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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

Комітет з інтелектуальної власності є постійно 
діючим колегіальним дорадчим органом, 
утвореним при Національній асоціації адвокатів 
України відповідно до розпорядження Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 03 вересня 2019 року № 
110.

Метою діяльності Комітету є: сприяння 
розвитку системи правової охорони і захисту 
інтелектуальної власності та сприяння 
задоволенню професійних потреб адвокатів у 
сфері інтелектуальної власності.

Основні завдання Комітету:

збирає, узагальнює й аналізує кращі практики 
правореалізації і правозастосування у сфері 
інтелектуальної власності;

виявляє актуальні проблеми сфери 
інтелектуальної власності та сприяє їх 
вирішенню;

розробляє проекти правових актів у сфері 
інтелектуальної власності, пропозиції до них 
і чинного законодавства, і виносить їх на 
розгляд РАУ;

здійснює моніторинг потреб адвокатів у 
сфері інтелектуальної власності та сприяння 
їх задоволенню;

бере участь в організації та/або проведенні 
семінарів, круглих столів, конференцій, 
тренінгів та інших заходів НААУ;

співпрацює з профільними вищими 
навчальними закладами з метою спільної 
участі в наукових, дослідницьких, грантових 
програмах і проектах, спрямованих на 
розвиток системи правової охорони і захисту 
інтелектуальної власності;

налагоджує міжнародну співпрацю з 
інституціями у професійних самоврядних 
органах адвокатури, а також з міжнародними 
професійними організаціями у сфері 
інтелектуальної власності;

сприяє отриманню адвокатами спеціальної 
освіти у сфері інтелектуальної власності, 
науково-дослідній діяльності та здобуттю 
наукових ступенів;

співпрацює з громадськими об’єднаннями 
з метою підготовки пропозицій щодо 
розв’язання суспільно важливих питань, 
пов’язаних із охороною і захистом права 
інтелектуальної власності.

готує аналітичні та методичні матеріали для 
адвокатів з питань інтелектуальної власності;



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ 
ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

У 2020 році Комітетом проведено загалом 
3 засідання: 8 травня, 26 листопада, 22 грудня. 

На засіданнях розглядались питання щодо 
подальших планів діяльності Комітету, серед яких: 
робота у напрямку удосконалення IP-сфери, 
підготовка наукових публікацій, проведення 
навчальних заходів на базі ВША, НААУ, а також 
неформальних зустрічей.

У 2020 році члени Комітету активно долучилися 
до організації заходів для адвокатів. Загалом за 
2020 рік було проведено 10 заходів, серед яких:

Сніданок розпочався зі знайомства учасників 
й плавно перейшов у обговорення змін 
законодавства про рекламу, а також її вплив на 
сферу інтелектуальної власності. Зокрема, члени 
Комітету, адвокати - Валентин Рижак та Ірина 
Городецька розповіли про мовне регулювання 
реклами, розміщення порівняльної реклами та її 
допустимість при порівнянні різноманітних груп 
товарів. 

Деталі обговорення: https://cutt.ly/vj2FDUQ

ІР-breakfast на тему: “Інтелектуальна власність 
vs Реклама No.2”

Дата проведення: 13 лютого 2020 року
Місце проведення: ресторан “Чорноморка”, м. Київ

Круглий стіл на тему: «Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності: стан формування 
в контексті конкуренційно-антимонопольної 
реформи»

Дата проведення: 13 лютого 2020 року
Місце проведення: офіс НААУ (м. Київ, вул. 
Борисоглібська 3)

https://cutt.ly/vj2FDUQ


3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Метою заходу було виявлення проблем 
створення спеціалізованого судового органу з 
питань інтелектуальної власності, дослідження 
сучасного стану та організаційних питань 
його створення, обговорення пропозицій 
щодо удосконалення законодавства, яке 
регулюватиме його діяльність.

Деталі обговорення: https://bit.ly/3cekdim
Захід уперше відбувся в онлайн-форматі, 
розпочався зі вступного слова модераторів, 
членів Комітету Валентина Рижака та Ірини 
Городецької. Протягом засідання учасники 
сніданку дискутували також на теми правової 
охорони персонажу в літературному творі, 
необхідності формулювання визначення 
«персонажу» в законодавстві, захисту та 
передачі прав на сценічні образи артистів.

