
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Круглий стіл 
"Інтелектуальна власність: розвиток 
законодавства та еволюція господарського 
судочинства" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Програма 
31 березня 2021 року 

 

Захід проводить Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у співпраці з проєктом Ради Європи 
"Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя" в он-лайн форматі та присвячується 30-
річчю створення господарських (арбітражних) судів України 



Реєстрація учасників круглого столу 9:30 - 10:00 
 

Підключення до ZOOM конференції: 
https://kls-agency-ua.zoom.us/j/94093664677?pwd=VnhmTEllOGE3Vjh1YWdMUXc0T0pBUT09 

Meeting ID: 940 9366 4677 
Passcode: 928037 

 

10:00 - 10:35 
 
 
 
 
 
 
 

10:35 - 12:15 
 
 

10:35 - 10:50 
 
 
 

10:50 - 11:00 
 
 
 

11:00 - 11:10 
 
 
 

11:10 - 11:20 
 
 
 

11:20 - 11:30 

Відкриття круглого столу 

Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду 
Богдан Львов, к. ю. н., заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського 
суду 
Ліліт Данегян, керівник відділу Департаменту з правової реформи Ради Європи 
Лорд Ньюбергер, Голова Верховного суду Великої Британії у 2012–2017 роках 

Модераторка: Ірина Булгакова, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду 

 
Сесія 1. Еволюція правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Актуальні 
проблеми права інтелектуальної власності. Законодавче забезпечення, якість 
законодавства 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності – процес створення та недоліки 
чинного законодавства 

Віктор Москаленко, суддя, заступник Голови Вищого господарського суду України у відставці 
 

Стратегія для імплементації спеціалізації у сфері інтелектуальної власності: 
структура Вищого суду з питань інтелектуальної власності та критерії відбору 
суддів 

Антон Капітоненко, юрист Юридичної компанії "Baker McKenzie" 
 

Використання прав інтелектуальної власності у господарській діяльності: 
проблеми розвитку правового забезпечення 

Ірина Булгакова, к. ю. н., суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 
 

Трансформація законодавства України про інтелектуальну власність в умовах 
стратегічних викликів 

Ірина Коваль, д. ю. н., доцент, декан юридичного факультету Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 

 
Проблеми та перспективи захисту прав інтелектуальної власності у судовому 
порядку 

Олена Орлюк, д. ю. н., професор, в. о. директора Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Анатолій Кодинець, д. ю. н., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного 
права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



11:30 - 11:40 Методики проведення експертиз об'єктів інтелектуальної власності. Стан справ 
 

та практичні аспекти їх застосування 

Сергій Петренко, к. ю. н., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного 
права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

11:40 - 11:50 
 
 
 

 
11:50 - 12:00 

 
 
 

12:00 - 12:15 
 

12:15 - 12:30 
 

12:30 - 13:45 
 
 

12:30 - 12:40 
 
 
 

12:40 - 12:50 
 
 
 

12:50 - 13:00 
 
 
 

13:00 - 13:10 
 
 
 

13:10 - 13:20 

Дослідження матеріалів заявки на об'єкт права  інтелектуальної  власності  
під час розгляду економічних спорів 

Олександр Худенко, к. ю. н., асистент кафедри господарського права та господарського 
процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Комітету 
цивільного права та процесу Ради адвокатів Київської області 

 
Проблеми експертизи та захисту авторського права наукових працівників 

Роман Кірін, д. ю. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових 
проблем містознавства Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень 
імені В. К. Мамутова Національної академії наук України" 

Загальна дискусія 
 

Перерва 
 

Сесія 2. Визначення питань, що виникають на практиці та потребують 
законодавчого врегулювання та виклики, які постають під час розгляду спорів, 
пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Нові виклики щодо розгляду спорів у галузі інтелектуальної власності 

Олег Чернобай, голова Громадської організації "Всеукраїнська асоціація інтелектуальної 
власності" 

 
Захист суміжних прав. Проблеми та реалії 

Олександр Нікін, генеральний директор Громадської  спілки "Українська  ліга  авторських 
та суміжних прав" 

 
Відмінності у захисті авторських та захисті суміжних прав і пов'язана з цим 
проблематика 

Сергій Хлєбніков, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Інтелкрафтс" 
 

Застосування у судовій практиці положень абзацу 4 пункту 2 статті 20 Закону 
України "Про охорону прав на промислові зразки" 

Тетяна Філіпова, к. ю. н., суддя Північно-західного апеляційного господарського суду 
 

Проблеми визначення "порушеного права" та "порушеного інтересу" під час 
розгляду судових справ з елементом інтелектуальної власності 

Олег Мінгела, к. ю. н., провідний юрист відділу господарсько-правових досліджень проблем 
економічної безпеки Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень імені 
В. К. Мамутова Національної академії наук України" 



13:20 - 13:30 Теоретико-практичні проблеми співвідношення права інтелектуальної власності 
 

 
 
 

13:30 - 13:45 
 

13:45 - 14:30 
 

14:30 - 15:45 

14:30 - 14:50 
 
 
 

14:50 - 15:10 
 
 
 

15:10 - 15:30 
 
 
 

15:30 - 15:45 
 

15:45 - 15:50 

та права власності 

Світлана Клейменова, к. ю. н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін економіко- 
правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Загальна дискусія 
 

Перерва 
 

Сесія 3. Міжнародні аспекти захисту права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність в практиці Європейського суду з прав людини 

Дмитро Третьяков, заступник Секретаря Адміністративного трибуналу Ради Європи, старший 
юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини 

 
Право організацій колективного управління на забезпечення  прав  відповідно  
до європейського законодавства та практики 

Лорі Решардт, головний юрист компанії, IFPI Секретаріат 
 

Авто як бездротові телекомунікаційні  апарати  та  пов'язані  з  ними  проблеми 
в патентному праві 

Карін Фріеє, Голова (головуюча суддя) 6-го Сенату "Недійсність патентів", Федеральний 
Патентний суд, Мюнхен, Німеччина 

Загальна дискусія 
 

Підведення підсумків та завершення круглого столу 

Ірина Булгакова, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 
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