкта 
права промислової власності  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 10. - С.  24-30. 
 

3. Бабенко Т.М. 
Практика розгляду відповідей на 
повідомлення про можливу відмову в 
реєстрації знака та рекомендації щодо 
вирішення спірних питань  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014  

(слайд-презентація). 
 

4. Веременко А.М.  
Сучасний стан патентних класифікацій та 
переваги використання при проведенні 
патентного пошуку  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
«УІПВ», 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ".  

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014. 

 

5. Виноградова С.Л. 
Інтернет-бази даних та інформаційно-
довідкові системи Державного 
підприємства "Український інститут 
промислової власності" 
 

 "Інформаційно-аналітична підтримка діяльності 
підприємств у сфері промислової власності": 
Семінар:  м. Київ, ДП "УІПВ", 5 грудня 2014р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
                          

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014. 

 

6. Гайдук В.В. 
Забезпечення правової охорони 
географічних зазначень Європейського 
Союзу на території України: вимоги Угоди 
про асоціацію та заплановані заходи щодо 
їх виконання 

Круглий стіл "Бізнес-ефекти на ринку 
інтелектуальної власності у контексті інтеграції 
України в ЄС": м. Київ, НТУ "Київський 
політехнічний інститут" (факультет Менеджменту та 
маркетингу»), 26 листопада 2014р. – Організатор: 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут". 
 

7. Гепенко М. 
Здійснення науково-технічної діяльності: 
фінансовий аспект 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.200-202. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

8. Горбик Ю.А., Костенко І.А.  
Особливості оскарження рішень 
Державної служби за заявками на знаки 

"Практика розгляду заперечень Апеляційною 
палатою Державної служби інтелектуальної 
власності України": Семінар: м. Київ,  ДП "УІПВ", 
26 листопада 2014р. – Організатори: Державна 
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для товарів і послуг (абсолютні підстави 
для відмови)  
 

служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ".  

9. Грищенко В.Л.  
24-та сесія Комітету експертів Ніццького 
союзу: набуті знання, досвід, враження 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 6. - С.  58-63. 
 

10. Грищенко В.Л.  
Міжнародні класифікації об‘єктів 
промислової власності у перекладі 
українською мовою та їх запровадження в 
державній системі правової охорони 
інтелектуальної власності у контексті 
інформаційного забезпечення користувачів 
 

"Інформаційно-аналітична підтримка діяльності 
підприємств у сфері промислової власності": 
Семінар:  м. Київ, ДП "УІПВ", 5 грудня 2014р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
 

Веб-сайт ДП "УІПВ". 
Рубрика "Статті та доповіді",  2014. 

  

11. Деундяк І.М.  
Деякі питання та особливості заповнення 
міжнародної заявочної форми та форм 
щодо внесення змін до міжнародної 
реєстрації  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014  

(слайд-презентація) 
 

12. Дробна Г. 
Особливості подання заявок на реєстрацію 
торговельних марок 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 11. - С.  27-30. 
 

13. Єрьоміна Н., Калюжний В. 
Питання патентування інноваційного 
продукту 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.190-193. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

14. Єфремова В.В.  
Аналіз помилок, яких припускаються 
заявники при поданні заявки на знак для 
товарів і послуг  
 
 

 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014  

(слайд-презентація) 
 

15. Жмурко О.В. 
Особливості оскарження рішень 
Державної служби за заявками на знаки 
для товарів і послуг (відносні підстави для 
відмови) 
  

"Практика розгляду заперечень Апеляційною 
палатою Державної служби інтелектуальної 
власності України": Семінар: м. Київ,  ДП "УІПВ", 
26 листопада 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ".  
 

