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Організатори: 
 Центр дослідження інтелектуального права 
 Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
Місце проведення: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.  
  
Час проведення: 30 листопада 2016 р. (середа), початок о 17.00. 
 
Порядок проведення: 
16.45. – 17.00. – реєстрація учасників. 
17.00. – 18.45. – виступи учасників, обговорення, публічна дискусія. 
18.45. – 19.00. – підведення підсумків круглого столу.  
 
Умови участі: безкоштовно. 
 
Учасники: до участі в роботі круглого столу запрошуються 
представники юридичних компаній, адвокати, судді, патентні 
повірені, представники органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, представники бізнесу та всі інші заінтересовані 
особи, які цікавляться тематикою інтелектуальної власності. 
 
За результатами проведення круглого столу планується видання 
Збірника матеріалів. Збірник буде видано в електронній формі та 
буде розміщено на сайті Центру дослідження інтелектуального права 
та на веб-сторінці кафедри інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного права юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  
Збірник матеріалів круглого столу буде надіслано безкоштовно 
кожному учаснику в електронній формі. У разі необхідності 
отримання паперової версії Збірника необхідно сплатити внесок на 
покриття витрат на його друк та пересилання отримувачеві у розмірі 
100 грн. за наступними реквізитами номер карткового рахунку у 
Приватбанку 5168 7420 2047 4213 на ім’я Тарасенка Леоніда 
Леонідовича. 
 
  



Теми виступів на круглому столі доповідачів: 
 
«Договори на використання засобів індивідуалізації суб’єктів 
господарювання: проблемні питання»: доктор юридичних наук, 
професор Яворська Олександра Степанівна  
 
«Доменні імена та доменні спори»: кандидат юридичних наук, 
доцент, адвокат Тарасенко Леонід Леонідович 
 
«Комерційні позначення: проблеми правової охорони»: кандидат 
юридичних наук, доцент, адвокат Мартин Володимир Михайлович 
 
«Знак для товарів і послуг: новітні тенденції»: магістр права Гирич 
Олександр Сергійович 
 
Теми інших виступів формуються в міру надходження заявок на 
участь. 
 
Оргкомітет: 
Олександр Гирич, тел. 098 953 20 25. 
Леонід Тарасенко, тел. 097 486 55 93. 
 
Для участі в роботі круглого столу слід подати заявку, яка 
містить: 

- прізвище, ім’я, по батькові учасника; 
- місце праці, посада; 
- тема доповіді (за бажанням). 

 
Заявку можна надіслати на електронну пошту iprclviv@gmail.com або 
можна повідомити оргкомітет за вказаними вище номерами 
телефонів. 
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