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Відомий науковець у сфері економіки ін-
телектуальної власності, один із організаторів 
державної системи охорони інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності в Украї-
ні, головний науковий співробітник, завідувач 
лабораторії правового забезпечення розвитку 
нау ки і технологій НДІ інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України 
Геннадій Олександрович Андрощук народився 
17 травня 1948 р. у м. Городок Львівської об-
ласті. 

Має вищу технічну (Український полігра-
фічний інститут ім. Івана Федорова (м. Львів)  
у 1972 р. за спеціальністю “Технологія маши-
нобудування, металорізальні верстати і інст-
рументи”) та юридичну освіту (Національна 
академія внутрішніх справ у 1998 р. за спеці-
альністю “Правознавство”), кандидат еконо-

мічних наук, доцент, професор кафедри еко-
номічної теорії Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, кафедри інте-
лектуальної власності Інституту інтелектуальної 
власності та права Національного університету 
“Одеська юридична академія”, судовий експерт, 
консультант Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти, член президії Товариства 
винахідників і раціоналізаторів України.

З 15 років почав працювати на виробництві. 
Був токарем, контролером-лаборантом заво-
ду “Львівсільмаш”, інженером-конструктором. 
Після запрошення на роботу в Київ працював 
начальником управління Держпрофтехосвіти 
УРСР, завідувачем сектору технічної творчості 
трудящих Укрпрофради, помічником голови, на-
чальником управління Державного патентного 
відомства України, начальником П’ятого управ-
ління досліджень і розслідувань (захист від не-
добросовісної конкуренції) Антимонопольного 
комітету України, головним науковим консуль-
тантом секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти.

З 1970 р. займається науково-технічною 
творчістю: автор 10 винаходів і 87 рацпропо-
зицій у галузі металообробки, технології маши-
нобудування, йому присвоєно почесне звання 
“Кращий раціоналізатор профтехосвіти СРСР” 
(1984 р.), є лауреатом Всесоюзного конкурсу  
на краще рішення по створенню технічних за-
собів навчання (1984 р.), лауреатом Пірогов-
ської премії Всесоюзного наукового медико-
технічного товариства (1988 р.). За активну 
участь у науково-технічній творчості нагоро-
джений знаками Центральної Ради Всесоюз-
ного товариства винахідників і раціоналізаторів 
“Відмінник винахідництва і раціоналізації” (1986, 
1989 рр.) та іншими почесними нагородами. 

Працюючи головним консультантом сек-
ретаріату Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти пройшов підготовку та 
стажування у Всесвітній організації інтелекту-
альної власності (ВОІВ), в Європейському та 
Євразійському патентних відомствах, відом-
ствах інтелектуальної власності США, Великої 
Британії, Німеччини, Фінляндії, стажувався у 
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Польщі, Бельгії, Швейцарії, Китаї. Активно пра-
цює в галузі законотворчості, є співавтором 
основних законів у сфері науково-технічної та 
інноваційної діяльності, інтелектуальної влас-
ності. З його участю розроблені, зокрема, Кон-
цепція науково-технологічного та інноваційного 
розвитку України, Закони України “Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі”, “Про автор-
ське право і суміжні права”, “Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг” та інші. 

З 1995 р. бере активну участь у науково-пе-
дагогічній діяльності. З його ініціативи в Україні 
вперше створено магістерські програми “Інте-
лектуальна власність”, “Управління інновацій- 
ною діяльністю,” розроблено їх науково-ме то-
дичне забезпечення. Як керівник магістерських 
програм підготував понад 200 магістрів інте-
лектуальної власності та інноваційної діяльно-
сті. Геннадій Андрощук — розробник галузевих 
стандартів вищої освіти України. Має значний 
творчий науковий доробок: автор (співавтор) 
48 монографій і понад 500 наукових робіт з 
економіко-правових проблем інтелектуальної 
власності, інноваційної діяльності, економічної 
безпеки, конкурентного права, франчайзингу, 
трансферу технологій. Експерт ВОІВ, ЄС, МПА 
СНД, заступник головного редактора з науко-
вих питань журналу “Інтелектуальна власність 
в Україні”, член редколегій журналів “Теорія і 
практика інтелектуальної власності”, “Економі-
ка та держава”, “Винахідник і раціоналізатор,” 
“Вестник патентного поверенного”, “Наука, тех-
нології, інновації”.

З 1967 р. займається журналістською та лі-
тературною творчістю, з 1972 р. є членом На-
ціональної спілки журналістів України. Автор лі-
тературних записів науково-популярних книжок:  
В.К. Семинский “Токарь — профессия творчес-
кая” (1985), Б.В. Соколов “За фрезерным стан-
ком” (1987), публіцистичних З.М. Зайцев “Творча 
лабораторія новатора” (1989), А.С.Скловський 
“Досвід новаторів — здобуток кожного” (1990), 
автор науково-популярної книжки “Пірати інду-
стрії” (1991), співавтор книжок нарисів “Ефект 
дерзання” (1981), “Вундеркінди? Ні — захоплені” 
(1985), “Мить і вічність рекорду” (1985), “Идеи 

должны работать” (1990) та багатьох нарисів  
і документальних оповідей з історії винахідни-
цтва та сучасної науки і техніки, опублікованих 
у вітчизняних і зарубіжних журналах. Геннадій 
Андрощук — лауреат республіканських конкур-
сів “Пошук” Спілки журналістів України на кращу 
публікацію про винахідників, раціоналізаторів і 
новаторів виробництва (1983, 1987, 1989 рр.), 
працює також у галузі художнього перекладу. 
Переклав з англійської науково-практичні по-
сібники, з польської — фантастичні оповідання 
та науково-художні нариси. 

Як талановитій, творчій особистості йому 
притаманна активна громадянська позиція, ши-
рота кругозору, універсальність знань науковця-
дослідника: законотворець і організатор систе-
ми охорони інтелектуальної власності та інно-
ваційної діяльності в Україні, раціоналізатор, 
винахідник, вчений, журналіст, письменник, пе - 
рекладач, громадський діяч, професор, викла-
дач, судовий експерт. 

Наукова, педагогічна та громадська діяль-
ність Г.О. Андрощука відзначена нагородами: 
дипломом Спілки юристів України, почесним 
знаком Міністерства освіти і науки України  
“За наукові досягнення” (2006), Почесною гра-
мотою МПА СНД, Подякою Апарату Ради націо-
нальної безпеки і оборони України (2009), орде-
ном МПА СНД “Содружество” (2010), Почесною 
грамотою Верховної Ради України (2011).

редакція журналу “наука, технології,  
інновації”, адміністрація українського 
інсти туту науково-технічної експертизи та 
інформації, інституту досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки  
ім. г. м. Доброва нан україни приєднують- 
ся до численних поздоровлень, щиро віта-
ють автора і члена редакційної колегії жур-
налу г.о. андрощука з ювілеєм, бажають 
міцного здоров’я, творчої наснаги, плід-
ної наукової праці на благо україни. хай не 
згасне Ваш творчий вогонь, допитливий і 
критичний підхід до наукових явищ і прак-
тичних реалій — усе те, що становить щастя 
справжнього вченого-новатора.
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