Деталі обговорення: https://bit.ly/2MsYlEV 

Захід розпочав член Комітету Валентин Рижак, 
який розповів учасникам про діяльність Комітету. 
Потім відбулося обговорення тематики сніданку, 
зокрема: адвокати Пилип Білицький та Дмитро 
Судак розповіли про різницю між рекламуванням 
RX та OTC продукції, висвітлили головні правила 
рекламування фармацевтичної продукції, що 
допоможуть уникнути неприємностей. 

Деталі обговорення: https://bit.ly/3cbHJMU

ІР-breakfast на тему: «Гра у найкращого: 
недобросовісна конкуренція, IP та реклама на 
фармацевтичному ринку, або як не потрапити у 
халепу»

Дата проведення:  11 березня 2020 року 
Місце проведення: ресторан “Чорноморка”, м. Київ

Круглий стіл: “Практика захисту прав 
інтелектуальної власності: новели процесуаль-
ного законодавства”

Дата проведення: 16 червня 2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

ІР-breakfast на тему: «Персонаж в оренду. 
Українські реалії ліцензійних договорів у сфері 
авторського права»

Дата проведення:  28 травня 2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа ClickMeeting

https://bit.ly/3cekdim
https://bit.ly/2MsYlEV
https://bit.ly/3cbHJMU


3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

На почату з вітальним словом виступив Голова 
Комітету Микола Потоцький, який закцентував 
увагу на поставлених перед структурним 
підрозділом НААУ завданнях, серед яких і 
моніторинг актуального законодавства у сфері IP. 
Також він повідомив, що члени Комітету активно 
долучаються до роботи щодо створення суду з 
питань інтелектуальної власності, беруть участь 
у заходах, організованих судовою гілкою влади, 
активно співпрацюють із ВША. Доповідач також 
зазначив, що ВРУ підтримано законопроект 
(реєстр. № 2255) про створення національного 
органу з інтелектуальної власності, що є 
надзвичайно важливою, історичною подією у цій 
сфері.

Деталі обговорення: https://bit.ly/2Ml4mDL

Захід організований спільно з молодіжним 
комітетом НААУ – «UNBA NextGen».

На вебінарі було обговорено питання вивчення 
права інтелектуальної власності в країнах 
Європейського союзу, а також було надано 
учасникам рекомендації щодо:

Деталі обговорення: https://bit.ly/36clwdM

Модерували захід члени Комітету Ірина 
Городецька, Валентин Рижак.
Спікером заходу виступила Катерина Сопова - 
к.ю.н., судовий експерт у сфері інтелектуальної 
власності, патентний повірений, Офіс судового 
експерта Катерини Сопової.

Під час заходу відбулася дискусія щодо 
доцільності та процесу реєстрації форми товару, 
як промисловий зразок та як торговельної 
марки. Спікери звернули увагу на відмінності 
у способі використання промислового зразка 
та торговельної марки, критерії відмінності 
(дистинктивності) форми товару.

Наприкінці сніданку, учасникам було 
представлено судову практику у сфері 
застосування знаків на товари.

ІР-breakfast на тему: «Торговельні марки та інші 
об’єкти інтелектуальної власності (кумулятивна 
правова охорона)» 

Дата проведення: 24 липня 2020 року.
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

ІР-breakfast на тему: «Охорона винаходів в 
Україні та міжнародне патентування. Практичне 
використання»

Дата проведення:  12 серпня 2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

Вебінар на тему: «Освіта з питань права 
інтелектуальної власності в Європейському 
Союзі: дорожня карта для адвокатів»

Дата проведення: 31 липня 2020 року.
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

обрання програми для навчання 
(магістратури з права ЄС та інших 
спеціалізацій, спеціалізовані магістратури з 
ІВ, середньо- і короткострокові курси, літні 
школи), можливостей працевлаштування / 
стажування;

можливостей наукової діяльності (аспі-
рантура, спеціалізовані програми, наукові 
стажування).

https://bit.ly/2Ml4mDL
https://bit.ly/36clwdM


3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

З вітальним словом виступив Заступник Голови 
Комітету Сергій Барбашин. Сергій розповів 
учасникам про діяльність Комітету, актуальність 
проведення IP-сніданків, де обговорюються 
важливі для IT- та IP-спільноти теми.

Спікеркою заходу була Мирослава Слободянюк, 
голова патентного департаменту «Боровик та 
Партнери».

Деталі обговорення: https://bit.ly/3qVzWqS

На заході було обговорено питання щодо 
того, які саме докази необхідно збирати, на 
що звертати увагу, чи важливо проводити 
соціологічне дослідження або звертатися до 
експерта в галузі інтелектуальної власності під 
час розгляду справи.

