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У Київському університеті права НАН України пройшла VI 

Міжнародна українсько-швейцарська науково-практична конференція 

«Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності 

в Україні та Європі» 

23 листопада 2018 р. в Київському університеті права (КУП) НАН 

України відбулася VI Міжнародна українсько-швейцарська науково-

практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі»  (Національна академія наук 

України). 

Співорганізатором заходу виступила Всесвітня організація 

інтелектуальної власності (ВОІВ). 
 

 
 

Увагу учасників конференції було спрямовано на комплексний аналіз 

проблем і здобутків розвитку права інтелектуальної власності в Україні в 

умовах євроінтеграції, розгляд актуальних аспектів вдосконалення 

національного законодавства, пошук креативних рішень тощо. 

У зібранні взяли участь провідні науковці, аспіранти, студенти закладів 

вищої освіти України й зарубіжних країн, представники Національної 

академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Верховної Ради 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Науково-дослідного 

інституту інтелектуальної власності, Центру судової експертизи та 

експертних досліджень, духовенства, а також іноземні партнери й 

представники дипломатичних місій в Україні. 

Почесними гостями конференції стали: Надзвичайний і Повноважний 

Посол Республіки Узбекистан в Україні А. Абдуалієв, радник Першого віце-

прем'єр-міністра України С. Храпатий, виконавчий директор Асоціації 

приватних вузів З. Маруашвілі, ректор Академії бізнесу та консалтингу 

Д. Хведеліані, керівник грантових проектів асоціації приватних вузів Грузії 

Н. Чаландарішвілі, заступник керівника Секретаріату Національного 
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агентства із забезпечення якості вищої освіти, радник Комітету Верховної 

ради України з питань науки та освіти С. Бондарчук, директор Інституту 

всесвітньої історії НАН Україничлен-кореспондент НАН України 

А. Кудряченко,завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки 

і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

Г. Андрощук та ін. <…> Зі вступним словом до учасників конференції 

звернувся ректор КУП НАН України Ю. Бошицький, який відзначив, що 

проведення конференції спільно з ВОІВ передбачає консолідацію зусиль 

вчених і практиків України й світу у розробленні стратегії інтелектуальної 

власності взагалі та тактики здійснення політики у цій сфері в окремих 

країнах. Україна прагне європейської інтеграції і пристала на концепцію 

адаптації її законодавства до вимог законодавства країн ЄС, є активною 

учасницею заходів ВОІВ із надання належної правової охорони і захисту 

прав на результати інтелектуальної діяльності й активно співпрацює з 

міжнародною спільнотою для реалізації завдань, що стоять перед 

співтовариством у цій сфері. 

На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної 

конференції надійшли привітання від Генерального директора ВОІВ 

Ф. Гаррі, президента Національної академії наук України академіка 

Б. Патона, першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти О. Співаковського та директора Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького НАН України, Почесного ректора КУП НАН 

України академіка Ю. Шемшученка. 

У своїх наукових доповідях учасники конференції обмінювалися 

думками з питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності 

в Україні, нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності й 

інноваційної діяльності на національному й міжнародному рівні, 

особливостей і практики охорони торговельних марок в Україні та ЄС. Вони 

також обговорили проблеми інтелектуальної власності як інструменту 

розвитку економіки: проблеми і шляхи їх вирішення, сучасні тенденції 

розвитку права інтелектуальної власності, правового регулювання 

інтелектуальної власності у соціальних мережах, судові експертизи у сфері 

інтелектуальної власності – сучасний стан та перспективи подальшого 

розвитку тощо. 

Конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі» стала майданчиком для 

обміну думками фахівців із зазначеної проблематики, а її рекомендації та 

пропозиції буде висвітлено у науковому збірнику конференції та надіслано 

до відповідних органів державної влади й управління. 

Крім того, у рамках заходу відбулось урочисте підписання угоди про 

співпрацю між КУП НАН України й Асоціацією приватних вузів України, 

яка передбачає проведення спільних науково-практичних конференцій, 

симпозіумів, наукових досліджень, участь у програмах двостороннього 

обміну студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками, 

організацію спільних літніх шкіл і спільну участь у грантових програмах, а 



також організацію спільної українсько-грузинської програми, яка дає 

унікальну можливість студентам КУП НАН України одночасно здобути 

вищу освіту як в Україні, так і в провідному університеті Грузії. 

Більше світлин із заходу – на сайті КУП НАН України. 
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