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права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання 

винаходу (корисної моделі) (наказ МОН України від 16.07.2001 №644/5835) та 

інших законодавчих актів у сфері державного регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій та охорони права інтелектуальної власності.  

2. Визначення термінів 

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

1) Об’єкти права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) – твори 

наукового, технічного або іншого характеру, комп’ютерні програми, бази 

даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування 

напівпровідникових виробів, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, 

породи тварин, комерційні таємниці тощо, які є результатом інтелектуальної, 

творчої діяльності. 

2) Службовий об’єкт права інтелектуальної власності – об’єкт права 

інтелектуальної власності, що створюється працівником у зв’язку з виконанням 

трудового договору (виконанням службових обов’язків чи службових 

доручень) або з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та 

комерційної таємниці Університету під час перебування працівника в трудових 

відносинах, якщо договором між Університетом та працівником не передбачено 

інше. 

3) Службові обов’язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), 

посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають 

виконання робіт, які можуть привести до створення ОІВ, обов’язки працівника 

з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної тематики, 

відомчої тематики, пошукової та договірної тематики відповідно до 

перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих планів з 

виконання теми наукових досліджень Університету. 

4) Доручення – надане працівнику в письмовій формі завдання, яке має 

безпосереднє відношення до діяльності Університету, виконання якого може 

привести до створення ОІВ. 

5) Творець (творці, автор, виконавець, винахідник тощо) об’єктів права 

інтелектуальної власності – особа (особи), творчою працею якого (яких) 

створено об’єкт права інтелектуальної власності. 

6) Дослідник − це: 1) особа, яка створила ОІВ та перебуває у трудових 

відносинах з Університетом, включаючи наукових, педагогічних, науково-

педагогічних працівників; 2) студент, аспірант, ад’юнкт, докторант 

Університету, який створив ОІВ; 3) інша особа (включаючи запрошених 

дослідників), яка використовує ресурси Університету і виконує науково-

дослідне завдання в Університеті або іншим чином бере участь у науково-

дослідному проєкті під керівництвом Університету, зокрема в проєктах, що 

фінансуються зовнішніми спонсорами. 

7) Запрошений дослідник − особа, яка взаємодіє з Університетом, але не є 

його працівником або студентом, аспірантом, ад’юнктом, докторантом. 

8) Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. 
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9) Майнові права інтелектуальної власності – право на використання 

об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право 

перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної 

власності, інші майнові права інтелектуальної власності, визначені законом. 

10) Особисті немайнові права інтелектуальної власності – право на 

визнання людини творцем (автором, винахідником тощо) об’єкта права 

інтелектуальної власності, право перешкоджати будь-якому посяганню на 

право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації 

творця об'єкта права інтелектуальної власності та інші особисті немайнові 

права інтелектуальної власності, які належать творцеві та встановлені 

законодавством України. 

11) Патентно-ліцензійна діяльність – діяльність, спрямована на виявлення 

об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення їх правової охорони та 

їх використання, укладання договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Забезпечення ефективного трансферу технологій у 

контексті комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Патентно-

ліцензійна робота є невід’ємною частиною виконання науково-дослідних робіт. 

12) Працівник – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує 

трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем (Університетом) трудовим 

договором (контрактом) відповідно до закону. 

13) Договір з працівником – договір між Творцем і Київським національним 

університетом про передання права на одержання охоронного документа на 

об'єкт права інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з виконанням 

трудового договору чи окремого доручення та додатки до цього договору. 

14) Підрозділ – структурний підрозділ Університету з питань патентно-

ліцензійної діяльності (патентно-ліцензійний відділ). 

15) Технологія – результат інтелектуальної діяльності, сукупність 

систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень 

про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 

виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг. 

16) Договір між Творцем і Київським національним університетом про 

передання права на одержання охоронного документа на об'єкт права 

інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з виконанням трудового 

договору чи окремого доручення – договір між Університетом та працівником 

– творцем об’єкта права інтелектуальної власності, що визначає порядок 

набуття майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності та 

умови та порядок виплати винагороди творцю. 

17) Договір між творцями об’єкта права інтелектуальної власності – 

договір, що визначає розподіл винагороди між творцями (авторами) об’єкта 

права інтелектуальної власності, створеного творцями (авторами) внаслідок 

спільної інтелектуальної, творчої діяльності. 

18) Договір про трансфер технології - договір, укладений у письмовій формі 

між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються 

майнові права на технологію або її складові. Таким договором може бути 

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

19) НДР   – науково-дослідні роботи. 
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20) Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. 

21) Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, 

що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та 

не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, 

до якого вона належить, у зв'язку з чим має комерційну цінність та стала 

предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її 

секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

22) Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 

поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом. 

 

3. Організація діяльності зі створення, охорони та використання права 

інтелектуальної власності в Університеті 

3.1. Організація діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ в 

Університеті здійснюється: 

 Науково-дослідною частиною (НДЧ) Університету; 

 підрозділом Університету з питань патентно-ліцензійної діяльності 

(патентно-ліцензійним відділом НДЧ);   

 організаціями інфраструктури Університету з охорони інтелектуальної 

власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності. 