Деталі обговорення: https://cutt.ly/CkiO8Tc

Спікерами заходу виступили: Сергій Барбашин 
– адвокат, заступник Голови Комітету з 
інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ, 
Голова молодіжного комітету НААУ – «UNBA 
NextGen», керуючий партнер Trustme Law Firm 
та Марія Ортинська – адвокатка, патентна 
повірена, керуюча партнерка IPStyle.

Деталі обговорення: https://bit.ly/3qQBfao

ІР-breakfast на тему: «ТМ – попередні відмови та 
новели законодавства»

Дата проведення: 15 вересня 2020 року  
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

ІР-breakfast на тему: «Докази сторін під час 
розгляду справи АМКУ щодо недобросовісної 
конкуренції»

Дата проведення:  9 грудня  2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

https://bit.ly/3qVzWqS
https://cutt.ly/CkiO8Tc
https://bit.ly/3qQBfao


4. ЗАХОДИ, УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ 
КОМІТЕТУ.

Вебінар для адвокатів Дніпропетровської 
області на тему: “Торговельні марки – практичне 
застосування”

Дата проведення: 7 травня 2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа ClickMeeting

Вебінар для адвокатів Дніпропетровської області 
на тему: Інтелектуальна власність: торговельні 
марки та промислові зразки

Дата проведення: 05 вересня 2020 року 
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

Заступник Голови Комітету Сергій Барбашин 
виступив на вебінарі спікером.

Захід відвідало більше 850 адвокатів. Учасники 
на вебінарі отримали інформацію про види 
та порядок реєстрації торговельних марок, 
поради щодо проведення пошуку та подання 
електронних заявок, а матеріал додатково 
закріпили на практичних кейсах.

Голова Комітету Микола Потоцький та його 
заступник - Сергій Барбашин прочитали 
4-годинний вебінар на запрошення Ради 
адвокатів Дніпропетровської області.

У своїх доповідях лектори зосередили увагу 
на питаннях реєстрації торговельних марок 
та правового захисту промислових зразків. 
Незважаючи на тривалість заходу, учасники 
активно приймали участь у дискусіях та задавали 
численні запитання лекторам.

За результатами заходу учасники отримали 4 
залікові бали підвищення кваліфікації.



5. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, 
КОМЕНТАРІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО), 
ОПУБЛІКОВАНІ НА САЙТІ ВША, ЗМІ.

Чи є коронавірус форс-мажором та під-
ставою невиконання зобов’язань? https://
cutt.ly/hlw9Mf7

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Діяльність бізнесу під час карантину 
COVID-19. https://cutt.ly/Plw943G

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Електронні документи: використання у гос-
подарській діяльності та суді. https://cutt.
ly/3lw3pbi

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Використання електронних доказів у суді 
власний досвід. https://cutt.ly/Wlw3xlb

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Як отримати патент на винахід в Україні та 
світі: складання та подання заявки. https://
cutt.ly/clw3FRS

(матеріал видання “Закон і Бізнес” про ІР-
breakfast Комітету від 12.08.2020)

Торговельні марки: ключові зміни після 
реформування законодавства. https://cutt.
ly/Xlw8dBB

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Національний орган інтелектуальної 
власності: правовий статус та функції. 
https://cutt.ly/Dlw8onT

(Голова Комітету - Микола Потоцький)

Охорона патентів на винаходи та корисні 
моделі. https://cutt.ly/clw8ce6

(Заступник Голови Комітету - Сергій 
Барбашин)

Про зміни законодавства у сфері 
інтелектуальної власності та їх вплив на 
захист відповідних прав. https://cutt.ly/
blw8Q7M

(Член Комітету - Олег Чернобай)

Про сучасний стан захисту прав на 
торговельні марки в Україні. https://cutt.ly/
Zlw8IqJ

(Інтерв’ю Антон Коваль, Спілкувався Голова 
Комітету - Микола Потоцький)

Про специфіку судових справ про захист 
прав інтелектуальної власності. https://cutt.
ly/4lw8LU3

(Інтерв’ю Вікторія Сопільняк, Спілкувався 
Голова Комітету - Микола Потоцький)

Як охороняти форми товарів: відмінності 
між промисловим зразком і торговельною 
маркою. https://cutt.ly/Ilw3YVJ

