
      

     
                                                

                                                                                          
 

 

 

 

 

      

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 

ЮРИДИЧНА ДОКТРИНА, ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 

 

 

 

                               

                                                                              ПАРТНЕРИ: 

         

 

 

28 травня 2021 року 

Час проведення: 10.00-16.00 

 



 

Спікери: 

ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович – директор Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України , доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт 

ГОЛІКОВА Олена Валеріївна – завідувач сектору авторського права та суміжних прав 

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 

Міністерства юстиції України, судовий експерт 

КОВАЛЬОВА Наталія Миколаївна – керівник лабораторії права промислової 

власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України, судовий експерт 

ТИМОЩИК Лілія Павлівна – учений секретар Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, кандидат 

економічних наук, судовий експерт 

ТКАЧУК Олексій Петрович – директор з питань експертизи Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) 

СЕЛІВАНЕНКО Володимир Павлович – Секретар Судової палати для розгляду 

справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з 

антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду  

 

 

Правовий практикум акредитовано Національною асоціацією адвокатів 

України. 

Адвокати-учасники отримують підвищення кваліфікації та зарахування 

6 залікових балів 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

 

09.30-10.00 Реєстрація учасників 

 

10.00-10.50 
Доктринальні засади захисту прав інтелектуальної власності в 

Україні 

 

Федоренко Владислав Леонідович – директор Науково-дослідного центру 

судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, судовий експерт 

 
 

10.50-10.55 
 

Запитання та відповіді 

 

10.55-11.35 
Особливості проведення судової експертизи у сфері авторського 

права та суміжних прав 

 

Голікова Олена Валеріївна – завідувач сектору авторського права та 

суміжних прав Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий 

експерт 

 
 

 

11.35-11.40 
 

Запитання та відповіді 

 

11.40-12.20 
Організація проведення судової експертизи у сфері промислової 

власності 

 

Ковальова Наталія Миколаївна – керівник лабораторії права промислової 

власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий 

експерт 

 
 

12.20-12.25 
 

Запитання та відповіді 

 

 

12.25-12.55 

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності. 

Визначення збитків від неправомірного використання обєктів 

інтелектуальної власності. 

 

Тимощик Лілія Павлівна - учений секретар Науково-дослідного центру 

судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України, кандидат економічних наук, судовий експерт 

 

 

12.55-13.00 

 

Запитання та відповіді 

 



13.00-14.20 Правова охорона торгівельних марок та промислових зразків 

 

Ткачук Олексій Петрович – директор з питань експертизи Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»  

(Укрпатент) 

 

14.20-14.30 Запитання та відповіді 

14.30-15.50 Захист прав інтелектуальної власності: практика Верховного Суду 

 

Селіваненко Володимир Павлович – Секретар Судової палати для розгляду 

справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних 

з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду 

 

15.50-16.00 Запитання та відповіді 

 

 

Наші контакти: 

             сайт: www.rd.ua/ua 

email: practicums.rd.ua@gmail.com 

facebook: https://m.facebook.com/portalratiodecidendi 

телефон: 0 800 751 770 

 


