Конференція: «Актуальні питання набуття прав на об’єкти промислової
власності, їх охорони та комерціалізації»
Дата проведення: 14-15 листопада 2018 року.
Місце проведення: вул. Глазунова, 1, м. Київ, актова зала у будівлі
Державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент), 9 поверх.
Співголови Оргкомітету Конференції:
Іваненко П.І., директор з питань інноваційного та інформаційного
розвитку Укрпатенту;
Петрова Н.Л., директор з питань експертизи Укрпатенту
Програма Конференції
№
п/п

Час

1

845 – 925

2

930 – 940

3

945 – 1005

4

1010 – 1030

5

1035 – 1055

6

1100 – 1120

7

1125 – 1150

8

1155 – 1215

9

1220 – 1240

Тема доповіді
ПІБ, посада доповідача
Перший день - 14 листопада 2018 року
Реєстрація учасників
Відкриття Конференції.
Вітальне слово Тітарчука М.І., заступника міністра
Мінекономрозвитку
Слово Співголовам Оргкомітету Конференції
Роль та задачі Укрпатенту в інноваційному розвитку
держави.
Іваненко П.І., директор з питань інноваційного та
інформаційного розвитку Укрпатенту
Укрпатент як міжнародний пошуковий орган та орган
міжнародної попередньої експертизи.
Торянік С.О., заступник начальника відділення експертизи
заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних
мікросхем
Винахідницька активність в Україні: тенденції розвитку.
Шенкаренко М.І., начальник відділу економіки та
статистики інтелектуальної власності
Перерва. Кава-брейк
Формування електронної заявки на об’єкти промислової
власності, способи та засоби її подання до закладу експертизи.
Болєлий С.М., начальник відділу системного аналізу та
розвитку інформаційних технологій
Особливості подання та опрацювання електронних заявок на
промислові зразки та знаки для товарів і послуг.
Ткачук О.П., заступник начальника відділення експертизи
заявок на позначення та промислові зразки
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№
п/п

Час

10

1245 – 1305

11

1310 – 1350

12

1355 – 1415

13

1420 – 1440

14

1445 – 1505

15

1510 – 1535

16

1540 – 1620

17
18

1625 – 1640
1645

Тема доповіді
ПІБ, посада доповідача
Вимоги до оформлення документів заявок на знаки для
товарів і послуг для встановлення дати подання та публікації
відомостей щодо заявок прийнятих до розгляду.
Меркулова О.В., начальник відділу формальної експертизи
заявок на позначення
Обідня перерва.
Проблемні питання формальної експертизи заявок на
винаходи та корисні моделі.
Суховій А.О., заступник начальника відділу експертизи
заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних
мікросхем у технічних галузях
Особливості формули та практика розгляду штаму
мікроорганізму як об’єкту винаходу.
Вайсберг К.О., експерт 1 категорії відділу хіміко-біологічних
технологій
Промисловий зразок як об‘єкт інтелектуальної власності:
особливості набуття та охорони прав.
Ткаченко Ю.В., начальник відділу експертизи заявок на
промислові зразки
Перерва. Кава-брейк
Обговорення виступів першого дня конференції. Виступи
учасників. Пропозиції, оголошення.
Слово Співголовам Оргкомітету Конференції
Завершення першого дня роботи Конференції
Другий день - 15 листопада 2018 року

19

930 – 950

20

955 – 1015

21

1020 – 1040

22

1045 – 1105

Набуття та охорона прав на географічні зазначення або як
заробляти на реєстрації прав на географічні зазначення.
Ільящук О. Ю., заступник начальника відділу кваліфікаційної
експертизи заявок на позначення
Актуальні питання щодо представництва, які виникають при
веденні державних реєстрів на об‘єкт промислової власності.
Сударкіна С.А., головний фахівець відділу винаходів,
корисних моделей і ТІМС, відділення адміністрування
державних реєстрів Укрпатенту
Типові помилки при сплаті державного мита за видачу
охоронних документів.
Вязьмітінова О.Є., начальник відділу обробки документації;
Ковальська В.О., заступник начальника відділу економіки
та статистики інтелектуальної власності
Перерва. Кава-брейк
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№
п/п

Час

23

1110 – 1130

24

1135 – 1155

25

1200 – 1220

26

1225 – 1305

27

1310 – 1350

28

1355 – 1415

29

1420 – 1440

30

1445 – 1505

31

1510 – 1535

32

1540 – 1600

33

1605 – 1635

34

1640 – 1700

Тема доповіді
ПІБ, посада доповідача
Інтелектуальна власність – прибутковий ресурс бізнесу.
Саверченко О.О., начальник відділу інформаційної підтримки
суб`єктів інноваційної діяльності
Питання надання платних послуг Укрпатенту: поточний стан
та перспективи.
Шумілова Л.Д., начальник відділення патентноінформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній
діяльності
Міжнародні класифікації об‘єктів промислової власності:
огляд новацій.
Грищенко В.Л., головний фахівець відділу патентної
інформації відділення нормативно-інформаційного
забезпечення
Слово учасникам Конференції. Запитання-відповіді,
пропозиції.
Обідня перерва.
Розгляд справ про захист прав інтелектуальної власності у
порядку спрощеного провадження.
Потоцький М.Ю., начальник відділу сприяння захисту прав
Аспекти застосування положень Угоди про асоціацію щодо
дострокового припинення дії свідоцтва України на знак.
Запорожець Л. Г., заступник начальника відділу сприяння
захисту прав
Надання закладом експертизи висновку у випадку
застосування статті 33 Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі»: судова практика.
Ресенчук В.М., головний фахівець відділу сприяння захисту
прав
Перерва. Кава-брейк
Деякі особливості розгляду звернень громадян та
інформаційних запитів у зв’язку з набуттям, здійсненням та
захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Жмурко О. В., начальник відділу розгляду звернень
Запитання-відповіді. Обговорення доповідей другого дня
Конференції. Виступи учасників.
Слово Співголовам Оргкомітету Конференції.
Підведення підсумків та завершення роботи Конференції.
Оргкомітет.
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