3.2. НДЧ Університету організовує діяльність із забезпечення охорони 

ОІВ, створених в Університеті, проведення патентних, патентно-

кон’юнктурних досліджень, використання результатів НДР; організовує 

діяльність та забезпечує функціонування підрозділу Університету з питань 

патентно-ліцензійної діяльності (патентно-ліцензійного відділу). 

Основними завданнями патентно-ліцензійного відділу (далі – Підрозділ) є: 

 організація та забезпечення патентно-ліцензійної діяльності: 

консультація, оформлення та подача заявок на отримання патентів або 

свідоцтва, сплата необхідних зборів, подання клопотань, доповнень та/або 

внесення змін до матеріалів заявок, опису винаходів; 

 проведення патентно-інформаційного пошуку та патентних досліджень; 

 забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, компонування 

напівпровідникових виробів, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази 

даних, сорти рослин та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що 

створюються та/або обліковуються в Університеті; 

 ведення реєстру патентів власником, яких є Університет;  

 представлення, організація та участь наукових колективів Університету у 

всеукраїнських і міжнародних виставках та інших заходах, направлених на 

популяризацію, комерціалізацію винаходів та трансфер технологій;  
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  здійснення заходів з використання результатів НДР, об’єктів права 

інтелектуальної власності Університету, підтримка ліцензійної діяльності, 

трансферу технологій. 

3.3. Організації інфраструктури Університету включають наукові 

підрозділи Університету, на які покладені завдання сприяння охорони 

інтелектуальної власності, трансферу технологій, інноваційної діяльності; 

організації та підприємства, що уклали угоди з Університетом щодо надання 

послуг у зазначених галузях; Науковий парк, створений Університетом, а також 

інші організації, які діють за договорами з Університетом та здійснюють 

діяльність з впровадження результатів наукових досліджень та ОІВ.  

 

4.  Охорона прав інтелектуальної власності при проведенні досліджень 

державної тематики та при здійсненні договірної тематики за рахунок 

коштів суб’єктів господарювання 

4.1. При проведенні досліджень державної тематики, що фінансуються 

розпорядниками коштів Державного бюджету України за рахунок коштів 

Державного бюджету у договорі між Замовником та Університетом мають 

зазначатися: 

 питання розподілу між Замовником робіт та Університетом майнових 

прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 

 зобов’язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені ОІВ; 

 

4.2. Особливості передачі майнових прав на технологію та/або її складові, 

створені за рахунок бюджетних коштів, визначаються статтею 11 Закону 

України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

(далі – Закон). Статтею 64 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» зазначені положення поширено на всі об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за рахунок бюджетних коштів, зокрема: 

4.2.1. У випадку, якщо технологія та/ або її складові створені у процесі 

виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів, майнові права на технологію та/ або її складові належать установам, 

організаціям та підприємствам – виконавцям цих робіт відповідно до 

Цивільного кодексу України, крім випадків, якщо створену технологію та/ або 

її складові віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, 

визначених законом. 

4.2.2. Набуття Університетом прав на технологію та/або її складові 

відповідно до Цивільного кодексу України здійснюється на підставі частини 1 

статті 11 Закону, а також згідно Договору між Творцем і Київським 

національним університетом про передання права на одержання охоронного 

документа на об'єкт права інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з 

виконанням трудового договору чи окремого доручення . 

4.3. При здійсненні (виконанні) договірної тематики за рахунок коштів 

підприємств, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності, 

іноземних та міжнародних організацій Університетом та Замовником мають 

бути врегульовані наступні питання: 

 розподіл майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень; 

 суб’єкти, що отримують охоронні документи на ОІВ; 
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 виплати винагороди творцям (авторам) ОІВ. 

При виплаті винагороди Університет керується п. 7 цього Положення. 
 

5. Охорона прав на службові об’єкти інтелектуальної власності 

5.1. Університет укладає з працівником – творцем ОІВ Договір між 

Творцем і Київським національним університетом про передання права на 

одержання охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності, 

створеного у зв'язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення. 

5.2. При створенні службового об’єкта права інтелектуальної власності 

працівник у 10 денний строк з дати завершення роботи над створенням ОІВ 

надає  НДЧ Університету письмове повідомлення про створений службовий 

ОІВ (Додаток 1) з описом, що розкриває суть ОІВ достатньо ясно і повно. 

5.3. Повідомлення розглядається підрозділом Університету з питань 

патентно-ліцензійної діяльності (патентно-ліцензійним відділом) у строк, не 

більше 2 календарних місяців з дня подання повідомлення про створений ОІВ. 

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає НДЧ Університету 

пропозиції щодо реєстрації створеного ОІВ. 

5.4. Університет протягом 4 календарних місяців від дати одержання від 

працівника повідомлення про створений винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, компонування напівпровідникового виробу: 

 подає до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань 

правової охорони інтелектуальної власності заявку на одержання охоронного 

документу на зазначені ОІВ, або 

 передає право на його одержання іншій особі (у випадку, якщо 

можливість передачі прав іншій особі визначена законом, або здійснюється 

відповідно до договору чи  актів Університету) або, 

 приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту 

рослин, компонування напівпровідникового виробу як конфіденційної 

інформації та письмово повідомляє про це Працівника. 

