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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

 

ОРЛЮК Олена Павлівна, директор Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України 

МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна, заступник директора Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з наукової 

роботи 

ДОРОШЕНКО Олександр Федорович, заступник директора Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з експертної 

роботи 

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна, завідувач відділу промислової 

власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН 

України 

ПЕТРЕНКО Сергій Анатолійович, керівник центру експертних 

досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН 

України 

ПРОХОРОВ-ЛУКІН Григорій Вікторович, завідувач відділу 

узагальнення експертної та судової практики Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України 

ШТЕФАН Анна Сергіївна, завідувач сектора авторського права відділу 

авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України 
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Секція 1 

Соціальні, економічні, політичні та інші права людини 

 

 

САВЧИН Михайло Васильович 
доктор юридичних наук, професор 

директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного 

права Ужгородського національного університету 

Права людини в умовах екстраординарних обставин 

 

 

БІЛОСКУРСЬКА Олена Валеріївна 
кандидат юридичних наук  

доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Конституція як основоположний спосіб облаштування публічно-

правового середовища соціуму 

 

 

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна 
кандидат юридичних наук 

завідувач Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Права людини і наукова етика 

 

 

МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович 
кандидат юридичних наук 

докторант Інституту законодавства Верховної Ради України 

До питання про м’якість та жорсткість режиму цивільної процесуальної 

безпеки 

 

МУЗИЧУК Катерина Сергіївна 
кандидат юридичних наук 

доцент кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

ПОЛЕТИЛО Павло Сергійович 
студент ІІІ курсу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Конституції країн Європейського Союзу про значення інформаційних 

прав і свобод людини для демократії 

 

 

ОТРОШ Михайло Іванович 
кандидат юридичних наук 

докторант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

Позиція Католицької Церкви щодо прав людини 
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ШТЕФАН Анна Сергіївна 
кандидат юридичних наук 

завідувач сектора авторського права відділу авторського права і суміжних прав Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Змагальні засади цивільного судочинства – фундамент судового захисту 

прав людини              

 

 

ШАБАЛІН Андрій Валерійович 
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

Деякі питання реформування наказного провадження в аспекті захисту 

прав людини 

 

ЯРОШЕНКО Таїсія Іванівна 
викладач Хорольського агропромислового коледжу ПДАА 

Міжнародні гарантії захисту прав та свобод людини 

 

 

Секції 2, 3 

Права учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 

Права внутрішньо переміщених осіб 

 

 

ІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимирович 
кандидат юридичних наук 

доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного 

університету ім. І. Франка 

Проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово 

окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення 

 

 

КОЗІН Ярослав Миколайович 
юрист відділення Нотаріальної палати України у Вінницькій області 

волонтер у Вінницькій правозахисній групі 

Немає прав без обов’язків, немає обов’язків без прав або який механізм 

компенсації за порушені в ході збройного протистояння на сході України 

права людини 

 

 

ПИСЄВА Василіса Володимирівна 
науковий співробітник, консультант Центру гармонізації прав людини і прав 

інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

НАПрН України 

Взаємна кореляція питань біобезпеки та інтелектуальної власності у 

сфері фармації: аспект дотримання прав людини 
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Секція 4 

Права на об’єкти інтелектуальної власності 

 

 

КУЗНЄЦОВ Юрій Миколайович 
доктор технічних наук, професор 

Національний технічний університет України 

Не декларувати, а створювати умови для одержання прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні 

 

 

ОГНЕВ’ЮК Ганна Зіновіївна 
кандидат юридичних наук  

асистент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

Державна система правової охорони інтелектуальної власності – досвід 

зарубіжних країн 

 

 

РОМАШКО Алла Сазонівна 
кандидат технічних наук, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Кравець Валерій Олександрович 
студент магістратури Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

Послідовність самостійної експертизи торгівельної марки за базами 

даних УІІВ та ВОІВ 

 

 

