
10 грудня 2015 р. у Київському університеті права (КУП) НАН 

України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в 

Україні та Європі», співорганізаторами якої виступили КУП НАН України 

та Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).  

У заході взяли участь представники ВОІВ, Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії прокуратури України, провідні науковці, 

аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн – 

зокрема, Національного авіаційного університету, Київського економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана, Батумського державного університету ім. 

Шота Руставелі (Грузія), Варненського вільного університету ім. Чорноризця 

Храбра (Болгарія).  

Почесними гостями конференції стали відомий австрійський учений-

правознавець і політичний діяч, голова Федеральної ради Австрії (1988, 1992–

1997 рр.) професор Г. Шамбек, професор Лінцського університету 

ім. Й. Кеплера (Австрія) Геріберт Франс Коек, Надзвичайний та Повноважний 

Посол Грузії в Україні М. Уклеба, радник з питань освіти та науки Посольства 

Республіки Болгарія в Україні П. Танєв і суддя Конституційного Суду України 

кандидат юридичних наук О. Пасенюк.  

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор КУП НАН 

України кандидат юридичних наук, професор Ю. Бошицький. Він, зокрема, 

зазначив, що розроблення стратегії інтелектуальної власності взагалі й тактики 

здійснення політики у цій сфері в окремих країнах потребує консолідації зусиль 

правознавців – учених і практиків. Сучасна економіка, яка, за словами 

професора Ю. Бошицького, розвивається у межах численних 

транснаціональних компаній, характеризується широким використанням 

об’єктів інтелектуальної власності, яке важко контролювати за допомогою 

національних правових засобів окремих держав. Тому надзвичайно актуальною 

є необхідність розроблення наднаціональних засобів, способів і форм 

врегулювання відносин щодо комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

та дотримання права творців на винагороду як презумпції. Попри те, що в 

Україні у цій галузі вже зроблено чимало (зокрема, посилено відповідальність 

за порушення суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, підписано 

низку міжнародних договорів, спрямованих на поглиблення міждержавних 

зв’язків у цій сфері та полегшення проведення експортно-імпортних операцій з 

використанням об’єктів інтелектуальної власності тощо), перед правниками 

досі стоїть багато проблем та практичних завдань.  

Із промовою виступив також керівник програм Департаменту країн із 

перехідною та розвинутою економікою ВОІВ О. Шевченко. Він розповів 

присутнім про напрями діяльності ВОІВ, які мають на меті сприяння розвитку 

інновацій і розроблення політики у сфері інтелектуальної власності. 



Наукові доповіді учасників конференції були присвячені питанням 

нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності на національному та міжнародному рівні, окремим аспектами 

вдосконалення регулювання відносин інтелектуальної власності, проблемам 

інтелектуальної власності як інструменту розвитку економіки, сучасним 

тенденціям розвитку права інтелектуальної власності, особистим немайновим 

правам інтелектуальної власності тощо. За результатами заходу буде 

опубліковано збірку матеріалів тез і доповідей його учасників.  

У рамках проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в 

Україні та Європі» відбулося також підписання Меморандуму між КУП НАН 

України й «Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством» 

(УАПП). В церемонії взяли участь ректор КУП НАН України Ю. Бошицький та 

президент УАПП А. Пахаренко-Андерсон. 

Після підписання меморандуму відбулося офіційне відкриття Музею 

підробок «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» 

(Міжнародна науково-практична конференція з проблем права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі // Національна академія наук 

України (http://g.ua/N12j). – 2015. – 15.12). 
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