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У Київському університеті права НАН України пройшла 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання права 

інтелектуальної власності» за участі науковців з України, Ізраїлю та 

Швейцарії 

21–23 травня 2018 р. на базі Київського університету права (КУП) НАН 

України пройшла перша Міжнародна українсько-швейцарсько-ізраїльська 

науково-практична конференція «Актуальні питання права інтелектуальної 

власності»  (Національна академія наук України). 

 

 
 

Її співорганізаторами, крім КУП НАН України, виступили Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ) (м. Женева, Швейцарія), Тель-

Авівський університет (м. Тель-Авів, Ізраїль) і Центр порівняльних правових 

досліджень ОНО академічний коледж (Кір’ят, Ізраїль). 

У роботі конференції взяли участь провідні науковці й фахівці у сфері 

інтелектуальної власності з України, Ізраїлю та Швейцарії, представники 

державних органів і установ, дипломатичних місій в Україні, аспіранти, 

студенти українських закладів вищої освіти. 

Серед почесних гостей конференції були присутні: директор Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАН України 

Ю. Шемшученко, заступник керівника програм Департаменту країн з 

перехідною та розвинутою економікою ВОІВ О. Шевченко, професор 

Юридичної школи ОНО, Центру порівняльних правових досліджень, 

засновник та академічний директор Академічного коледжу ОНО (Ізраїль) 

Ш. Яніскі-Равід, професор факультету права Тель-Авівського університету 

А. Хури, Голова Уманської районної ради О. Супрунець, старший науковий 

співробітник Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН 

України Д. Махновський, виконувач обов’язків заступника директора 

науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України О. Адлер, директор Інституту 

всесвітньої історії НАН України член-кореспондент НАН України 
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А. Кудряченко, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного 

інституту (НДІ) приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака Національної академії правових наук (НАПрН) України М. 

Галянтич, представник Посольства Грузії в Україні А. Анджепаридзе, 

головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН 

України Г. Андрощук, директор департаменту з корпоративної безпеки 

Українського Союзу промисловців і підприємців С. Худобін. 

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор 

Київського університету права НАН України професор Ю. Бошицький, який 

зазначив, що проведення наукових форумів, семінарів, конференцій та 

майстер-класів у КУП НАН України, котрі збирають провідних 

представників науки й практиків та під час яких може презентувати себе нова 

генерація науковців, уже стало традицією університету. Цей форум є першим 

науково-практичним заходом у такому складі учасників і, на думку 

професора Ю. Бошицького, має стати вагомим внеском у розбудову 

теоретичних і практичних проблем інтелектуальної власності й права 

інтелектуальної власності. 

Від імені ВОІВ і безпосередньо її генерального директора Ф. Гарі 

учасників заходу привітав О. Шевченко, який акцентував на діяльності ВОІВ 

із розвитку інновацій і розроблення політики у сфері інтелектуальної 

власності. 

На адресу організаторів та учасників конференції надійшли також 

привітання від президента Національної академії наук України академіка 

НАН України Б. Патона, директора Департаменту країн з перехідною та 

розвинутою економікою ВОІВ М. Швантнера, заступника Міністра освіти і 

науки України М. Стріхи й голови Північно-Східного наукового центру НАН 

України та МОН України академіка НАН України В. Семиноженка. 

У своїх наукових доповідях учасники форуму обмінялися думками з 

питань нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності на 

міжнародному й національному рівнях, розглянули окремі аспекти 

вдосконалення регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, 

проблеми інтелектуальної власності як інструменту розвитку економіки, 

проаналізували проблемні питання охорони авторського права, патентного 

права, сучасні тенденції розвитку права інтелектуальної власності тощо. 

У рамках роботи конференції відбулися переговори ректора КУП НАН 

України професора Ю. Бошицького з представниками Тель-Авівського 

університету й Центру порівняльних правових досліджень ОНО 

академічного коледжу щодо проведення наступної спільної науково-

практичної конференції на базі ізраїльського вищого навчального закладу. 

КУП НАН України та Центр порівняльних правових досліджень ОНО 

академічний коледж урочисто підписали меморандум про співробітництво, 

котрий відкриває перспективи для їхньої майбутньої двосторонньої 

співпраці. 

Наступні робочі дні конференції присвячувалися проблематиці 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та блокчейн-технологіям в 



Ізраїлі й Україні. Було заслухано чимало надзвичайно важливих та 

інформативних виступів і презентацій, а студентська молодь дізналася про 

нові актуальні проблеми права інтелектуальної власності, мала нагоду 

познайомитися й обмінятися враженнями про міжнародну науково-

практичну конференцію зі студентами з Ізраїлю та Швейцарії. 

За результатами роботи конференції найкращі презентації було 

відзначено сертифікатами. 

 