ХАРЧЕНКО Олеся Степанівна 
кандидат юридичних наук 

доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

До питання про способи цивільно-правового захисту авторського права і 

суміжних прав 

 

 

ШТЕФАН Олена Олександрівна 
кандидат юридичних наук, доцент 

завідувач відділу авторського права Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

Захист прав інтелектуальної власності в умовах використання 3D 

технологій 
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ЭННАН Руслан Евгеньевич 
кандидат юридических наук 

доцент кафедры права интеллектуальной собственности Национального университета 

«Одесская юридическая академия» 

Современные тенденции развития патентного права в зарубежных 

странах 

 

 

ЮРЧИШИН Оксана Ярославівна 
кандидат технічних наук, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

КИРИЛЕНКО Лілія Миколаївна 
магістрант кафедри КВМ Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

Охорона результатів творчої діяльності в сфері економіки 

 

БАГРИЦЕВИЧ Євгенія Анатоліївна 
аспірантка Донецького національного університету 

Проблемні питання законодавчого регулювання правового статусу 

технологічних парків 
 

 

ВОРОНЦОВА Катерина Олексіївна 
здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Особисті немайнові права суб’єктів права інтелектуальної власності в 

сфері охорони здоров’я  
 

ЖАРКО Ольга Григорівна 
викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

Змістовна характеристика цивільних правовідносин співавторства 

 

 

ЗЕРОВ Костянтин Олександрович 
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України, аспірант кафедри інтелектуальної власності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Щодо права на справедливу винагороду авторів аудіовізуального твору 

 

 

КОРНІЄНКО Марина Костянтинівна 
директор юридичного департаменту ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», здобувач 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Вільне використання об’єктів авторського права в аудіовізуальних 

творах 
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МАЦКЕВИЧ Ольга Олександрівна 
науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН 

України 

Changes of the Right of Distribution on the Internet 

 

 

ПЕТРЕНКО Андрій Валерійович 
юрист 1 категорії, здобувач кафедри інтелектуальної власності Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Розвиток авторського права на вільне програмне забезпечення в Україні 

 

 

ПЕТРЕНКО Ірина Іванівна 
науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН 

України 

Implementation of Copyright on Literary Compositions by Underage and 

Juvenile Persons 

 

 

ПИЛЮЧЕНОКО Дар’я Василівна 
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

Світовий досвід проблеми сирітських творів для цифрових бібліотек (на 

прикладі Великобританії та США) 

 

 

ПОНОМАРЬОВА Олена Олександрівна 
аспірантка Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Особливості охорони об’єктів патентування інтелектуальної власності в 

сфері медицини 
 

 

ТАЄВСЬКА Маргарита Олександрівна 
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

Актор театру як суб’єкт виконання твору театрального мистецтва 
 

 

ТРОЦЬКА Валентина Миколаївна 
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

НАПрН України 

Обмеження майнових прав авторів з метою забезпечення громадської 

безпеки 
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УЛІТІНА Ольга Володимирівна 
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

Реєстрація авторських прав на фотографічні твори 

 

 

ФЕДОРОВА Надія Вікторівна 
аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

Телеформат як об’єкт авторського права 

 

 

СІЛІНА Марина Димитрівна 
магістр 2-го року навчання Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

Порушення порядку патентування в іноземних державах як суспільно-

небезпечне діяння у сфері охорони державної таємниці 

 

 

ШКУРЕНКО Наталія Сергіївна 
магістр 2-го року навчання Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

Науковий керівник: Ромашко Алла Сазонівна 

Об’єкт господарської діяльності як сукупність різних об’єктів права 

інтелектуальної власності 

 

 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Богдан Андрійович 

НЕДВЕЦЬКИЙ Данило Григорович 
студенти ІІІ курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник: КРИВОЛАПОВ Богдан Михайлович 

Сирітські твори – прогалина законодавчої бази України та зарубіжних 

країн про авторські та суміжні права: шляхи її подолання 
 

 

  


