
 

ЕКСПОНАТИ ДНЯ.  
ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА ЛАЛО  
  

21 березня 2021 року виповнюється 90 років з дня народження Лало Володимира            
Миколайовича — патентознавця, одного з фундаторів та перших керівників державної          
патентної системи України. 

Фондова колекція Музею правової охорони інтелектуальної власності була        
започаткована фотодокументальними матеріалами з історії діяльності      
патентно-ліцензійного відділу АН УРСР (1970−80-і роки), Державного       
патентного відомства України (1992−1999 роки), AІPPI (1995-2004),       

зібраними В.М. Лало.  
Частина з названих   
матеріалів виставлена в   
музейній експозиції.  

Пропонуємо до  
ознайомлення 
невелику віртуальну  
виставку 
фотодокументальних 
матеріалів, переданих  
у розпорядження  
музею, яка ілюструє   
важливі етапи трудової   

діяльності В.М. Лало. 

Народився В.М. Лало 21 березня 1931 року в м. Києві. 

1950 року закінчив київську СШ № 49 імені П.Г. Тичини із золотою медаллю. 

Згадуючи шкільні роки, В.М. Лало завжди наголошував на імені, яке носила           
його школа, пишався тим, що пощастило побувати в гостях у Павла Тичини            
та навіть отримати від нього в подарунок невеличку поетичну збірку. 

Трудову діяльність розпочав ще учнем 10 класу, працюючи лаборантом         
фізкабінету в рідній школі.  

1950−1955 роки навчався на гірничому факультеті Київського політехнічного        
інституту. 



 

1955−1959, 1963−1966 роки працював геологом на уранових родовищах        
Саксонії та Тюрінгії (тоді Німецької Демократичної Республіки). 

1960−1962 роки був інженером Інституту геологічних наук АН УРСР. 

З 1966 року в Президії АН УРСР обіймав різні посади: наукового           
консультанта відділу зв’язків із зарубіжними науковими установами;       
заступника головного наукового секретаря; начальника секретаріату;      
начальника патентно-ліцензійного відділу, який очолював 18 років. В        
Академії наук працював під безпосереднім керівництвом академіка       
К.М. Ситника та Президента АН УРСР Б.Є. Патона. 

1977 року закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних        
працівників та спеціалістів народного господарства в галузі патентної роботи         
за спеціальністю патентознавця. 

1983 року захистив дисертацію на здобуття звання кандидата економічних         
наук, присвячену проблемам винахідницької та патентно-ліцензійної роботи. 

З 1991 року працював у групі зі створення патентної системи незалежної           
України. 

1992−1995 роки був першим заступником голови Державного патентного        
відомства України (Держпатент України). У цей період брав безпосередню         
участь у підготовці першого законодавчого акта України у сфері охорони          
промислової власності — Тимчасового положення про правову охорону        
об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, —       

редагував нормативні документи про правову охорону об’єктів промислової        
власності в Україні, очолював роботу з підготовки та атестації перших          
патентних повірених України, представляв Україну на багатьох міжнародних        
форумах з проблем охорони інтелектуальної власності, був одним із         
засновників Української групи Міжнародної асоціації з охорони промислової        
власності (AIPPI), яку очолював упродовж 1995−2004 років. 

1995−2000 роки був радником голови Держпатенту України, а з вересня 2000           
року й до кінця життя — радником директора Державного         
підприємства «Український інститут промислової власності». 

В.М. Лало нагороджений:  

- відзнакою радянсько-німецького акціонерного товариства «Вісмут»     
«Майстер праці І класу»; 



 

- знаками Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів      
«Отличник изобретательства и рационализации» 1978, 1980, 1982       
років; 

- Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР — за         
заслуги в розвитку науки і техніки, підготовку наукових кадрів — 1991           
року; 

- Почесною грамотою Кабінету Міністрів України — за значний        
особистий внесок у розвиток державної системи охорони       
інтелектуальної власності, високий професіоналізм — 2002 року. 

Людина різносторонніх інтересів, Володимир Миколайович досконало      
володів рідною українською, німецькою та російською мовами, знав        
англійську. Був закоханий в українську пісню, сам умів добре співати. 

Володимир Миколайович постійно дякував долі за те, що вона обдаровувала          
його спілкуванням з багатьма талановитими та щедрими людьми, такими як          
академіки Б.Є. Патон, В.М. Глушков, В.М. Бакуль, поет-академік     
П.Г. Тичина, перший Генеральний директор ВОІВ Арпад Богш, директор        
київської школи № 49 ім. П.Г. Тичини Я.С. Туранський.  

Володимир Миколайович Лало пішов з життя 9 квітня 2009 року. На його            
надгробку викарбовано: «Любив життя, людей і Україну».  

 

 

 

 

 

 

 



 

З віртуальної експозиції Музею ІВ: 

 

Атестат зрілості 

 

КПІ-1952 



 

 

Держпатент - 1995. 1 ряд - голова В. Петров, 1-й заступник В. Жаров,  

2 ряд - радник В.Лало, заступник В. Кращенко 

 

Укрпатент 



 

 

Доручення Б. Патона 

 

 



 

 

 

 

Посвідчення АН УРСР, Держпатенту, свідоцтво про закінчення курсів        
підвищення кваліфікації з відзнакою, диплом 



 

 

 

Грамота від Кабінету Міністрів України 

 



 

 

Лист від Б. Патона з нагоди 60-річчя 

 


