
 
08:30‒09:15 Реєстрація. Ранкова кава 

09:15‒09:30 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Андрій ДЕМЧУК, директор департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності  Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

 
ДИСКУСІЯ 

«TDME/Там, де ми є»* — Україна на IP-мапі світу 
                                              * пісня гурту «Антитіла» 

Модератор: Михайло ДУБИНСЬКИЙ, керуючий партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова», 
 патентний повірений України, доктор філософії в галузі права 

 

09:30‒11:00 

 Саша ВУНШ-ВІНСЕНТ, начальник відділу 
економіки та статистики Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності, один із 
редакторів Глобального інноваційного 
індексу 

 Тамаш КІРАЛІ, спеціаліст із питань політики 
у сфері інтелектуальної власності 
Генерального директорату «Торгівля» 
Європейської комісії 

 Лідія ЛЕВІЦЬКА, керівник напряму 
«Інтелектуальна власність» Американської 
торговельної палати в Україні 

 Ольга ЛУК'ЯНОВА, керівник юридичного 
департаменту, комплаєнс-офіцер групи 
компаній «Хенкель в Україні» 

 Погляд із Женеви: дослідження ВОІВ 
Global Innovation Index - чому ми саме 
там, де ми є? 

 Політика Європейського Союзу у сфері 
інтелектуальної власності: погляд із 
Брюсселя 

 Погляд із Вашингтона: «Список 301» та 
його вплив на нашу державу 

 Погляд ізсередини: як оцінюють стан IP 
іноземні партнери та інвестори 

 Погляд іззовні: Україна з точки зору 
глобального виробника 

11:00‒11:15 КАВА-БРЕЙК 

11:15‒11:30 

СПЕЦДОПОВІДЬ 
Тетяна КУДРИЦЬКА, радниця ЮФ AEQUO 

ІР у світлі реформ 2014 – 2020 років 
 

 
ДИСКУСІЯ 

 UKRAINIAN IP СHALLENGE 
Модератор: Ярослав ОГНЕВʼЮК, партнер Sayenko Kharenko 

 

11:30‒13:00 

 Сергій ІОНУШАС, заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності 

 Тарас ТАРАСЕНКО, народний депутат 
України 

 Анна ОСТАНІНА, директор з юридичних 
питань European Communities Trade Mark 
Association  

 Лариса ШВЕЦОВА, член Вищої ради 

 Становлення системи управління IP-
сферою в Україні: хто відчує покращення? 

 Законодавче забезпечення IP-реформ в 
Україні: дорожня карта чи хаотичні рухи? 

 Останні європейські тенденції розвитку ІP: 
додаткові виклики для України 

 Підводні рифи захисту ІР в Україні 

 ІР-суд: які перешкоди, які очікування та 
коли буде «відпущено гальма»? 



правосуддя 

 Оксана БЛАЖІВСЬКА, член Вищої ради 
правосуддя 

 

13:00‒13:15 КАВА-БРЕЙК 

13:15‒13:50 

МАСТЕР-КЛАС 

Олександр ПАХАРЕНКО, партнер ППФ «Пахаренко і партнери»,  
патентний повірений України, директор Українського альянсу по боротьбі з підробками та 
піратством 
Євген КОМПАНЕЦЬ, заступник начальника юридичного відділу ППФ «Пахаренко і партнери» 
 
Боротьба з контрафактом: практика правозастосування 

13:50‒14:20 ОБІД 

 
TM & GEOGRAPHICAL INDICATION & PATENTS 

Модератор: Владислав БІЛОЦЬКИЙ, бізнес-партнер практики IP JUSCUTUM 
 

14:20‒15:30 

 Богдан ПАДУЧАК, заступник директора 

департаменту розвитку сфери 
інтелектуальної власності  Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

 Інна ШАТОВА, заступник начальника 
управління промислової власності - 
начальник відділу права промислової 
власності департаменту розвитку сфери 
інтелектуальної власності Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

 Дмитро НІКУЛЕСКО, адвокат ЮФ 
«Ілляшев та Партнери» 