5.5. Університет у строк, зазначений у п. 5.4., укладає з працівником 

Договір між Творцем і Київським національним університетом про передання 

права на одержання охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної 

власності, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору чи окремого 

доручення, де визначає особливості виплати авторської винагороди відповідно 

до економічної цінності ОІВ та/ або іншої вигоди, яка може бути одержана 

Університетом. 

5.6. Строк збереження Університетом винаходу, корисної моделі, сортів 

рослин як конфіденційної інформації у разі невикористання не повинен 

перевищувати 4 (чотирьох) років, якщо менший строк не встановлено 

Договором.  

Строк збереження конфіденційності промислових зразків та інших 

службових ОІВ, у разі невикористання, визначається Договором. 

5.7. Для ОІВ, які не зазначені у п. 5.4 (зокрема, комп’ютерних програм, баз 

даних), Університет протягом 4 календарних місяців від дати одержання від 

Працівника повідомлення про створення цих об’єктів укладає з Працівником 

Договір між Творцем (автором) і Київським національним університетом про 

передання права на одержання охоронного документа на об'єкт права 

інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з виконанням трудового 
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договору чи окремого доручення, в якому визначає особливості виплати 

винагороди (авторської винагороди) відповідно до економічної цінності ОІВ і 

(або) іншої вигоди, яка може бути одержана Університетом. 

5.8. Заявки на отримання охоронних документів готуються Підрозділом  

спільно з творцем ОІВ та подаються до відповідних організацій та установ. 

5.9. Університет передбачає в договорах, посадових інструкціях обов’язки 

Працівника: 

 сприяти одержанню Університетом охоронних документів на ОІВ в 

Україні та іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів 

заявки, зокрема, у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, 

промислового зразку, сорту рослин, компонування напівпровідникового 

виробу, а також участь у патентно-кон’юнктурному обґрунтуванні доцільності 

патентування і ліцензування прав на ОІВ; 

 готувати необхідні матеріали для подання заявки на отримання 

охоронного документу на ОІВ. 

5.10. У випадку, якщо Університет не передбачає отримання охоронного 

документу на винахід в іноземних країнах, а творець(ці) службового ОІВ 

пропонують здійснити іноземне патентування за їх кошти або кошти інших 

організацій, Університет може надати право отримання вказаних охоронних 

документів творцям ОІВ. При цьому Університет підписує з творцями ОІВ 

угоду, за якою Університет отримує частку ліцензійних платежів від 

використання ОІВ, а також має право експорту в певну країну наукоємної 

продукції, виготовленої з використанням ОІВ. 
 

6. Використання об’єктів права інтелектуальної власності 

6.1. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності 

Ліцензії на використання ОІВ надаються за ліцензійним договором або 

умови надання ліцензій можуть визначатися у договорах на виконання НДР. 

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1109 Цивільного кодексу України 

включають фіксацію виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу 

використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що 

надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія 

та строк, на які надаються права тощо),  розмір, порядок і строки виплати плати 

за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне 

включити в договір. 
 

6.2. Укладання договорів на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності 

6.2.1. Університет може укладати ліцензійні договори (надавати ліцензії) 

на використання ОІВ.  

Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, 

засвідчений охоронним документом, іншій особі (передача охоронного 

документу) здійснюється, якщо можливість цього передбачена законодавством. 

6.2.2. При укладанні договорів на використання ОІВ Університет керується 

статтями 1108 -1110 Цивільного кодексу України. 

При цьому в ліцензійному договорі зазначається, які права на 

використання ОІВ надаються ліцензіату, спосіб використання ОІВ, територія та 

строк, на які надаються права, розмір, порядок і строки виплати винагороди за 
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використання. Права на використання ОІВ та способи використання, які не 

визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані 

ліцензіату. 

6.3. Особливості укладання договорів про передачу (трансфер) 

технологій 

6.3.1. Під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, 

визначені Цивільним кодексом України щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності, зокрема, договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності. Такий договір має відповідати 

вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій».  

 

6.3.2. Істотними умовами договорів про трансфер технологій є:  

 перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх 

функціональних властивостей та гарантованих показників); 

 ціна технологій чи розмір плати за їх використання; 

 строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових; 

 умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та 

забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і 

використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів; 

 розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання 

технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні 

відрахування - роялті або інші види виплат); 

 відповідальність сторін за порушення умов договору; 

 порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору. 

Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо: 

 ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових; 

 територіальних обмежень (заборона використовувати передані за 

договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі); 

 обмежень галузі застосування технологій та їх складових; 

 порядку надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі 

потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), 

крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, 

комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на 

використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким 

дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації 

про них; 

 передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, 

інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про 

технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, 

включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності 

інформації про технології та їх складові під час їх використання; 

 проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок 

надання сторонами інформації про ці вдосконалення; 
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 надання консультацій та послуг з проєктування, асистування та навчання 

кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу 

особи, якій передаються права на технологію та її складові; 

 страхування технологій та їх складових; 

 порядку компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, 

включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, 

наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть 

використовуватися, навчання персоналу; 

 обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії 

договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили). 

