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1. Бахмач Є. 
Практика розгляду заявок на антитіла в 
Укрпатенті 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - № 6. - С.  20-27. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019  

 

2. Грищенко В.Л. 
Про 29-у сесію Комітету експертів 
Ніццького союзу: особисті враження та 
нотатки учасника 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - № 8. - С.  23-28. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика  "Статті та матеріали заходів", 2019 

3. Данилова О. 
Функціонування Державного підприємства 
"Український інститут інтелектуальної 
власності" як Міжнародного пошукового 
органу  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - № 3. - С.  20-25. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019  

 

4. "День дітей-винахідників"  
     Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 16.01.2019 
 

5. Дешко А. 
Про результативність та якість роботи 
експертизи заявок будівельної та гірничої 
справи 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - №11. - С. 42-45. 

 
Веб-сайт Укрпатенту 

Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019  
 

6. "До відома заявників"  
(про послуги, що надаються Відділенням патентно-
інформаційних послуг, консультацій та сприяння 
інноваційній діяльності  Укрпатенту) 
 

"Винахідник і раціоналізатор": Науково-популярний, 
науковий журнал. – 2018. - № 6 (125). – С. 31-32. 

 

7. "Історія одного винахідника: Джером 
Хал Лемельсон" (один з найбільш плідних  
винахідників ХХ століття) 
     Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 22.06.2019 
 

8. "Катерина Ющенко - до 100-річчя від 
дня народження" - про українку, що 
першою у світі створила мову 
програмування для комп'ютера 
     Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 09.12.2019 
 

9. Луценко Ф.О. 
Система управління якістю Укрпатенту як 
одна із складових результативності та 
ефективності роботи закладу експертизи 
(виступ) 
 

Конгрес з інтелектуальної власності та доступу до 
лікування: м. Київ, 3-5 червня 2019р. – Організатор: 
Благодійна організація «100% життя» (одне із завдань 
організації - збільшення кількості законодавчих положень 
у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на захист 
прав пацієнтів в країнах ВЕЦА). 
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10. "На шляху до штучного інтелекту":  до 

125 річчя від дня народження Норберта 
Вінера 
     Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 25.11.2019 

11. Основні показники діяльності у сфері 
промислової власності в Україні за 2018 
рік. 
     Підготував відділ економіки та статистики 
інтелектуальної власності  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - №2. - С. 11-62. 
 

 

12. Основні показники діяльності у сфері 
промислової власності за І півріччя 2019 
року. 
     Підготував відділ економіки та статистики 
інтелектуальної власності Укрпатенту  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - №7. - С. 10-37. 
 

 

13. Основні показники діяльності у сфері 
промислової власності за 9 місяців  2019 
року. 
     Підготував відділ економіки та статистики 
інтелектуальної власності Укрпатенту  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - №11. - С. 9-41. 
 

14. Петрова Н.Л., Тарнавська Н.М., 
Стецька Г.М. 
Стосовно підходів Укрпатенту до 
кваліфікаційної експертизи заявок на 
лікарські засоби (виступи) 
 

Конгрес з інтелектуальної власності та доступу до 
лікування: м. Київ, 3-5 червня 2019р. – Організатор: 
Благодійна організація «100% життя» (одне із завдань 
організації - збільшення кількості законодавчих положень 
у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на захист 
прав пацієнтів в країнах ВЕЦА). 
 

15. Потоцький М. 
Відповіді на запитання стосовно правової 
охорони традиційних знань. Перспективи 
охорони традиційних знань у межах 
системи правової охорони інтелектуальної 
власності  
(у контексті анонсу Регіонального семінару ВОІВ 
із питань традиційних знань, 16-17 травня 2019 
року,  м. Київ) 
 

Веб-сайт НОІВ, "Новини", 13.05.2019. 
http://nipo.org.ua/activity 

 
 

16. Потоцький М. 
Важливість культурної спадщини України 
та спроби забезпечити її правову охорону: 
приклади та національний досвід 
 

Регіональний семінар з інтелектуальної власності 
та традиційних знань: м. Київ, 16-17 травня 2019р. -  
Організатор: Мінекономрозвитку за сприяння ВОІВ.  

17. "Система, що впорядкувала світ": до 
150-річчя створення Періодичної таблиці 
хімічних елементів Д.І. Менделєєва*    
    * Генеральною Асамблеєю ООН 2019 рік 
проголошено Міжнародним роком Періодичної таблиці 
хімічних елементів 
     Підготував відділ ДІФ експертизи  відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 19.02.2019 
 

18. "Стартап власного винаходу": до Дня 
винахідника і раціоналізатора  

Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення  

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події". 
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 Інтранет-портал Укрпатенту, 17.09.2019 

 

19. "Стартап власного винаходу": до Дня 
винахідника  

Підготовлено Державним підприємством 
"Український інститут інтелектуальної 
власності" 
 

"Винахідник і раціоналізатор": Науково-популярний, 
науковий журнал. – 2019. - № 3 (128). – С. 3-7. 

 

20. Ткачук О. 
Контроль вашого бренду в епоху 
соціальних медіа 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 5. - С.  14-17. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019 

 

21. "У боротьбі за золото: інтелектуальна 
власність і спорт": слайд-презентація до 
Міжнародного дня інтелектуальної 
власності 
     Підготував відділ ДІФ експертизи відділення 
нормативно-інформаційного забезпечення 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика "Статті та матеріали заходів", 2019, цикл 
"Тематичні публікації про визначних людей, пам'ятні 
дати та події" (українськомовна та англомовна 
версії). 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 18.04.2019 
 

22. Ферчук А. 
Як народжуються торгові марки з 
історичним капіталом або як посварилися 
Аркадій Миколайович з Миколою 
Олександровичем 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - № 8. - С.  35-46. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика  "Статті та матеріали заходів", 2019 

 
Інтранет-портал Укрпатенту, 24.09.2019 

 

23. Швець В., Кухаренко Х. 
Де і як заявнику шукати допомоги під час 
проходження експертизи заявки на винахід 
чи корисну модель 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2019. - № 10. - С.  31-33. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Рубрика  "Статті та матеріали заходів", 2019 

 
 

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

 

 
 

 
 

     
 


