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Автор, назва статті або доповіді  Інформація про публікацію. 
Назви конференцій, семінарів, дати проведення 

 

1. Берчій І. 
Основні показники діяльності у сфері 
охорони промислової власності України у  
І кварталі 2018 року 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 5. - С.  22-28. 
 

2. Бойцова І. 
Державна система правової охорони 
інтелектуальної власності: основні етапи 
розвитку. Особливості національного 
законодавства у сфері ІВ.  Структура, 
основні завдання та функції Укрпатенту, 
зокрема, МПО та ОМПЕ. 
 

Навчальний семінар ВОІВ з питань складання 
патентних заявок (National Patent Drafting 
Workshop): м. Київ, 4-8 червня 2018р., Укрпатент. – 
Організатори: Мінекономрозвитку та Укрпатент 
спільно з ВОІВ. 
 

3. Бурмістрова Н. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Мінекономрозвитку  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 3. - С.  30-42. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 

4. Бурмістрова Н. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Мінекономрозвитку  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 5. - С.  44-57. 
 
 

5. "Винахідництво під час Великої 
Вітчизняної війни": До Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 07.05.2018 
 

6. "Жіночий силует на тлі історії": До 
Міжнародного жіночого дня  
(добірка, присвячена винаходам, появою яких 
світ завдячує жінкам) 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 05.03.2018 
 

7. "З днем народження, машино!": До 132-ї 
річниці від дня патентування першого у 
світі автомобіля з бензиновим двигуном 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 29.01.2018 
 
 

8. Колотілова Ю. 
Цифрова бібліотека традиційних знань 
Індії (TKDL) та біопіратство 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 3. - С.  9-13. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 
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9. Красовський В. 

За результатами роботи Апеляційної 
палати ДСІВ  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 2. - С.  30-41. 
 

10. Красовський В. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Мінекономрозвитку  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 6. - С.  43-52. 
 

11. "Лев Ландау": до 110-ї річниці від дня 
народження лауреата Нобелівської премії в 
галузі фізики  
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 22.01.2018 
 

12. "Рушійна сила змін: жінки у сфері 
інновацій і творчості": До Міжнародного 
дня інтелектуальної власності – 2018. 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 20.04.2018 
 

 

13. Салфетник Т.П. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. –2018. - № 1. - С.  52-62.  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 

 

14. Салфетник Т.П. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Мінекономрозвитку  
(щодо реєстрації знаків для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. –2018. - № 4. - С.  32-41.  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 

 

15. Ткачук О. 
Рекомендації щодо вибору логотипа для 
товарів та послуг як флагмана для вашого 
бізнесу 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 2. - С.  10-13. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 

 

16. Ферчук А., завідувач Музею правової 
охорони інтелектуальної власності   
"Відірватися від землі": До 130-річчя з 
дня народження Георгія Тереверка, одного 
з перших українських планеристів, 
конструктора-аматора  
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події". 

 
Інтранет-портал Укрпатенту, 05.05.2018 

 

17. Шенкаренко М.І. 
Основні показники діяльності у сфері 
промислової власності України у 2017 році 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - №1. - С.  15-21. 
 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018 

 

18. Янковський Д. 
Деякі загальні підходи в сфері правового 
регулювання секретних об‘єктів 
промислової власності, зокрема, в країнах 
- членах НАТО  

"Удосконалення нормативно-правової бази 
України з питань охорони інтелектуальної 
власності шляхом її імплементації відповідно до 
вимог нормативної документації країн – членів 
НАТО":  Науково-практичний семінар: м. Київ, 12 
квітня 2018р. - Організатори: Міністерство оборони 
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 України. Центральний науково-дослідний інститут 

озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


