
15 жовтня 2014 р. відбулись ініційовані Комітетом Верховної Ради 
України з питань науки і світи комітетські слухання на тему: 
«Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади 
розвитку» 

До підготовки, проведення та участі у слуханнях були залучені народні 
депутати України, представники Уряду України, Адміністрації Президента 
України, Ради національної безпеки і оборони, національних академій наук, 
наукових кіл і громадських організацій, бізнесу, адвокати.  

Головна мета слухань – напрацювання концептуальних пропозицій щодо 
формування ефективної державної політики у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності.   

Учасники слухань виходили з усвідомлення того, що саме 
інтелектуальна власність є основою інноваційного розвитку держави. 
Відродження та економічне зростання країни можливо забезпечити лише за 
умови пріоритетної підтримки та використання інтелектуального капіталу 
нашої держави, активного залучення культурного, наукового та науково-
технічного потенціалу до вирішення всього комплексу соціально-
економічних проблем, що стоять перед державою. Лише державницький 
підхід до сфери охорони прав інтелектуальної власності може забезпечити 
розробку, залучення та впровадження самих передових наукомістких 
технологій. 

Промовці у своїх виступах зосередились на ключових чинниках, які 
мають формувати стратегію розвитку національної системи інтелектуальної 
власності: на необхідності створення ефективного нормативно-правового 
поля у сфері охорони прав інтелектуальної власності та побудові ефективної 
системи державного управління сферою інтелектуальної власності, на 
необхідності комплексного підходу до вирішення проблем охорони прав 
інтелектуальної власності, зокрема, у оборонно-промисловому комплексі, 
агропромисловому комплексі, у сферах охорони здоров’я, науки, культури, 
освіти.  

Зокрема, учасники слухань акцентували, що одним із основних  завдань 
України в формуванні сучасного законодавства є імплементація 
європейських норм права інтелектуальної власності, що випливає з  
підписаної та ратифікованої Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. А при гармонізації систем правової охорони 
інтелектуальної власності України та Європейського Союзу Україна має 
максимально враховувати національні інтереси. 

Учасникам слухань для обговорення були надані аналітичні матеріали 
органів виконавчої влади, ґрунтовна аналітична довідка, підготовлена 



робочою групою з підготовки та проведення слухань, а також проект 
рекомендацій.  

За результатами цих Комітетських слухань буде сформована остаточна 
редакція рекомендацій, яка вмістить пропозиції, які мають стимулювати 
державну владу на побудову ефективної системи управління у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні та повинні якомога швидше бути 
втілені у відповідні проекти нормативно-правових актів (Прес-реліз до 
комітетських слухань на тему: «Інтелектуальна власність Україні. 
Стан та концептуальні засади розвитку», які відбулися 15 жовтня 
2014 р. // Комітет з питань науки і освіти (http://kno.rada.gov.ua/komosviti/
control/uk/publish/article?art_id=61787&cat_id=44731). – 2014. – 17.10). 

 