(матеріал видання “Закон і Бізнес” про 
ІР-breakfast Комітету від 24.07.2020 та 
коментар Заступника Голови Комітету 
Сергія Барбашина)
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https://www.hsa.org.ua/blog/chy-ye-koronavirus-fors-mazhorom-ta-pidstavoyu-nevykonannya-zobov-yazan/
https://www.hsa.org.ua/blog/chy-ye-koronavirus-fors-mazhorom-ta-pidstavoyu-nevykonannya-zobov-yazan/
https://www.hsa.org.ua/blog/diyalnist-biznesu-pid-chas-karantynu-covid-19/
https://www.hsa.org.ua/blog/diyalnist-biznesu-pid-chas-karantynu-covid-19/
https://cutt.ly/Plw943G
https://www.hsa.org.ua/blog/elektronni-dokumenty-vykorystannya-u-gospodarskij-diyalnosti-ta-sudi/
https://www.hsa.org.ua/blog/elektronni-dokumenty-vykorystannya-u-gospodarskij-diyalnosti-ta-sudi/
https://cutt.ly/3lw3pbi
https://cutt.ly/3lw3pbi
https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-elektronnyh-dokaziv-u-sudi-vlasnyj-dosvid/
https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-elektronnyh-dokaziv-u-sudi-vlasnyj-dosvid/
https://cutt.ly/Wlw3xlb
https://zib.com.ua/ua/144069-yak_otrimati_patent_na_vinahid_v_ukraini_ta_sviti_skladannya.html
https://zib.com.ua/ua/144069-yak_otrimati_patent_na_vinahid_v_ukraini_ta_sviti_skladannya.html
https://cutt.ly/clw3FRS
https://cutt.ly/clw3FRS
https://zib.com.ua/ua/144602-torgovelni_marki__klyuchovi_zmini_pislya_reformuvannya_zakon.html?fbclid=IwAR1qeGEdx0RMGch6yywBnWsoAOTl4inCAk-Zt0UCD4mDEshkcmVCUUFYYvk
https://zib.com.ua/ua/144602-torgovelni_marki__klyuchovi_zmini_pislya_reformuvannya_zakon.html?fbclid=IwAR1qeGEdx0RMGch6yywBnWsoAOTl4inCAk-Zt0UCD4mDEshkcmVCUUFYYvk
https://cutt.ly/Xlw8dBB
https://cutt.ly/Xlw8dBB
https://www.hsa.org.ua/blog/natsionalnyj-organ-intelektualnoyi-vlasnosti-pravovyj-status-ta-funktsiyi/
https://www.hsa.org.ua/blog/natsionalnyj-organ-intelektualnoyi-vlasnosti-pravovyj-status-ta-funktsiyi/
https://cutt.ly/Dlw8onT
https://zib.com.ua/ua/145920-ohorona_patentiv_na_vinahodi_ta_korisni_modeli_osnovni_zmini.html?fbclid=IwAR3eYb7bO6dAS9ZdEClHeVQTAbogImcNu8jkZFNq_KJAcR2mEiEzSbtWv3w
https://zib.com.ua/ua/145920-ohorona_patentiv_na_vinahodi_ta_korisni_modeli_osnovni_zmini.html?fbclid=IwAR3eYb7bO6dAS9ZdEClHeVQTAbogImcNu8jkZFNq_KJAcR2mEiEzSbtWv3w
https://cutt.ly/clw8ce6
https://www.hsa.org.ua/blog/oleg-chernobaj-pro-zminy-zakonodavstva-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-ta-yih-vplyv-na-zahyst-vidpovidnyh-prav/
https://www.hsa.org.ua/blog/oleg-chernobaj-pro-zminy-zakonodavstva-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-ta-yih-vplyv-na-zahyst-vidpovidnyh-prav/
https://www.hsa.org.ua/blog/oleg-chernobaj-pro-zminy-zakonodavstva-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-ta-yih-vplyv-na-zahyst-vidpovidnyh-prav/
https://cutt.ly/blw8Q7M
https://cutt.ly/blw8Q7M
https://cutt.ly/Zlw8IqJ
https://cutt.ly/Zlw8IqJ
https://www.hsa.org.ua/blog/viktoriya-sopilnyak-pro-spetsyfiku-sudovyh-sprav-pro-zahyst-prav-intelektualnoyi-vlasnosti/
https://www.hsa.org.ua/blog/viktoriya-sopilnyak-pro-spetsyfiku-sudovyh-sprav-pro-zahyst-prav-intelektualnoyi-vlasnosti/
https://cutt.ly/4lw8LU3
https://cutt.ly/4lw8LU3
https://zib.com.ua/ua/143856-yak_ohoronyati_formi_tovariv_vidminnosti_mizh_promislovim_zr.html
https://zib.com.ua/ua/143856-yak_ohoronyati_formi_tovariv_vidminnosti_mizh_promislovim_zr.html
https://zib.com.ua/ua/143856-yak_ohoronyati_formi_tovariv_vidminnosti_mizh_promislovim_zr.html
https://cutt.ly/Ilw3YVJ


6. КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ, ПРОВЕДЕНИХ 
У ВША НААУ.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів 
Комітетом спільно з Вищою школою адвокатури 
НААУ було організовано низку заходів, а саме:

29 січня 2020 року проведено вебінар 
на тему:” Торговельні марки – практичне 
застосування 2020”, лектор – Сергій 
Барбашин.

