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Зустріч керівництва Національної академії наук України та 

Національного офісу інтелектуальної власності 

11 березня 2019 р. в будівлі Президії НАН України відбулася зустріч 

керівництва Національної академії наук України та Національного офісу 

інтелектуальної власності  (Національна академія наук України).  

Національний офіс інтелектуальної власності (НОІВ) представляли 

директор доктор технічних наук Б. Моркляник і заступники директора доктор 

юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України Р. Стефанчук і кандидат 

технічних наук Ю. Баланюк. 

Зі сторони НАН України у зустрічі взяли участь віце-президент академік 

НАН України А. Загородній, головний учений секретар академік НАН України 

В. Богданов та директор Центру досліджень інтелектуальної власності та 

трансферу технологій НАН України кандидат юридичних наук Ю. Капіца. 

А. Загородній ознайомив колег із основними напрямами діяльності 

Академії. Було відзначено актуальність питань створення й охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності в наукових установах НАН України, діяльність 

НАН України з розроблення та прийняття політики щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. Відзначались актуальні питання вдосконалення 

охорони інтелектуальної власності, зокрема, запровадження  системи 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації з питань інтелектуальної власності 

і трансферу технологій для бюджетних установ науки й освіти, вирішення 

питання щодо державного замовлення підготовки зазначених фахівців. 

Суттєвим є запровадження заходів із фінансових, податкових засобів підтримки 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в України, а також 

інноваційної діяльності; розроблення відповідних законодавчих актів і 

вдосконалення законодавства щодо комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, вдосконалення патентного законодавства, участь фахівців наукових 

установ НАН України у розробленні актів законодавства, експертної діяльності, 

в тому числі щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Директор НОІВ Б. Моркляник і його колеги поінформували представників 

НАН України про реалізовувані офісом проекти із запровадження навчання 

фахівців у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у рамках Академії 

ВОІВ. Актуальним є розроблення Національної стратегії інтелектуальної 

власності, що здійснюється в Україні спільно з експертами Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. Ще один проект – утворення мережі 

центрів підтримки технологій та інновацій, які мають сприяти комерціалізації 

об’єктів права інтелектуальної власності, поширювати знання зі створення, 

правової охорони та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності тощо. 

Під час зустрічі було обговорено й напрями співпраці, що стосується 

участі фахівців наукових установ НАН України у: 

– розробленні політики в галузі інтелектуальної власності у закладах вищої 

освіти і наукових установах; 

– розробленні Стратегії інтелектуальної власності; 

– розробленні навчальних програм у сфері інтелектуальної власності; 

– запровадженні механізмів підтримки комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності. 
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