
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ 
 

  

 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному семінарі 

«ПЕРЕДДОГОВІРНІ ТА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ПЕРЕДАВАННЯ 

ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»,  

який відбудеться 29 березня 2018 р. у м. Києві за адресою: вул. Антоновича, 180  

(ДНУ УкрІНТЕІ, метро Либідська) 

Питання, що будуть розглядатися: 

 Які заходи мають бути здійснені на етапі підготовки до передання прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

 Порядок укладення попередніх (доліцензійних) угод у сфері інтелектуальної 

власності: 

- особливості укладення протоколу про наміри; 

- як та коли має укладатись угода про конфіденційність; 

- форма та зміст опціонних договорів; 

- договірні відносини щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності; 

- угода про співпрацю як форма закріплення відносин між сторонами. 

 Попередня оцінка доцільності отримання ліцензії чи укладення договору про 

передання прав. 

 Договори щодо розпоряджання правами на об’єкти інтелектуальної власності: 

- договори про передання прав; 

- ліцензійні договори; 

- договори про оформлення прав інтелектуальної власності як внеску до 

статутного фонду господарських товариств; 

- договірні відносини щодо службових об’єктів інтелектуальної власності та 

об’єктів, створених на замовлення. 

Запрошуються спеціалісти з питань інтелектуальної власності та трансферу 

технологій: представники ВНЗ, галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, 

науковці, патентні повірені, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи. 

 

ФОРМА ТА УМОВИ УЧАСТІ 

 
1. Очна участь Організаційний внесок – 250 грн. (сплачується на розрахунковий 

рахунок УкрІНТЕІ або готівкою у касі Інституту) – включає: участь у роботі семінару, 

матеріали до семінару, програму заходу,  сертифікат учасника. 



2. Заочна участь Вартість заочної участі – 200 грн. (сплачується на розрахунковий 

рахунок УкрІНТЕІ) – включає: надання доступу до on-line трансляції семінару, матеріали 

до семінару, сертифікат учасника.  

 
Реквізити для оплати:  

р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві, 

ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502 
 

         Для участі у роботі семінару просимо до 27 березня 2018 р. надіслати на електронну 

адресу matusevich@uintei.kiev.ua, ilv@uintei.kiev.ua (тема «семінар») Заявку за наведеною 

формою: 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

науково-практичного семінару «Переддоговірні та договірні відносини щодо передання прав 

на об’єкти інтелектуальної власності»,  29 березня 2018 р. 
 

Прізвище, ім'я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада  

Назва установи, організації, 

фізична особа 

 

Контактний номер телефону  

Е-mаіl  

Форма участі 

(необхідне залишити) 

- очна  

- заочна 

Форма оплати 

(необхідне залишити) 

- на розрахунковий рахунок 

- у касу інституту 

 

Організатор: Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (ДНУ УкрІНТЕІ), вул. Антоновича, 180, м. Київ, 03150. 

 

Контактна особа з організаційних питань: 

Матусевич Вікторія Володимирівна тел. (044) 521-00-70; (050) 351-59-22 

 

 

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег! 
 

mailto:matusevich@uintei.kiev.ua

