
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова Державної служби 

інтелектуальної власності України 

___________________  А.Г. Жарінова 

"05" березня 2015 рік 

 

Загальний план 

проведення науково-практичних конференцій,  семінарів,  нарад та інших заходів з питань інтелектуальної власності 

Державної служби інтелектуальної власності України на 2015 рік 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

Термін 

проведення 

Виконавець 
 

 

Відповідальні за 

проведення 

 

1 2 3 4 5 

1.  Круглий стіл з питань колективного управління 

майновими правами: аналіз діяльності за 2014 рік, 

перспективи удосконалення правової основи 

діяльності ОКУ в Україні. 
 

Лютий Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

Малиш А.А. 

 

2.  Семінар "Особливості проведення експертизи заявок 

на винаходи, корисні моделі та топографії 

інтегральних мікросхем" 

Березень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 
 

Шатова І.О. 

Петрова Н.Л. 

 

3.  Семінар "Виконання рішень судів: практика та 

проблеми" 

Березень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Василенко І.Е. 
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4.  Семінар "Особливості проведення експертизи заявок 

на позначення та промислові зразки" 

Квітень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 
 

Шатова І.О. 

Петрова Н.Л. 

 

5.  Форум з інтелектуальної власності (IPF 2015) Червень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

Патентно-правова фірма 

"Пахаренко і партнери", 

видання "Юридична практика" 
 

Шатова І.О. 

Малиш А.А. 

Шанчук О.А. 

6.  Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності  

Україна – ВОІВ 

Липень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України,   

Шанчук О.А. 

Левченко О.А.  

7.  Семінар "Практика проведення судової експертизи: 

проблеми та шляхи вирішення" 

Липень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України,   

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Василенко І.Е. 

 

8.  Семінар "Практика розгляду спорів з питань 

інтелектуальної власності в судах України" 

Липень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України,   

ДП "УІПВ" 
 

Шатова І.О. 

Василенко І.Е. 

 

9.   Круглий стіл з питань колективного управління 

майновими правами: розгляд проблемних питань, що 

виникають у процесі здійснення діяльності ОКУ, 

пошук шляхів сприяння вирішення зазначених 

питань  
 

Серпень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

 

Малиш А.А. 
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10.  Міжнародна науково-практична конференція 

"Актуальні питання інтелектуальної власності"  

Вересень Державна служба 

інтелектуальної власності 

України,  

ДП "УІПВ", 

Філія "УкрЦІПІП"  
 

Шанчук О.А. 

Левченко О.А. 

Чабанець Т.М. 

 

11.  Семінар на тему: "Практика розгляду заперечень 

Апеляційною палатою Державної служби 

інтелектуальної власності України" 
 

Листопад Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

 

Шатова І.О. 

Василенко І.Е. 

 

12.  Семінари, присвячені питанням, що стосуються 

Договору про патентну кооперацію (РСТ), 

Мадридської угоди міжнародної реєстрації 

торговельних марок та Протоколу до неї 
 

Протягом року Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Петрова Н.Л. 

 

13.  Семінар для експертів "Зміни в законодавстві 

України щодо правової охорони прав інтелектуальної 

власності в світлі асоціації з ЄС" 

Протягом року 

(після 

прийняття 

відповідних 

нормативно-

правових актів) 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Василенко І.Е. 

 

14.  Семінар на тему: "Висвітлення основних положень 

Глави 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" 

Протягом року 

 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

Шатова І.О. 

Шанчук О.А. 

15.  Семінар на тему: "Географічні зазначення України та 

Європейського Союзу в контексті Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС" 

Протягом року 

 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

Шатова І.О. 
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16.  Регіональні семінари з питань правової охорони 

інтелектуальної власності (м. Дніпропетровськ,                  

м. Одеса, м. Львів, м. Ужгород) 

Протягом року 

 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Малиш А.А. 

Мосов С.П. 

Петрова Н.Л. 

Василенко І.Е. 
 

17.  Регіональні семінари з питань правової охорони 

авторського права і суміжних прав (м. Харків,  

м. Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Львів, м. Ужгород) 

Протягом року 

 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДО  "УААСП" 

Малиш А.А. 

Матвєєва О.Я 
 

18.  Семінар: "Практика вирішення питань щодо  сплати 

зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності та справлянням 

державного мита» (у разі прийняття Верховною 

Радою України проекту Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів з питань 

інтелектуальної власності" та у зв’язку з 

необхідністю внесення відповідних змін до  

"Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності", 

затвердженого постановою КМУ від 23 грудня 2004  

 № 1716) 
 

Протягом року 

(після 

прийняття 

відповідних 

нормативно-

правових актів) 

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

ДП "УІПВ" 

Шатова І.О. 

Малиш А.А. 

Василенко І.Е. 

 

19.  Семінари-тренінги для заявників за тематикою: 

"Застосування нових інформаційних технологій в 

процесах взаємодії заявників та закладу експертизи" 
 

Протягом року Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

ДП "УІПВ" 

 

Шатова І.О. 

Мосов С.П. 
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20.  Організація тренінгів для експертів ДП "Український 

інститут промислової власності" за участі експертів 

провідних світових патентних відомств 

Протягом року Державна служба 

інтелектуальної власності 

України 

ДП "УІПВ" 
 

Шанчук О.А. 

Петрова Н.Л. 

 

21.  Проведення соціально-освітніх акцій у вищих 

навчальних закладах в межах просвітницької 

компанії "Дні боротьби з підробками та піратством в 

Україні" 

Протягом року Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

Державна Митна служба 

України, 

Міністерство внутрішніх справ 

України,  

Український національний 

комітет Міжнародної торгової 

палати, 

Український альянс по 

боротьбі з підробками та 

піратством 
 

Шатова І.О. 

Малиш А.А. 

 

22.  Проведення соціально-освітніх заходів у 

загальноосвітніх навчальних закладах направлених 

на підвищення рівня поінформованості молоді щодо 

прав інтелектуальної власності 

Протягом року Державна служба 

інтелектуальної власності 

України, 

Український альянс по 

боротьбі з підробками та 

піратством 
 

Шатова І.О. 

Малиш А.А. 

 

 

Примітка: 1. Дати проведення заходів підлягають уточненню після відповідного узгодження. 

                  2. Перелік міністерств, відомств, установ і громадських організацій,  що запрошуються до співпраці та участі в роботі,  визначає відповідальний виконавець. 


