
Перелік статей та доповідей фахівців  
Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" 

за І півріччя 2017 року  
 

№ 
п.п 

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

 
1.  Біркович Т.  

Тренінг "Специфіка використання баз 
даних у сфері хімії, фармакології та 
медицини" 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  64-65. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

2.  Біркович Т.  
Штучний  інтелект від Facebook  винайшов 
власну мову  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  65. 
 
 

3.  Біркович Т.  
У США створили пластир з вакциною 
проти грипу 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  68. 
 

4.  Біркович Т.  
Фінські вчені створили прототип штучної 
райдужки 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  69. 
 

5.  Бурмістрова Н. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної 
власності України (щодо реєстрації знаків 
для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 3. - С.  42-52. 
 

6.  Веременко А. 
Державне підприємство "Український 
інститут інтелектуальної власності" -  
заклад експертизи: досягнення, цілі та 
завдання на майбутнє. 
 

Навчальний семінар Китайського патентного 
відомства з питань патентної експертизи для країн 
ініціативи "Пояс та шлях": м. Тяньцзінь, Китай, 15 - 
23 травня 2017р.  
 
 

7.  Гаврильчик В. 
Європейський досвід у сфері колективного 
управління на регіональному семінарі 
ВОІВ у Києві 
  

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 3. - С.  12-18. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

8.  Гаврильчик В. 
Всеукраїнський конкурс "Винахід року" 
вітає переможців 
 
 

 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 4. - С.  70-71. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

9.  Гаврильчик В. (за матеріалами зарубіжних 
видань ) 
Стратегії з управління ІВ у технологічних 
стартапах США 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  22-25. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

10.  Гаврильчик В. 
IPF-2017: сфера інтелектуальної власності 
в Україні 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  66-68. 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 

http://www.uipv.org/i_upload/file/iv-birkovych062017.pdf
http://www.uipv.org/i_upload/file/iv-birkovych062017.pdf
http://www.uipv.org/i_upload/file/iv-birkovych062017.pdf
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11.  Гапочка В. 

Помилкове викладення ознак корисної 
моделі, яке призводить до визнання її 
промислово непридатною (за результатами 
розгляду конкретних заявок) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 6. - С.  11-16. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

12.  Генерал армії Ватутін Микола 
Федорович: 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", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті) 
  

 Інтранет-портал Укрпатенту, 05.05.2017  
 

13.  Георг Симон Ом: до 230-ї річниці від дня 
народження видатного фізика   
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури, 
відеоматеріали, присвячені життю видатного 
вченого) 

 Інтранет-портал Укрпатенту, 16.03.2017  
 

14.  Глухівський Л. 
Чи діждемось ми доступних вітчизняних 
генериків? 
 
  

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - №1. - С.  33-36. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

15.  Глухівський Л. 
Про тролів і про тролінг 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - №2. - С.  36-42. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
  

16.  Головна сила в людині - це сила духу: 
До Всесвітнього дня авіації і космонавтики 
(стаття присвячена першому космонавту 
Юрію Гагаріну). 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури, 
відеоматеріали, присвячені життю Ю.Гагаріна) 
 

 Інтранет-портал Укрпатенту, 12.04.2017.  
 

17.  Горнісевич А. 
Територія України як простір вичерпання 
національних прав  на знаки для товарів і 
послуг 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 1. - С.  66-68. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

18.  Горнісевич А.  
Основні напрями розвитку законодавства 
України про охорону прав на об'єкти 
промислової власності (Секція "Патентне 
право")   
 

IV Міжнародний форум з інтелектуальної 
власності IPF 2017: м. Київ, 7 червня 2017 року. - 
Організатор: Видавництво "Юридична практика". 
 
  

19.  Горнісевич А.  
Про призупинення митного оформлення 
товару (відповіді на запитання) 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 5. - С.  73-75. 
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20.  "Жити треба з захопленням": до 110-ї 

річниці від дня народження С.П.Корольова 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури) 
 
         Інтранет-портал Укрпатенту, 03.02.2017 
  

21.  "Завоювати сонячну систему!": До 120-
річчя від дня народження Юрія Кондратюка 
(про людину, яка стала визнаним класиком 
світової теоретичної космонавтики). 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури, 
відеоматеріали, присвячені життю геніального 
інженера) 
 
         Інтранет-портал Укрпатенту, 03.02.2017  
 

22.  Костенко І. 
Права УЄФА на комерційні позначення та 
дотримання цих прав під час підготовки та 
проведення в Україні фінальних матчів 
Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів 
УЄФА серед жінок сезону 2017/2018  
(Секція ""Знаки для товарів і послуг та 
географічні позначення") 
 
 

IV Міжнародний форум з інтелектуальної 
власності IPF 2017: м. Київ, 7 червня 2017 року. - 
Організатор: Видавництво "Юридична практика". 
 

23.  Красовський В. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної 
власності України (щодо реєстрації знаків 
для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 4. - С.  48-56. 
 

24.  Луценко Ф.О., Андруховець В. 
Ключові моменти підготовки та створення 
заявок на винаходи та корисну модель  

 
 

"Практичні аспекти захисту об’єктів права 
інтелектуальної власності, особливості створення 
та захисту ліцензійних договорів": Майстер-клас, 
м. Київ, 18 травня 2017 року,  Національна академія 
аграрних наук України. - Організатор: Укрпатент. 
 
 

25.  Пісоченко В.  
Реєстрація авторського права на 
службовий твір. Майнові та немайнові 
права літературних творів наукового 
характеру.  
 

"Практичні аспекти захисту об’єктів права 
інтелектуальної власності, особливості створення 
та захисту ліцензійних договорів": Майстер-клас, 
м. Київ, 18 травня 2017 року,  Національна академія 
аграрних наук України. - Організатор: Укрпатент. 
 

26.  Салфетник Т.П. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної 
власності України (щодо реєстрації знаків 
для товарів і послуг) 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - №2. - С.  43-52. 
 

27.  Салфетник Т.П. 
За результатами роботи Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної 
власності України (щодо реєстрації знаків 
для товарів і послуг) 
 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 5. - С.  46-59. 
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28.  Талановитий український винахідник – 

Микола Пильчиков: До 160-річчя від дня 
народження 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  

 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури, 
відеоматеріали,  присвячені життю винахідника). 
  
        Інтранет-портал Укрпатенту, 17.05.2017  
 

29.  Ткачук О. 
Деякі аспекти правової охорони 
нетрадиційних знаків для товарів і послуг. 
Об‘ємні знаки  для товарів і послуг 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - № 5. - С.  26-32. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017 
(електронна версія статті) 
 

30.  "Томас Едісон та його визначні 
винаходи": До 170-річчя від дня народження 
всесвітньо відомого винахідника 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
пам'ятні дати та події" (електронна версія статті, 
електронні версії використаної літератури, 
відеоматеріали,  присвячені життю винахідника). 
  
       Інтранет-портал Укрпатенту, 15.02.2017  

 
31.  Ферчук А., завідувач Музею правової 

охорони інтелектуальної власності  
Конструктор дирижаблебудування  
Федір Андерс 
  

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017. 
 
       Інтранет-портал Укрпатенту, 09.06.2017. 
 

32.  Шенкаренко М.І. 
Загальні тенденції у сфері охорони 
промислової власності в 2016 році. 
Статистичний аналіз 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - №1. - С.  25-32. 

 
 

33.  Шенкаренко М.І. 
Основні показники діяльності у сфері 
охорони промислової власності України у І 
кварталі 2017 року 
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2017. - №4. - С.  4-9. 
 

Веб-сайт Укрпатенту  
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2017. 
 

 
 

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