
Рекомендації комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради 
України з питань науки і освіти на тему: «Інтелектуальна власність в 
Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» (Проект) 

<…> З метою покращення стану правовідносин у сфері інтелектуальної 
власності, приведення їх у відповідність із сучасними тенденціями розвитку 
суспільства, забезпечення виконання взятих Україною міжнародних 
зобов’язань, зокрема перед Європейським Союзом, та визначення 
національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності учасники 
слухань р е к о м е н д у ю т ь :  

1. Верховній Раді України:  
1.1. Взяти до відома висловлені учасниками слухань оцінки стану сфери 

інтелектуальної власності та пропозиції щодо концептуальних засад її 
розвитку. 

1.2. Розглядати, як пріоритетні, внесені до Верховної Ради України 
проекти законів у сфері охорони прав інтелектуальної власності.  
Забезпечити імплементацію в них положень Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, міжнародних договорів,  згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

2. Кабінету Міністрів України: <…> 2.21. З метою формування високого 
рівня культури, науки та освіти українського суспільства:  

1) забезпечити розробку і затвердження комплексу заходів з поширення 
знань про інтелектуальну власність та розглянути питання щодо державної 
підтримки спеціалізованих засобів масової інформації, які поширюють 
знання у сфері інтелектуальної власності; 

2) запровадити викладання обов’язкового курсу «Основи 
інтелектуальної власності» на рівні шкільної середньої освіти; 

3) зобов’язати усіх суб’єктів освітніх послуг (в особі бібліотек та фондів) 
припинити тривалі порушення авторських прав та тиражування навчально-
методичної літератури без згоди власників майнових прав;  

4) забезпечити підвищення доступності освіти у сфері інтелектуальної 
власності; 

5) забезпечити перегляд національних стандартів із напряму 
«Інтелектуальна власність» з метою приведення у відповідність з потребами 
суспільства, орієнтованого на знання;  

6) удосконалити рівень підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
кадрів у сфері інтелектуальної власності, задля чого запровадити наукову 
складову як обов’язковий елемент програм підвищення кваліфікації, яке 
проводити на базі провідних вузів та академічних наукових інституцій, що 
спеціалізуються у цій сфері;  



7) доручити Міністерству освіти і науки України подовжити тривалість 
магістерської програми «Інтелектуальна власність» (напрям підготовки 
«Специфічні категорії») до двох років, із обов’язковим компонентом 
виробничої практики у сфері інтелектуальної власності як складової 
навчального плану;  

8) з метою підвищення підготовки науково-педагогічних кадрів 
створити можливості для проведення наукових досліджень та отримання 
наукових ступенів у сфері інтелектуальної власності в межах окремих 
спеціальностей у різних галузях наук (юридична, економічна, технічна, 
сільськогосподарська науки);  

9) з метою популяризації знань та з врахуванням політики Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності забезпечити підтримку ініціативи 
національних вищих навчальних закладів освіти та академічних наукових 
інституцій у частині відкриття центрів університетських координаторів з 
інтелектуальної власності, проведення літніх шкіл з інтелектуальної 
власності, тощо;  

10) забезпечити підвищення якості освіти та підготовки фахівців різних 
галузей знань у сфері інтелектуальної власності, із метою чого надати на 
вільний вибір вузів визначати ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» чи «магістр»), на якому має викладатися курс 
«Інтелектуальна власність» (з уніфікацією назви курсу по усіх вузах) як 
обов’язковий курс навчального плану;  

11) розглянути питання щодо запровадження програм державної 
підтримки спеціалізованих засобів масової інформації, які поширюють 
знання у сфері інтелектуальної власності.  

2.22. Доручити уповноваженому центральному органу виконавчої влади 
у сфері інтелектуальної власності ініціювати дослідження щодо правової 
охорони традиційних знань, фольклору, народних промислів тощо, із 
залученням широких громадських кіл, творців, науковців тощо. 

<…> 4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти: 
4.1. Створити дорадчу групу з досвідчених фахівців права 

інтелектуальної власності, представників органів влади, громадськості та 
засобів масової інформації для надання пропозицій щодо рішень Комітету 
стосовно розгляду законопроектів Верховною Радою України та її 
комітетами. 

4.2. Прискорити роботу над прийняттям нової редакції Закону України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність», в якому, зокрема, закріпити за 
бюджетними науковими установами прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності, створювані за бюджетні кошти в межах наукових досліджень, за 



аналогом із чинним законом про вищу освіту; а також підвищити рівень 
захисту прав інтелектуальної власності (Проект Рекомендацій 
комітетських слухань // Комітет з питань науки і освіти (http://kno.rada.
gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=61862&cat_id=61640). –
 2014. – 20.10). 

 