 

6.3.3. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» передбачає погодження трансферу технологій, 

створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним 

особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або 

особам без громадянства. Уповноважений орган з питань реалізації державної 

політики у сфері трансферу технологій (Міністерство освіти і науки України) 

приймає рішення щодо погодження трансферу технології, її складових, 

створених або придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що 

зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без 

громадянства. Погодження трансферу технологій не повинні перевищувати 

тридцяти днів з дня отримання відповідних матеріалів. 

Відповідно до Цивільного кодексу України факт передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або 

іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній 

реєстрації. 

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» обов’язковим є проведення оцінки 

майнових прав інтелектуальної власності при відчуженні державного та 

комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у 

процесі продажу та в інших випадках, визначених законодавством або за 

згодою сторін. 

 

6.3.4. Процедура трансферу технологій на умовах договору про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає такі етапи: 

 досягнення домовленості між Університетом (Правоволодільцем) та 

Набувачем  щодо умов передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, зокрема, стосовно істотних умов договору, визначених чинним 

законодавством; 

 звернення Університету до Уповноваженого органу з питань реалізації 

державної політики у сфері трансферу технологій (Міністерство освіти і науки 

України) щодо погодження трансферу технології, створеної або придбаної за 

бюджетні кошти (у разі якщо контрагентом за договором виступають юридичні 

особи, що зареєстровані в інших країнах, фізичні особи - іноземці або особи без 

громадянства); 
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 отримання від Уповноваженого органу з питань реалізації державної 

політики у сфері трансферу технологій (Міністерства освіти і науки України) 

листа – погодження щодо трансферу технології (якщо контрагентом за 

договором є юридичні особи, що зареєстровані в інших країнах, фізичні особи - 

іноземці або особи без громадянства); 

 проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності відповідно 

до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» з метою визначення вартості об’єкта інтелектуальної 

власності або вартості прав на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, що є предметом договору; 

 укладання договору між Університетом (Правоволодільцем) та 

Набувачем про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 

(договір про трансфер технології). 

 реєстрація факту передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, на об’єкти, що підлягають державній реєстрації шляхом подання до 

Центрального органу виконавчої влади, який реалізаціє політику у сфері 

охорони інтелектуальної власності (Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України) договору та супровідних матеріалів. 

 отримання від Центрального органу виконавчої влади, який реалізує 

політику у сфері охорони інтелектуальної власності, рішення про внесення змін 

до відповідного державного реєстру об’єктів інтелектуальної власності.    

 виконання договору про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності (договору про трансфер технології) Університетом 

(Правоволодільцем) та Набувачем прав інтелектуальної власності.  

 

6.4. Особливості використання об’єктів права інтелектуальної 

власності при формуванні статутного капіталу  

6.4.1. Університет має право бути засновником або співзасновником 

господарських товариств та брати участь у формуванні статутного капіталу 

господарських товариств шляхом внесення до статутного капіталу майнових 

прав інтелектуальної власності на використання об’єкта (об’єктів) права 

інтелектуальної власності, що належить (належать) Університету. 

6.4.2. Визначення вартості ОІВ, що вноситься до статутного капіталу 

господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки. 

Університет для здійснення внеску до статутного капіталу господарського 

товариства майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ 

укладає з господарським товариством (після його реєстрації) договір передачі 

майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що передбачає 

передання до статутного капіталу майнових прав інтелектуальної власності на 

ОІВ. 

 

6.5. Права інвесторів та учасників інвестиційної діяльності на ОІВ 

6.5.1. Університет може бути учасниками інвестиційної діяльності та 

укладати з інвесторами договори, на підставі яких можуть створюватись та/або 

використовуватись ОІВ. 



11 

 

6.5.2. Основним видом інвестиційних договорів, що укладаються між 

інвестором та Університетом є договір про спільну діяльність. У такому разі 

потрібно цей договір так і називати та застосовувати відповідні положення 

Цивільного та Податкового кодексів України, а також положення Бюджетного 

кодексу України при фінансуванні за рахунок бюджетних коштів.  

6.5.3. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) 

зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення 

певної мети, що не суперечить законові.  

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів 

учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. 

Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних 

дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для 

спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у 

результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, 

якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності. 

6.5.4. Під час спільної діяльності можуть використовуватися існуючі ОІВ, 

а також можуть створюватися нові об’єкти.  

6.5.5. Сторонам договорів про спільну діяльність, на підставі яких можуть 

створюватись ОІВ, доцільно встановлювати, кому належать майнові права 

інтелектуальної власності на такі ОІВ.  

6.6. Інвестори набувають майнові права на ОІВ, що створені та/або 

використовуються під час виконання таких договорів про спільну діяльність 

лише у разі, якщо відповідними договорами передбачено передання майнових 

прав інтелектуальної власності на такий ОІВ від Університету інвестору. При 

цьому така передача може відбутись у разі укладання Університетом договору 

(договорів) з дослідником (дослідниками), відповідно до якого (яких) майнові 

права інтелектуальної власності на відповідний ОІВ переходять до 

Університету. 