24 березня 2020 року проведено семінар 
на тему:” Еволюція торговельної марки на 
прикладі LIFE SCIENCES індустрії”, лектор - 
Пилип Білицький.

21 квітня 2020 року проведено вебінар 
на тему: ”ТМ — електронне подання заявок 
2020”, лектор - Сергій Барбашин.

5 травня 2020 року проведено семінар на 
тему: ”Дострокове припинення правової 
охорони торговельної марки в Україні у 
зв’язку з її невикористанням”, лектор - Ганна 
Прохорова.

12 травня 2020 року проведено вебінар 
на тему: ”Успішна реєстрація ТМ”, лектор - 
Сергій Барбашин.

06 червня 2020 року проведено навчальний 
курс ”IP-Web-Day: Торговельні марки 
& авторське право”, лектори - Сергій 
Барбашин, Анна Кравчук, Ольга Кулініч, 
Марія Ортинська, Микола Потоцький, Ганна 
Прохорова, Вікторія Сопільняк, Катерина 
Сопова.

18 червня 2020 року проведено онлайн-
семінар на тему: ”Медіація для вирішення IP 
- спорів”, лектори - Олена Білозор та Ольга 
Хмарук.

23 липня 2020 року проведено семінар 
на тему:”Оцінка майнових прав ІВ для 
адвокатів”, лектор - Олена Кияшко.

16 жовтня 2020 року проведено семінар 
на тему:”Торговельні марки 2020: новели 
правової охорони”, лектор - Микола 
Потоцький.

11 листопада 2020 року проведено вебінар 
на тему:”Як адвокату стати експертом у 
сфері ІТ та креативного права”, лектор - 
Сергій Барбашин.

11 грудня 2020 року проведено нав-
чальний курс День інтелектуальної 
власності «Інтелектуальна власність 2020: 
перезавантаження», лектори - Микола 
Потоцький, Сергій Барбашин, Катерина 
Сопова, Юлія Прохода, Максим Бочаров, 
Олег Чернобай, Олександр Мамуня, Анна 
Кравчук, Антон Коваль.

15 грудня 2020 року проведено вебінар на 
тему:”Як адвокату стати експертом у сфері ІТ 
та креативного права. Частина 2”, лектор - 
Сергій Барбашин.
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7. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
СПРЯМОВАНОЇ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ 
АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ.

Розрізняльна здатність торговельної марки 
16.01.2020 р.

Як відбувається передача авторських прав від 
автора до інших осіб та які умови потрібно 
прописати в договорі? 01.09.2020 р.

Як автор може розпорядитися своїми 
авторськими правами? 02.12.2020 р.

Електронне подання заявок на знаки для 
товарів та послуг 07.02.2020 р.

Торговельні марки: умови та строки 
реєстрації у 2020 році 13.03.2020 р.

Електронне подання заявок на реєстрацію 
ТМ 20.05.2020 р.

Докази набуття розрізняльної здатності 
торговельної марки 21.07.2020 р.

Вебінари Сергія Барбашина: Відповідає Сергій Барбашин:

Посилання на відеоматеріали за резуль-
татами проведених заходів підвищення 
кваліфікації:

Відповіді членів Комітету на запитання 
адвокатів у межах рубрики Вищої школи 
адвокатури НААА #ВідповідіЛекторівВША

https://www.youtube.com/watch?v=HfnhAMX1D5Q
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3463465850399818
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3463465850399818
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3463465850399818
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3741530699259997
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3741530699259997
https://www.youtube.com/watch?v=0Um1DpVDnV0
https://www.youtube.com/watch?v=0Um1DpVDnV0
https://www.youtube.com/watch?v=k7H4WdyU1DQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7H4WdyU1DQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ya6mdUp2j9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ya6mdUp2j9Y
https://www.youtube.com/watch?v=qhbpu_WurDU
https://www.youtube.com/watch?v=qhbpu_WurDU

