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Світ інновацій

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 3, 2005

Для проведення публічних громадських об�
говорень з питань науково�технічної, інно�
ваційної діяльності та інтелектуальної влас�
ності, окремих нормативно�правових актів,
проведення громадської експертизи проектів
рішень органів державної влади створено
Громадську раду з питань науково�технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності (Рада) при Міністерстві освіти і
науки України (МОНУ).

22 квітня 2005 року відбулося установче
засідання, на якому ухвалено в цілому поло�
ження про Раду, обрано голову, його заступ�
ника та секретаря Ради.

До складу Ради увійшли представники
наукових, освітянських, творчих та інших
громадських організацій України. Головою
Ради обрано віце�президента Федерації вче�
них України, академіка НАН України Кухара
Валерія Павловича, секретарем – члена Все�
української асоціації інтелектуальної влас�
ності Красовську Аллу Георгіївну.

21червня поточного року відбулося чер�
гове засідання громадської ради з питань на�
уково�технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності. Під час підготов�
ки до нього з'ясувалося, що є широке коло
питань, які вимагають обговорення і вирі�
шення саме за допомогою представників на�
укових установ, освітянських, творчих та
інших громадських організацій, не байдужих
до долі України, її громадян.

Можливо, вперше таким представниць�
ким складом розглядалися шляхи вирішення
проблем у сфері охорони прав інтелектуаль�
ної власності, яким було присвячено два пи�
тання порядку денного.

Велику зацікавленість у присутніх вик�
ликав виступ голови Державного департа�
менту інтелектуальної власності Миколи Па�
ладія "Про державну систему правової охо�
рони інтелектуальної власності в Україні: до�
сягнення, проблеми та шляхи подальшого
розвитку".

Виступаючі зазначили, що Держдепарта�
ментом як урядовим органом державного уп�
равління зроблено багато для забезпечення
ефективної діяльності державної системи
правової охорони інтелектуальної власності.
В той же час ще не приділяється належної
уваги раціоналізаторській роботі, до створен�
ня патентних законів не залучаються автори
об`єктів інтелектуальної власності, недостат�
ня допомога надається патентознавцям на
підприємствах тощо.

Предметним було обговорення проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелек�
туальної власності", коли доповідач Юрій
Капіца, кандидат юридичних наук, директор
Центру інтелектуальної власності та передачі
технологій НАН України, пояснив причини
розгляду цього правового документу. Він на�
голосив на тому, що прийняття постанови,
якою передбачено для національного заявни�
ка збільшення розміру зборів у шестеро, при�
зведе до припинення підтримки чинності
значної кількості охоронних документів,
зменшення подачі заявок на видачу охорон�
них документів на об'єкти інтелектуальної
власності та матиме негативні наслідки як
для винахідництва в Україні, так і для науко�
во�технологічного розвитку країни.
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Юрій Капіца зазначив також, що при за�
твердженні діючого Порядку сплати зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності (затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
23 грудня 2004 р. № 1716) враховувалися ви�
моги Угоди про торговельні аспекти права
інтелектуальної власності Світової ор�
ганізації торгівлі та інших міжнародних дого�
ворів, учасником яких є Україна.

Прийнято рішення звернутися до Кабі�
нету Міністрів України з рекомендаціями за�
лишити чинним Порядок сплати зборів, за�
тверджений постановою КМУ від 23 грудня
2004 р. № 1716. Запропоновано надалі, у разі
підготовки змін та доповнень до Порядку
сплати зборів, залучати до їх розробки та по�
годження фахівців НАН України, галузевих
академій наук, МОНУ, Міністерства охорони
здоров'я, Мінпромполітики, Держпідприєм�
ництва України, а також представників гро�
мадських об'єднань, винахідників, патентних
повірених.

Голові Ради Валерію Кухарю доручено
надіслати листа до Прем'єр�міністра України
Юлії Тимошенко.

Не менш важливими для інтелектуаль�
ного розвитку суспільства в Україні є про�
блеми, яких торкнувся у доповіді "Про захо�
ди щодо реалізації положень Болонського
процесу у системі вищої освіти України"
член Громадської ради, член�кореспондент
АПН України Володимир Пархоменко, який
представляє Всеукраїнську асоціацію інфор�
маційних служб. Учасники засідання зазна�
чили, що це питання є достатньо складним,
дуже важливим і доручили членам Ради 
М. З. Згуровському та В. Д. Пархоменку
підготувати його для розгляду на наступному
засіданні, залучивши якомога широке коло
освітян.

Революційними постали питання, підняті
членом Ради, членом�кореспондентом НАН
України Михайлом Ільченком (Рада прорек�
торів з наукової роботи вищих навчальних за�
кладів України), у доповіді стосовно проекту
Указу Президента України "Про автономію
вищих навчальних закладів". Деякі пропо�
зиції щодо самостійності та самоокупності
вищих навчальних закладів прозвучали упер�
ше. Тому учасники Ради вважають, що прий�
няття зазначеного проекту Указу Президента
України сприятиме подальшій розбудові сис�
теми національної вищої освіти, впроваджен�
ню нової ідеології в підходах до організації
навчальної, наукової, методичної та виховної
роботи у вузах, а також надходженню додат�
кових інвестицій у розвиток освітньої діяль�
ності навчальних закладів.

Голова Громадської ради, академік НАН
України Валерій Кухар (Федерація вчених
України), запропонував керівництву МОНУ
звернутися до уряду з рекомендацією щодо
відновлення діяльності технопарків в Ук�
раїні. Шляхи вирішення цього питання неод�
норазово обговорювалися громадськістю, зо�
крема на засіданні "круглого столу", проведе�
ного 14 червня у Міністерстві освіти і науки
України під час розгляду "Концепції науко�
во�технічного та інноваційного розвитку".

Учасники засідання запропонували розг�
лянути це важливе питання на засіданні
РНБО України.

Наприкінці засідання голова Ради Ва�
лерій Кухар запросив учасників взяти участь
у роботі форуму "Майбутнє науки – май�
бутнє України", який відбудеться 8 липня
2005 року.
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