 Мирослава КОВАЛЬ-ЛАВОК, юрист 
МЮФ Baker McKenzie 

 Юлія ПРОХОДА, національний експерт 
проєкту ЄС «Підтримка захисту системи 
географічних зазначень в Україні», 
радник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України, патентний повірений України, 
директор ДП «ІНТЕЛС-Інтернешнл 
Нетворк Україна» 

 Христина СТАТНИК, юрист Artificial Core 

 Дмитро ТАРАНЧУК, директор із 
правового забезпечення АТ «Фармак» 

 Олександр КОЗИРЄВ, юрист BAYER 

 Стратегії ефективного захисту ТМ 

 Новели доменних спорів 

 «Убивча» популярність: розмивання 
(dilution) торговельної марки або її 
перетворення на родове поняття 

 Український досвід реєстрації географічних 
зазначень 

 Визнання ТМ добре відомою в Україні. 
Виконання проєкту з точки зору інхаус-
юриста 

 «Виняток Болар» - імплементація в Україні: 
законодавча практика і проблеми реалізації 

 
 

15:30‒15:45 КАВА-БРЕЙК 

IP. MEDIA & ENTERTAINMENT 
Модератор: Юлія СЕМЕНІЙ, партнер Asters 

15:45–16:00 
Аліна ПОДОЛЯК, старша юристка ЮФ 
AEQUO 

Супровід міжнародних стартапів  у сфері медіа. 

Горизонт планування - п’ять років 

16:00–16:15 

Ірина СТРОЙКО, заступник генерального 

директора ТОВ «КВАРТАЛ 95» з юридичних 

питань 

Регулювання платформ спільного доступу до 

відео. Нові європейські вимоги у сфері 

авторського права і суміжних прав 

16:15–16:30 
Євгенія СТУПЧУК, керівник юридичного 
департаменту Secret Service Entertainment 
Agency, юрисконсульт SSD&P 

Захист авторських прав у YouTube і TikTok. 
Монетизація інтелектуальної власності 
 



(Великобританія) 

16:30–16:45 
Анна САВЧЕНКО, начальник відділу судової 
роботи департаменту правового 
забезпечення ПрАТ «Київстар» 

Судове врегулювання (оскарження) арешту прав 
інтелектуальної власності 

16:45‒17:00 Мар`яна МІЩУК, старший юрист ЦУМ Інтелектуальна власність та  fashion-індустрія 

17:00‒17:15 
Юрій СВИСТУН, юрисконсульт Huawei 
Consumer Business Group Ukraine 

Питання збирання і розподілу авторських 
відрахувань із обладнання, яке можна 
використовувати для відтворення 

17:15‒17:30 КАВА-БРЕЙК 

17:30‒17:50 МАСТЕР-КЛАС 
Олександр СЕЛІВАНОВ, юрист музичного видавництва BEST MUSIC 
Реклама та IP 

 
INNOVATIONS & IP 

Модератор: Наталія РЯЗАНОВА, керуюча партнерка ПЮК SION, патентна повірена, к.ю.н. 

17:50‒18:45 

 Ольга СІМСОН, директорка та 
співзасновниця Інституту права, 
технологій та інновацій, CSO та 
кофаундерка V-Art, лідерка проєкту 
Creative Law Studios, д.ю.н. 

 Гвілім РОБЕРТС, професор Університету 
Queen Mary, європейський патентний 
повірений, поважний патентний 
повірений Великобританії, патентний 
адвокат вищих судів 

 Тетяна ХАРЕБАВА,  керівник 
юридичного департаменту SPORT LABS 
GROUP 

 Олександр БАБЕНКО, заступник 
директора департаменту архітектури і 
управління ІТ з інтелектуальної 
власності ГО АТ «КБ «ПриватБанк» 

 Олена БРАГАРНИК, заступник 
начальника відділу підтримки винаходів 
ДІФКУ 

 Захист прав на цифрове мистецтво 

 Комерціалізація інновацій у Великій Британії 

 IP & eSports 

 Трансфер технологій: правове забезпечення 

 Допомога держави в процесі комерціалізації 
інновацій 

 

18:45‒20:00 NETWORKING 

 