6.5.7. Стороною договору про спільну діяльність може бути нерезидент.  

Цивільно-правові договори з нерезидентами, що пов’язані з набуттям прав 

на ОІВ та/чи використанням таких об’єктів, поєднують у собі особливості як 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), так і договорів у сфері 

інтелектуальної власності. У зв’язку з цим особи, що готують проєкт 

відповідного договору або опрацьовують його у разі надходження проєкту від 

контрагента, повинні володіти знаннями щодо цивільного, господарського, 

міжнародного приватного права та права інтелектуальної власності. 

6.5.8. У договорах про спільну діяльність з нерезидентами доцільно 

встановити: 

1) умови та порядок передачі прав на результати інтелектуальної 

діяльності, створення яких передбачається під час виконання договорів 

(контрактів);  

2) вклад кожної сторони договору у роботу, що виконується в ході 

реалізації договорів (контрактів), в тому числі надані для цього результати 

інтелектуальної діяльності кожної зі сторін;  
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3) зобов'язання сторін щодо забезпечення правової охорони створених та 

наданих результатів інтелектуальної діяльності, забезпечення захисту майнових 

прав та інтересів кожної зі сторін;  

4) види та обсяг використання результатів інтелектуальної діяльності 

(створених та наданих) на території держав сторін, а також на території третіх 

держав;  

5) права кожної зі сторін на використання конфіденційної інформації та її  

зобов’язання щодо забезпечення нерозголошення цієї інформації та її захисту 

від доступу осіб, непричетних до її створення та застосування згідно з умовами 

договору;  

6) умови і порядок передачі, обміну та/або публікації відомостей про 

результати інтелектуальної діяльності, створені в ході виконання договору про 

спільну діяльність;  

7) порядок відшкодування збитків, заподіяних у результаті неправомірного 

використання прав на результати інтелектуальної діяльності тощо. 

6.5.9. Для того, щоб сторони, що співпрацюють, мали можливість 

встановити вклад кожної із сторін співробітництва, і щоб уникнути подальших 

суперечок доцільним є постійне ведення сторонами належним чином 

документально оформлених записів про здійснену ними діяльність, яка 

скріплюється підписами всіх сторін. 

6.5.10. Університет може бути інвесторам та вкладати майнові права 

інтелектуальної діяльності до статутного капіталу господарського товариства з 

урахуванням вимог статті 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

 

6.6.  Заходи з використання об’єктів права інтелектуальної власності 

Університет вживає заходи з використання ОІВ, що охоплюють: 

 ідентифікацію технічних рішень, відносно яких доцільно здійснити 

заходи з забезпечення правової охорони та комерціалізації; 

 вибір способу охорони ОІВ;  

 здійснення заходів із забезпечення правової охорони (укладання 

договорів з творцями ОІВ, подання заявок на отримання охоронних документів 

тощо); 

 проведення маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень, 

зокрема, дослідження інформації про ринок, компанії, що виробляють 

продукцію – аналоги, техніко-економічних характеристик продукції. 

 визначення патентної чистоти об’єкта, в якому використаний ОІВ та 

підготовку патентного формуляру; 

  вибір способу комерціалізації; 

 проведення переговорів, підписання угоди про конфіденційність у 

випадку обміну конфіденційною інформацією; 

 підготовка договорів з використання ОІВ, зокрема, ліцензійних договорів 

та договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності тощо. 
 

6.7. Випадки та умови вільного використання ОІВ  

6.7.1. Дослідники при створенні та використанні ОІВ зобов’язані 

дотримуватися вимог законодавства, а також принципів доброчесності під час 
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навчання, викладання та провадження освітньої та/або наукової діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів їх робіт. 

6.7.2. Використання ОІВ здійснюється з дозволу особи, яка має виключне 

право дозволяти використання ОІВ, крім випадків правомірного використання, 

передбачених Цивільним кодексом України та законами України у сфері 

інтелектуальної власності.  

6.7.3. Законом України «Про авторське право і суміжні права» встановлені 

випадки та умови вільного використання творів. Цим Законом, зокрема, 

дозволяється без згоди суб’єкта авторського права та без виплати винагороди:  

 використання цитат з творів; 

 використання творів з метою навчання; 

 інші випадки, визначені в Законі України «Про авторське право і суміжні 

права». 

6.7.4. Використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів 

допускається за умови зазначення імені автора та джерела запозичення цитати. 

Цитування здійснюється з метою зробити зрозумілішими твердження або для 

посилання на погляди іншого автора. Дослідники мають керуватися правилами 

оформлення цитувань і посилань.  

Відсутність відповідного посилання є підставою для звинувачення в 

порушенні авторського права, серед іншого й плагіаті, у визначеному чинним 

законодавством порядку.  

6.7.5. Використання творів з метою навчання як ілюстрацій у виданнях, 

передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру,  

допускається також за умови зазначення імені автора і джерела запозичення.  

6.7.6. Викладачі, студенти, аспіранти, ад’юнкти, докторанти можуть вільно 

відтворювати уривки з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів 

як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає 

зазначеній меті.  

