ПИТАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ
ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція-семінар з проблем
економіки інтелектуальної
власності

Умови участі у конференції
Бажаючі взяти участь у роботі конференції повинні
до 15 травня 2021 р. (включно) виконати
наступні умови:
 заповнити заявку учасника конференції (за формою),
(назва файлу Прізвище_заявка_еконІВ)
 тези доповіді (назва файлу Прізвище_тези_еконІВ)
 заявку учасника і тези доповіді надсилати на
електронну адресу оргкомітету:
letter@i.kiev.ua та I_Volynets@ukr.net (копію)

Заявка на участь
у ІV Всеукраїнській науково-практичній
конференції-семінарі з проблем економіки
інтелектуальної власності»

«Питання інтелектуальної власності у сфері
трансферу технологій»
21.05.2021 р.
1. П.І.Б.
2. Науковий ступінь, вчене звання
3. Місце роботи, посада
4. Поштова адреса
5. Телефон
6. е-mail
7. Назва тез доповіді

21 травня 2021
У рамках конференції планується
робота за наступною тематикою:
- розуміння поняття «трансфер
технологій», її складових та
особливості цієї сфери діяльності;
- стан та перспективи розвитку
трансферу технологій;
- нормативно-правові аспекти
державного регулювання
трансферу технологій;
- трансфер технологій з позиції
юристів та економістів;
- форми передачі і об’єкти
трансферу технологій;
- трансфер технологій як вид
комунікацій та етапи цього
процесу;
- комерціалізація технологій як
напрям підвищення ефективності
інноваційної діяльності;
- ліцензування як основна форма
трансферу технологій
- методи вартісної оцінки
трансферу технологій;
- моделювання процесів трансферу
технологій;
- система управління трансфером
технологій.

Робочі мови
конференції

Вимоги до
оформлення тез
доповіді:
 обсяг тез до 6 сторінок, шрифт
– TimesNewRoman, 14 кеглем,
формат .doc або .docх,
міжрядковий інтервал -1,5; поля:
верхнє та нижнє -2 см, ліве 2,5 см, праве -1,5 см.
 джерела оформлюються в кінці
тексту(без повторів) під назвою
«Список використаних
джерел:» (відповідно до ДСТУ
8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне
посилання. Загальні вимоги та
правила складання»). У тексті
виноски позначаються
квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового
номера джерела за списком
та через кому – номера
сторінки (сторінок),
наприклад: [11, с. 118].
 автори несуть відповідальність
за зміст тез.
 оргкомітет залишає за собою
право відмовити у публікації
матеріалів, які не відповідають
тематиці конференції або
надіслані пізніше вказаного
терміну.

Матеріали конференції
будуть опубліковані у формі
електронного та друкованого
збірника тез доповідей.
Фінансовий аспект
 Організаційний внесок складає 250 грн (за
друкований збірник).

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СЛУЖБОВИХ
ВИНАХОДІВ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ
СИДОРЕНКО А.П.,
аспірант,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Винахідництво в України нарешті набуло динаміки і за
останні п’ять років кількість отриманих патентів на
винаходи в України збільшилася майже в десять разів - до
3832 у 2017. Особливе місце у винахідницьких відносинах
посідає службове винахідництво, бо в сучасних умовах
жорсткої економії фінансових коштів державне, іноземне та
спонсорське інвестування розробки винаходів майже
відсутнє…
Список використаних джерел:

Консультативно-довідкові
реквізити:
Модератор та керівник конференції:
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович –
д.е.н., проф., академік АТН України та
академік УАН, головний науковий
співробітник економіко-правового відділу
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Голова оргкомітету:

Дорожко Григорій Костянтинович,
к.т.н., заступник директора
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
тел.: (067)-621-88-58,
e-mail.: dorozhko.grig@gmail.com

Секретаріат оргкомітету:

Пилюченко Дар’я,
тел./ факс: (044)-200-08-76 — приймальня
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України ,
e-mail.: letter@i.kiev.ua,
Волинець Інна,
e-mail.: I_Volynets@ukr.net