16. Іваненко П.І. 
Використання безпаперових інформацій-
них технологій у процесах набуття прав на 
об‘єкти права інтелектуальної власності: 
очікування та перспективи  
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.61-65. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

17. Ільящук Е.Ю.  
Географические указания – объект 
промышленной собственности, который 
может способствовать имиджу страны  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
                    Веб-сайт ДП "УІПВ" 

Рубрика  Статті та доповіді", 2014  
(слайд-презентація) 
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18. Ільящук Е. 
Защита художественных народных 
промыслов  географическими указаниями 
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.40-41. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

19. Колотілова Ю.Ю.  
Практика проведення експертизи заявок на 
винаходи та корисні моделі у світлі 
асоціації України з ЄС 
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.30-32. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

20. Кононенко А.В. 
Патентно-інформаційне забезпечення 
суб‘єктів ринку  інтелектуальної власності: 
принципи систематизації інформаційних 
ресурсів    

Круглий стіл "Бізнес-ефекти на ринку 
інтелектуальної власності у контексті інтеграції 
України в ЄС": м. Київ, НТУ "Київський 
політехнічний інститут" (факультет Менеджменту та 
маркетингу), 26 листопада 2014р. – Організатор: 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут".  

21. Кочеткова А.В., Грищенко В.Л.   
Міжнародні класифікації об‘єктів 
промислової власності у перекладі 
українською мовою та їх запровадження в 
державній системі правової охорони 
інтелектуальної власності у контексті 
інформаційного забезпечення користувачів  
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.180-189. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

22. Кочеткова А.В., Грищенко В.Л.   
Міжнародні класифікації об‘єктів 
промислової власності у перекладі 
українською мовою та їх запровадження в 
державній системі правової охорони 
інтелектуальної власності у контексті 
інформаційного забезпечення користувачів  
 

"Інформаційно-аналітична підтримка діяльності 
підприємств у сфері промислової власності": 
Семінар:  м. Київ, ДП "УІПВ", 5 грудня 2014р. – 
Організатори: Державна служба інтелектуальної 
власності, ДП "УІПВ". 
                    

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014. 

 

23. Курносова С. 
Дослідження впливу ясності формули й 
опису винаходу на одержання патенту (на 
прикладі заявок у галузі механіки) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 8. - С.  26-30. 
 

24. Луценко Ф.О. 
Сучасний погляд на визначення 
патентоздатних об’єктів в Україні  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
«УІПВ».  

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 12.03.14, 08.04.2014. 

 

25. Луценко Ф.О. 
Сучасний погляд на проблему визначення 
патентоздатних об’єктів в Україні 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014: 
№ 3. - С.  31-38. 
№ 4. – С. 24-31. 
 

26. Луценко Ф.О. 
Сучасний погляд на зміст терміну 
"призначення об’єкта винаходу" 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 12. - С.  17-24. 
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27. Меркулова О.В.  

МКТП (10-2014): Огляд внесених змін та 
рекомендації щодо практичного 
застосування  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
                  

Веб-сайт ДП "УІПВ 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014  

(слайд-презентація) 
 

28. Монастирецький М.Г. 
Основні напрями впровадження 
інформаційних технологій у Державному 
підприємстві "Український інститут 
промислової власності" 
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.203-208. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

29. Монастирецький М.Г. 
Безпаперові інформаційні технології в 
життя  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 11. - С.  16-21. 

30. Мосов С.П. 
Інтелектуальна власність у системі освіти і 
науки (на прикладі Черкаського 
державного технологічного університету) 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2014. 

 

31. Мосов С.П. 
Науково-технологічне забезпечення 
підприємств оборонно-промислового 
комплексу: патентні пріоритети  

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2014. 

 

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

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2014. 

 

33. Мосов С.П. 
Патентна міцність підприємств оборонної 
сфери 
  

"Актуальні проблеми охорони прав 
інтелектуальної власності у Збройних Силах 
України": Збірник матеріалів науково-практичного 
семінару 20 серпня 2014р. – К.:ЦНДІ ОВТ ЗС 
України, 2014. – С.13-15. – Міністерство оборони 
України. Центральний науково-дослідний інститут 
озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України.  
 

