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Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-

дослідних установах 

 

Увага Всесвітньої організації інтелектуальної власності протягом 29 

лютого – 4 березня 2016 р. була зосереджена до проведення Міжнародного 

семінару «Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-

дослідних установах», що проходив у Міжнародному центрі правових та 

історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ 

(Львів, 29.02–01.03) та Київському університеті права НАН України (Київ,  

03.03–04.03)  (Міністерство освіти і науки України). 

У роботі Міжнародного семінару взяли участь представники Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності, Національної академії наук України, 

Міністерства освіти і науки України, провідні науковці, аспіранти, студенти 

вищих навчальних закладів України, Державного університету (Тбілісі, Грузія), 

Університету ім. Семелвейса (Будапешт, Угорщина). 

Зі вступним словом до учасників Міжнародного семінару звернулися: 

ректор Київського університету права НАН України, професор Ю. Бошицький; 

М. Швантнер, директор департаменту країн з перехідною та розвинутою 

економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Женева, 

Швейцарська Конфедерація); Мохамед Аль Габал, консультант Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. 

Начальник управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і 

науки України А. Шевцов зачитав привітання від МОН на адресу учасників 

семінару та зазначив, що співпраця українських університетів із Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) є вкрай актуальною та 

необхідною з метою розвитку інновацій та розробки політики у сфері 

інтелектуальної власності. 

У своїх наукових доповідях учасники міжнародного семінару обмінялися 

досвідом у питаннях нормативно-правового регулювання інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівняв; 

окремими аспектами вдосконалення регулювання відносин інтелектуальної 

власності; проблемами інтелектуальної власності як інструменту розвитку 

економіки: проблеми та шляхи їх вирішення; сучасні тенденції розвитку права 

інтелектуальної власності; особисті немайнові права інтелектуальної власності 

в системі немайнових прав людини та інше. 

За результатами міжнародного семінару буде опублікована збірка 

матеріалів доповідей її учасників. 

На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи-вітання 

від президента Національної академії наук України, академіка НАН України 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2016/03/10/politika-intelektualnoyi-vlasnosti-v-universitetax-ta/


Б. Патона; голови Союзу юристів України В. Євдокимова; посла Республіки 

Польща в Україні Г. Літвіна. 

Учасники міжнародного семінару мали нагоду ознайомитися в КУП НАНУ 

з єдиною Бібліотекою-депозитарієм ВОІВ. Захід проходив у режимі онлайн. 

 