6.7.7. Дозволяється здійснювати для аудиторних занять репрографічне 

відтворення опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а 

також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:  

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;  

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру.  

6.7.8. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту на 

винахід (корисну модель, промисловий зразок), реєстрації компонування 

використання запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового 

зразка), зареєстрованого компонування без комерційної мети або з науковою 

метою, або в порядку експерименту. 

6.7.9. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, передбачені 

положеннями частини другої статті 39 Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин», не поширюються на дії будь-якої особи з посадковим 

матеріалом сорту, що охороняється, якщо вони здійснені: 

а) як приватні та з некомерційними цілями; 

б) в експериментальних цілях; 
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в) з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється, крім 

випадків, передбачених положеннями частин третьої та четвертої статті 39 

Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». 

6.7.10. Дослідники мають усвідомлювати, що використання ОІВ в інших 

цілях чи без дотримання вказаних в законі умов, може виходити за межі 

вільного використання ОІВ та кваліфікуватися як порушення прав на відповідні 

ОІВ. 

7. Стимулювання створення, використання об’єктів  

права інтелектуальної власності 

7.1. У випадку створення працівниками Університету – творцями 

(авторами) ОІВ службових об’єктів права інтелектуальної власності, у тому 

числі ОІВ та їх наступному використанні Університетом через випуск 

продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг 

чи надання ліцензій, Університет виплачує творцям (авторам) винагороду за 

використання службового ОІВ згідно із законодавством України, правовими 

актами Університету та Договором з Творцем. 

Якщо інше не передбачено у Договорі між Творцем (Творцями)  та 

Університетом, Працівнику (ам) виплачується: 

 при власному випуску продукції Університетом з використанням ОІВ в 

сумі не менше 2 відсотків доходу від реалізації продукції, що вироблена з 

використанням службового ОІВ або доходу від реалізації частини продукції 

(деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням службового ОІВ; 

 у разі укладення ліцензійного договору на використання технології, її 

складових - не менш як 20 відсотків паушальних та періодичних платежів 

(роялті), що отримані за договором; 

 у разі укладення договору про передачу виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на технологію, її складові - не менш як 20 відсотків 

отриманого доходу; 

 у разі укладення договору про трансфер технології, в якому містяться 

елементи різних договорів (змішаний договір), – не менш ніж 20 відсотків 

передбачених у договорі ліцензійних платежів за використання технології, її 

складових. 

7.2. Університет виплачує винагороду особам, які здійснюють трансфер 

технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки доходу, 

одержаного на підставі договору про трансфер технологій. 

Особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, є: 

 працівники підприємств, наукових установ, організацій або закладів 

вищої освіти, на яких покладено функції із здійснення трансферу технологій 

та/або їх складових; 

 суб’єкти господарювання, які уклали договір про інформаційно-

консультаційне супроводження трансферу технологій та/або їх складових. 

7.3. У Договорі між Творцем і Університетом може бути передбачено 

виплату разової премії при отриманні охоронного документу на об’єкт права 

інтелектуальної власності (премії за виконання важливих та особливо важливих 

завдань тощо). 

При збереженні службового ОІВ у конфіденційності Університет 

відповідно до законодавства має виплачувати винагороду відповідно до 
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економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана 

Університетом. 

7.4. Розмір винагороди визначається у відсотках доходів, одержаних 

внаслідок використання ОІВ, або у фіксованій сумі на одиницю продукції 

відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі 

технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за 

використання технологій, що підтверджено відповідними документами. 

7.5. Винагорода має виплачуватися не рідше одного разу на рік і не пізніше 

ніж через місяць після закінчення бюджетного року, якщо інше не визначено у 

Договорі між Творцем і Університетом. 

7.6. Творці (автори) мають право відмовитись від винагороди за 

використання ОІВ на користь Університету, що має засвідчувати відповідним 

чином оформлений документ. 

 

8. Проведення патентних досліджень 

8.1. Патентні дослідження в Університеті проводяться відповідно до ДСТУ 

3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та 

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання 

та оформлення». Вимоги цих стандартів є обов’язковими для організацій, 

діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. 

Метою патентних досліджень є визначення патентної ситуації щодо 

об’єктів господарської діяльності, а саме: продукту (пристрій, речовина, штам 

мікроорганізму, культура рослин і тварин),  способу, позначення товарів і 

послуг тощо). 

Патентні дослідження провадяться у зв’язку із здійсненням: 

 фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного 

наукового чи науково-технічного результату; 

 фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням даних 

про винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

 прикладних досліджень; 

 науково-технічних (експериментальних) розробок. 

Патентні дослідження та документи, які складаються на їх основі (звіт і 

патентний формуляр) є складовою частиною науково-дослідної документації на 

різних етапах проведення НДР. 

8.2. Патентні дослідження виконуються на всіх етапах життєвого циклу 

об’єкта господарської діяльності. Виходячи з вимог ДСТУ, патентні 

дослідження проводяться для НДР, що передбачають створення об’єктів 

господарської діяльності, включаючи роботи, що виконуються за рахунок 

бюджетних коштів та коштів підприємств. Патентні та інформаційні 

дослідження можуть проводитися також при виконанні фундаментальних 

досліджень, якщо вони створюють результат прикладного характеру. 