34. Мосов С.П. 
Патентна стратегія державної 
прикордонної служби України: реалії, 
небезпеки, перспективи 

VII Всеукраїнська науково-практична конференція 
"Освітньо-наукове забезпечення діяльності 
правоохоронних органів і військових формувань 
України": м. Хмельницький, 21 листопада 2014 р. – 
Організатор: Національна академія Державної 
прикордонної служби України ім. Богдана 
Хмельницького.  
 

35. Мосов С.П. 
Рекомендації щодо виявлення об‘єктів 
промислової власності з використанням 
конструкторської та технологічної 
документації  
 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2014. 

 

36. Мосов С.П. 
Розвиток системи менеджменту якості 
Державного підприємства "Український 
інститут промислової власності" 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика "Статті та доповіді ", 2014. 
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відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001:2008. 
 

37. Мосов С.П., Кононенко А.В. 
Інформаційне забезпечення користувачів у 
сфері інтелектуальної власності в Україні: 
принципи систематизації інформаційних 
ресурсів 
 

"Здоров‘я суспільства": науково-практичний журнал 
Міжнародної громадської організації "Міжнародна 
асоціація "Здоров‘я суспільства". - 2013. - №3-4. – С. 
29-33. 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді ",2014. 

38. Пархета О., Кононенко А.В. 
Стандартизація як основа глобалізації 
інформації у сфері промислової власності 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 7. - С.  46-51. 
 

39. Потоцький М. 
Підвідомчість спорів щодо інтелектуальної 
власності 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.156-160. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

40. "Промислова власність у цифрах" 
Показники діяльності Державного 
департаменту інтелектуальної власності та 
Державного підприємства "Український 
інститут промислової власності" 
(щоквартальний випуск) 
 

Веб-портал Держслужби 
Рубрика: "Електронні інформаційні ресурси" 

 
Веб-сайт ДП "УІПВ" 

Рубрика "Офіційні публікації" 
 

41. Ронський К.П. 
Особливості визначення патентоздатних 
об’єктів, пов’язаних з використанням 
комп’ютерів  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ". 
Рубрика "Статті та доповіді", 2014. 

 

42. Ронський К. 
Принципова патентоздатність винаходів: 
сучасна практика  
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.33-36. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

43. Салфетник Т.П. 
Підсумки роботи Апеляційної палати з 
розгляду заперечень проти рішень 
Державної служби  

"Практика розгляду заперечень Апеляційною 
палатою Державної служби інтелектуальної 
власності України": Семінар: м. Київ,  ДП "УІПВ", 
26 листопада 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 
 

44. Салфетник Т.П., Жмурко О.В. 
Практика застосування законодавства під 
час розгляду Апеляційною палатою 
заперечень проти рішень Державної 
служби інтелектуальної власності України 
щодо набуття прав на об‘єкти промислової 
власності 
 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.126-128. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

45. Сенчук В.В. 
Актуальність охорони назв держав або 
чому Ямайка швидша за нас не тільки на 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 6. - С.  29-35. 
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46. Тарнавська Н.М. 
Особливості оцінки відповідності формули 
винаходу вимогам єдності винаходу  
 

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ". 
Рубрика  "Статті та доповіді", 2014. 

 

47. Теньова О.О.  
Загальні вимоги до заперечення проти 
рішення Державної служби щодо набуття 
прав на об’єкти інтелектуальної власності  

"Практика розгляду заперечень Апеляційною 
палатою Державної служби інтелектуальної 
власності України": Семінар: м. Київ,  ДП "УІПВ", 
26 листопада 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ".  
 

48. Тиртична Г. 
Українські інноваційні і неінноваційні 
розробки: патентування у фокусі 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.95-103. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

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

"Особливості проведення експертизи заявок на 
позначення та промислові зразки": Семінар, м. 
Київ, 15  квітня 2014 року. -  Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності, ДП "УІПВ". 
 

50. Томачинський С.М.  
Співвідношення прикладів в описі і обсягу 
формули винаходу для об’єкту винаходу 
"речовина"  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді", 2014. 

