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підготовлених у 2018 році 
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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 (доповідь) 
 

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. Болєлий С.М. 
Електронний документообіг і новий етап 
розвитку інформаційних систем 
Укрпатенту (слайд-презентація) 
 

Урочисте засідання з нагоди Дня винахідника і 
раціоналізатора: м. Київ, Укрпатент, 13 вересня 
2018р. 
 

 

4. Болєлий С.М. 
Формування електронної заявки на об’єкти 
промислової власності, способи та засоби 
її подання до закладу експертизи (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

5. 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 

6. 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. 
 

 

7. Вайсберг К.О. 
Особливості формули та практика 
розгляду штаму мікроорганізму як об’єкту 
винаходу (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

8. Вайсберг К. 
Особливості формули винаходу, яка 
характеризує штам мікроорганізму  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. – 2018. - № 12. - С.  6-8. 
 

9. " Винахід, що ловить мить": до 
Міжнародного дня фотографа (12 липня) 
та Всесвітнього дня фотографії (19 
серпня).  
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, 11.07.2018 
 

10. "Винахідництво під час Великої 
Вітчизняної війни": До Дня перемоги над 

Веб-сайт Укрпатенту 
Розділ "Статті та матеріали заходів", 2018, рубрика 
"Тематичні публікації про визначних людей, 
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нацизмом у Другій світовій війні 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення  
 

пам'ятні дати та події". 
 

Інтранет-портал Укрпатенту, 07.05.2018 
 

11. Вязьмітінова О.Є. 
Типові помилки при сплаті державного 
мита за видачу охоронних документів 
(доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 

 

12. Грищенко В.Л. 
Міжнародні класифікації об‘єктів 
промислової власності: огляд новацій  
(доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 

 

13. Єфремова В.В. 
Вимоги до оформлення документів заявок 
на знаки для товарів і послуг для 
встановлення дати подання та публікації 
відомостей щодо заявок, прийнятих до 
розгляду (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

14. "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 
 

15. Жмурко О. В. 
Деякі особливості розгляду звернень 
громадян та інформаційних запитів у 
зв’язку з набуттям, здійсненням та 
захистом прав на об’єкти інтелектуальної 
власності (доповідь) 
  

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 

 

16. "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 
 
 

17. Запорожець Л. Г. 
Аспекти застосування положень Угоди про 
асоціацію щодо дострокового припинення 
дії свідоцтва України на знак (доповідь) 
  

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 

 

18. "Зроблено в Україні": до Дня винахідника 
та раціоналізатора  
 
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, 11.09.2018 
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19. Іваненко П.І. 

Роль та задачі Укрпатенту в інноваційному 
розвитку держави (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

20. 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 

 

21. "Космос об'єднує світ": слайд-презентація 
до Всесвітнього тижня космосу (World 
Space Week) 
 
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, 03.10.2018  
  

22. 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. 
 

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

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

24. "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 
 

25. "Новорічні  вогні Едварда Джонсона". 
 
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, 21.12.2018 
  

26. Потоцький М. 
Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності: підвищення стандартів захисту 
права інтелектуальної власності  
 

"Інтелектуальна власність в Україні": Науково-
практичний журнал. –2018. - № 7.   
 

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

 

27. Потоцький М.Ю. 
Розгляд справ про захист прав 
інтелектуальної власності у порядку 
спрощеного провадження (доповідь) 
  

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

28. Ресенчук В.М. 
Надання закладом експертизи висновку у 
випадку застосування статті 33 Закону 
України "Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі": судова практика (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

29. "Рушійна сила змін: жінки у сфері Веб-сайт Укрпатенту 



 4 
інновацій і творчості": До Міжнародного 
дня інтелектуальної власності – 2018. 
 
Підготував колектив відділу ДІФ експертизи 
відділення нормативно-інформаційного 
забезпечення 
 

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

Інтранет-портал Укрпатенту, 20.04.2018 
 

 

30. Саверченко О.О. 
Інтелектуальна власність – прибутковий 
ресурс бізнесу (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 

 

31. Саверченко О.О. 
Інформаційна підтримка інноваційної 
діяльності (слайд-презентація) 
 

Урочисте засідання з нагоди Дня винахідника і 
раціоналізатора: м. Київ, Укрпатент, 13 вересня 
2018р. 

 

32. 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 

 

33. 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 

 

34. "Символ української науки": до 100-
річчя від дня народження Президента 
Національної академії наук України 
академіка Бориса Патона 
 
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, 21.11.2018 
 

 

35. Сударкіна С.А. 
Актуальні питання щодо представництва, 
які виникають при веденні державних 
реєстрів на об‘єкт промислової власності 
(доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

36. Суховій А.О. 
Проблемні питання формальної 
експертизи заявок на винаходи та корисні 
моделі (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

37. Теньова О. 
Набуття та охорона прав на географічні 
зазначення або як заробляти на реєстрації 
прав на географічні зазначення (доповідь) 
  

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

38. Ткаченко Ю.В. 
Промисловий зразок як об‘єкт  
інтелектуальної власності: особливості 
набуття та охорони прав (доповідь) 
 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
комерціалізації": м. Київ, 14-15 листопада 2018 
року, Укрпатент. – Організатор: Укрпатент. 
 

39. Ткачук О.П. 
Особливості подання та опрацювання 

Конференція "Актуальні питання набуття прав на 
об’єкти промислової власності, їх охорони та 
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електронних заявок на промислові зразки 
та знаки для товарів і послуг (доповідь) 
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