Мета складання та оформлення патентного формуляра – засвідчення стану 

об’єкта господарської діяльності, виявлення порушення прав власників чинних 

охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності і правової 

охорони об’єкта господарської діяльності для використання його шляхом 

продажу, видачі ліцензій, показу на виставках та ярмарках. 
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Стандарт ДСТУ 3575-97 надає перелік робіт, при проведенні яких 

необхідно здійснення патентних досліджень, та документів, які приймаються до 

розгляду і затвердження тільки за наявності звіту про патентні дослідження. 

8.3. Патентні дослідження здійснюються працівниками наукових 

підрозділів Університету за методичною допомогою працівників підрозділу з 

питань інтелектуальної власності (патентно-ліцензійного відділу) або спільно з 

працівниками Підрозділу, якщо це встановлено положенням про Підрозділ. 

Результатом патентних досліджень є Звіт про патентні дослідження та 

Патентний формуляр, які є складовою частиною науково-дослідних робіт  та 

свідчать про відсутність або наявність фактів порушень патентних прав третіх 

осіб на результати НДР, а також визначають рівень розробки. 

 

9. Охорона конфіденційної інформації 

9.1. За наявності інформації, що становить комерційну таємницю, 

Університет керується вимогами чинного законодавства України (глава 46 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції»). 

Комерційна таємниця є різновидом конфіденційної інформації. 

Університет створює умови для забезпечення  дотримання  режиму 

конфіденційності інформації. 

Запровадження заходів із збереження комерційної таємниці здійснюється 

Університетом при: 

 збереженні, використанні ОІВ як конфіденційної інформації, 

 віднесенні інформації, створеної працівниками, до комерційної таємниці 

як об’єкта права інтелектуальної власності;  

 отриманні конфіденційної інформації від третіх організацій, а також якщо 

це передбачено договорами з Замовниками. 

9.2 Університет передбачає у посадових інструкціях працівника або у 

Договорах з Працівником обов’язки Працівника щодо збереження 

конфіденційності: 

 щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, 

компонувань напівпровідникових виробів протягом терміну до подачі заявки на 

отримання охоронного документу; 

 щодо зазначених ОІВ, які зберігаються Університетом як конфіденційна 

інформація, та на які не подані заявки на отримання охоронного документу; 

 щодо непатентоспроможних ОІВ, що віднесені Університетом до 

інформації, що становить  комерційну  таємницю. 

9.3. Для запобігання витоку конфіденційної інформації Університет має 

забезпечувати режим конфіденційності у відносинах, що виникають: 

а) між Університетом та дослідниками;  

б) між Університетом, замовниками, інвесторами, які можуть набувати 

статусу сторони договору – виконавця та замовника.  

 

9.4. Університет виходить з того, що Виконавець і Замовник зобов’язані 

забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на 

виконання НДР, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не 
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встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних 

відповідно до статті 895 ЦК України, повинен бути встановлений сторонами 

договору.  

Сторони можуть погодити між собою, яка інформація носить відкритий 

характер, а яка є конфіденційною в залежності від предмету договору. 

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх 

захисту визначаються згідно з частини першої статті 36 Господарського 

кодексу України відповідно до закону. 

 

9.5. При укладенні договорів про трансфер технологій Університет може 

укладати також договори, в яких визначено гарантії осіб, які передають 

технології та їх складові, стосовно конфіденційності та нерозголошення 

інформації третім особам.  

Відомості, які відносяться до комерційної таємниці, не є вичерпним. 

Університет самостійно встановлює комерційну цінність належної йому (їй) 

інформації та визначає такий перелік, а також встановлює режим доступу до 

інформації, що становить комерційну таємницю (режим конфіденційності), та 

систему (спосіб) захисту зазначеної інформації від несанкціонованого 

використання та розповсюдження. 

9.6. Договір про конфіденційність передбачає некомерційну передачу 

конфіденційної інформації, принаймні, на початковому етапі співпраці сторін. 

Його необхідно укладати перед початком проведення переговорів щодо 

укладання договорів, у тому числі договору на виконання НДР для запобігання 

витоку цінної конфіденційної інформації, що стає відомою контрагентам в 

процесі переговорів.  

9.7. При визначені у договорі про конфіденційність положень щодо 

відповідальності сторін за порушення режиму конфіденційності Університет 

виходити  із загальних норм законодавства: відповідальність настає за 

порушення договору, яким є невиконання або неналежне виконання умов 

договору.   

Виходячи з особливостей предмету договору про конфіденційність та 

відсутності у Цивільму кодексі України норм, які б регулювали такий вид 

договірних відносин, у договорі варто передбачити конкретні дії, при вчиненні 

яких сторони будуть нести відповідальність. 

9.8. Університет вживає заходи щодо запобігання розголошенню 

інформації, яка належить до комерційної таємниці. 