 

51. Томачинський С. 
Співвідношення прикладів в описі й 
обсягу формули винаходу для об‘єкту 
винаходу "речовина"  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 7. - С.  19-25. 
 

52. Торянік С. 
Сучасний погляд на умови 
патентоздатності: "новизна" та 
"винахідницький рівень" 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.37-39. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

53. Тумко Л.І., Маруда Н.В., Курносова С.В. 
Підходи Апеляційної палати до розгляду 
заперечень проти рішень  Державної 
служби за заявками на винаходи і корисні 
моделі та промислові зразки 
 

"Практика розгляду заперечень Апеляційною 
палатою Державної служби інтелектуальної 
власності України": Семінар: м. Київ,  ДП "УІПВ", 
26 листопада 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ".  

54. Ферчук А.М. 
Зачинатель винахідницького руху в 
Україні Юрій Ланге 
 

"Дослідження з історії техніки": Збірник наукових 
праць НТУ "КПІ". – 2013. – Випуск 18. – С. 48-51. 
                      Веб-сайт ДП "УІПВ" 

Рубрика  "Статті та доповіді", 2014. 
Інтранет-портал ДП "УІПВ". 15.05.2014. 

 

55. Фролов С.В. (інтерв‘ю) 
Новий вимір української патентної 

Веб-сайт ДП "УІПВ". 
Рубрика "Статті", 2014. 
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56. Чабанець Т.М. 
Патент як важіль управління бізнесом 

Круглий стіл "Бізнес-ефекти на ринку 
інтелектуальної власності у контексті інтеграції 
України в ЄС": м. Київ, НТУ "Київський 
політехнічний інститут" (факультет Менеджменту та 
маркетингу), 26 листопада 2014р. – Організатор: 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут". 
 

57. Швець В. 
Сьогоднішній погляд на призначення 
об’єкта як ознаку винаходу (корисної 
моделі)  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Новини", 12.03.2014, 08.04.2014. 

 

58. Шелест В.С. 
Практичні аспекти бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів 
  

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 4. - С.  39-47. 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді", 2014. 

 

59. Шелест В. 
Коммерциализация: практические аспекты 
использования нематериальных активов в 
уставном фонде  

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.171-179. – Державна служба 
інтелектуальної власності України.  
 

60. Шенкаренко М.І. 
Основні показники діяльності у сфері 
промислової власності України у 2013 році 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 3. - С.  24-30. 
 

61. Шенкаренко М.І. 
Зростання винахідницької активності як 
передумова розвитку інноваційної 
економіки 

XX ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні питання інтелектуальної власності": 
м. Київ,  9-11 вересня 2014р.: Збірник доповідей. – 
К., 2014. – С.209-217. – Державна служба 
інтелектуальної власності України. 
 

62. Шенкаренко М.І. 
Сучасні тенденції в патентування 
винаходів 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2014. - № 9. - С.  19-25. 
 

63. Шенкаренко О.  
Щодо часткової відмови від патенту на 
винахід чи корисну модель  

"Особливості проведення експертизи заявок на 
винаходи, корисні моделі та топографії 
інтегральних мікросхем": Семінар: м. Київ, ДП 
"УІПВ", 28 березня 2014р. – Організатори: Державна 
служба інтелектуальної власності України, ДП 
"УІПВ". 

Веб-сайт ДП "УІПВ" 
Рубрика  "Статті та доповіді", 2014. 

 

64. Янковський Д.П. 
Порядок подання та розгляду матеріалів 
заявки на секретний винахід і корисну 
модель 

"Актуальні проблеми охорони прав 
інтелектуальної власності у Збройних Силах 
України": Збірник матеріалів науково-практичного 
семінару 20 серпня 2014р. – К.:ЦНДІ ОВТ ЗС 
України, 2014. – С.13-15. – Міністерство оборони 
України. Центральний науково-дослідний інститут 
озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України. 

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