9.9. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю, 

винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

 

10. Фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації 

об’єктів права інтелектуальної власності 

10.1. При підготовці планової калькуляції кошторисної вартості робіт за 

темами наукових досліджень у кошторисах тем можуть бути передбачені 

витрати на винахідництво, що, зокрема, включає: 

 проведення патентних досліджень (для фундаментальних досліджень, що 

передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного 

результату, фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням 
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даних про винаходи, корисні моделі, промислові зразки, прикладних 

досліджень); 

 оформлення прав на ОІВ, сплату державного мита та зборів при поданні 

заявок на одержання охоронних документів, їх видачу, підтримання охоронних 

документів у силі та інші витрати, пов’язані з набуттям прав , підтримання 

чинності інтелектуальної власності та наданням ліцензій на використання ОІВ; 

 виплату винагороди творцям (авторам) службових ОІВ (одноразової 

винагороди при отриманні охоронного документу, винагороди при збереженні 

ОІВ у конфіденційності); 

 витрати, пов’язані з придбанням, добором та вивченням науково-

технічної, в тому числі патентної літератури та документації. 

10.2. При підготовці річного кошторису видатків Університету щодо 

проведення НДР, що передбачають отримання прикладного наукового чи 

науково-технічного результату, які проводяться з використанням даних про 

винаходи та інші ОІВ, до кошторису видатків включаються видатки, 

передбачені п. 9.1 цього положення. 

До річного кошторису видатків, а також кошторисів тем наукових 

досліджень можуть включатися видатки, зокрема, на: 

 винахідництво та раціоналізацію, 

 проведення досліджень на патентну чистоту; 

 проведення патентно-кон’юнктурних досліджень; 

 розроблення робочої документації,  

 проведення дослідних робіт і випробувань; 

 узагальнення та аналіз результатів досліджень і розроблення пропозицій 

про впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або 

обґрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення робіт; 

 розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-

промислового регламенту, положень технології серійного виробництва 

створених зразків виробів; 

 здійснення авторського нагляду; 

 видання матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької та 

раціоналізаторської роботи; 

 оплату робіт, пов’язаних із консультаціями  і складанням висновків щодо 

винаходів та інших ОІВ; 

 оплату робіт із проведення незалежної оцінки ОІВ та /або прав на 

використання ОІВ; 

 організацію та проведення виставок, конкурсів, оглядів та інших заходів 

зі створення, охорони та використання ОІВ. 

10.3. При здійсненні договірної наукової тематики за рахунок коштів 

підприємств, організацій витрати на винахідництво, зокрема проведення 

патентних досліджень, здійснюються за домовленістю між Університетом та 

Замовником. 

10.4. При підготовці річного кошторису видатків у випадку очікуваних 

надходжень коштів за використання ОІВ передбачаються відповідні видатки 

фонду коштів на виплату винагороди (авторської винагороди) творцям 

(авторам) ОІВ, а також інші витрати. 
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11.  Бухгалтерський облік нематеріальних активів 

11.1. Бухгалтерський облік нематеріальних активів в Університеті 

здійснюється у відповідності до: Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (далі 

– Національне положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 12.10.2010 р. № 1202 (із змінами); Методичних рекомендацій з 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, 

затверджених наказом Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11; Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами); наказу 

Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 Про затвердження типових 

форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів.  

11.2. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» обов’язковим є проведення оцінки 

майнових прав інтелектуальної власності при заснуванні підприємств 

(господарських товариств) на базі державного майна. 

У випадку, якщо Університет виступає засновником (співзасновником) 

господарського товариства з метою використання об’єктів права 

інтелектуальної власності визначення вартості права на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності, що вноситься до статутного капіталу 

господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки у 

відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні». 

 

12.   Звітність з питань створення, використання та охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності 

12.1. При відкритті наукових тем у запиті на відкриття теми наукових 

досліджень за відомчою тематикою зазначається та враховуються при оцінці 

запиту: очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права 

інтелектуальної власності, які плануються до впровадження після завершення 

теми, потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, 

об’єктів права інтелектуальної власності та об’єкти права інтелектуальної 

власності, використання яких передбачається під час проведення досліджень 

(для всіх видів НДР). 

При прийманні завершеної теми наукових досліджень при розгляді та 

оцінці виконання наукових досліджень враховується: 

 перелік об’єктів права інтелектуальної власності, створених при 

виконанні теми наукових досліджень із пропозиціями щодо їх використання; 

 звіт про патентні дослідження (для всіх видів НДР). 

Оцінка результатів робіт має враховувати: для прикладних досліджень і 

розробок – отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне 

забезпечення вирішення завдань, що випливають з потреб практики, 

розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних 

моделей, комп’ютерних програм та інших об’єктів права інтелектуальної 

власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються 



20 

 

також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних 

рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок. 

12.2. Університет надає статистичну звітність щодо створених об’єктів 

права інтелектуальної власності та ліцензійної діяльності згідно з 

законодавством. Підрозділ (патентно-ліцензійний відділ НДЧ Університету) 

веде первісний облік ОІВ. 

12.3. При підготовці річного звіту про діяльність Університету факультети 

та інститути Університету надають інформацію щодо діяльності у сфері 

охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. 
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