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АНОТАЦІЯ 

Чередник Н. В. Права інтелектуальної власності дослідницьких 

університетів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці системним 

монографічним дослідженням теоретичних та прикладних проблем 

ідентифікації прав інтелектуальної власності дослідницького університету та 

договірних форм реалізації таких прав.  

Дисертантом досліджуються поняття дослідницького університету та 

критерії, яким мають відповідати заклади вищої освіти для набуття такого 

статусу. Розглянуто його особливості як суб’єкта права інтелектуальної 

власності. Досліджено поняття та особливості інноваційної інфраструктури 

дослідницького університету. Розглянуто особливості створення об’єктів права 

інтелектуальної власності у дослідницькому університеті за законодавством 

України. 

У результаті проведеного дослідження удосконалено визначення поняття 

дослідницького університету. А саме, встановлено, що дослідницький університет 

– це юридична особа приватного або публічного права, що має статус 

національного закладу вищої освіти, провадить діяльність за моделлю поєднання 

освіти, науки та інновацій, забезпечує інноваційний розвиток держави в певних 

галузях знань та сприяє її інтеграції в світовий науковий простір шляхом 

проведення наукових досліджень та створення об’єктів інтелектуальної власності, 

має визнані академічні та наукові здобутки і якому, у встановленому законом 

порядку, надано статус дослідницького.  
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Розкрито питання розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності в дослідницьких університетах, запропоновано систематизацію 

договорів у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід на прикладі США, 

Великобританії та рекомендацій Європейської комісії стосовно застосування 

договорів про проведення спільних досліджень в діяльності дослідницького 

університету.  

Враховуючи доктринальні підходи запропоновано систему договорів у сфері 

реалізації права інтелектуальної власності дослідницького університету, яку 

формують наступні групи: договори щодо передання виключних прав 

інтелектуальної власності; договори щодо надання прав на використання об’єктів 

інтелектуальної власності; договори щодо створення об’єктів права 

інтелектуальної власності; договори на виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт; договори про проведення спільної 

науково-дослідної діяльності; договори, що супроводжують діяльність щодо 

створення, використання та передачі прав інтелектуальної власності, в тому числі 

забезпечувальні договори та договори щодо службових творів. 

У ході дослідження також сформульовано рекомендації щодо набуття прав 

інтелектуальної власності при проведенні спільних наукових досліджень та 

обґрунтовано необхідність розробки та затвердження типових договорів про 

спільну науково-дослідну діяльність, договорів консорціуму і методичних 

рекомендацій до них.  

На підставі аналізу зарубіжного досвіду та положень національного 

законодавства запропоновано визначення поняття договору про спільну науково-

дослідну діяльність та договору консорціуму, надано цивільно-правовий аналіз їх 

конструкцій як зобов’язання, що виникає між двома (договір про спільну науково-

дослідну діяльність) або трьома і більше сторонами (договір консорціуму), якими 

є університет(-ти) інші науково-дослідні установи) та комерційні юридичні особи 

(спонсори), щодо виконання спільними зусиллями сторін науково-дослідної 

діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на створення об’єктів 

інтелектуальної власності, де спонсори зобов’язуються надавати фінансування 
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для досягнення мети проекту, а університети (науково-дослідні установи) 

зобов’язуються забезпечувати проведення наукових досліджень, дослідно-

конструкторської діяльності за рахунок використання власних об’єктів 

інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання, тощо. 

На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції щодо створення 

та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, що можуть бути основою 

розробки Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності для 

університетів та науково-дослідних установ України. Обґрунтовано необхідність 

створення на державному рівні центру з надання консалтингових послуг у сфері 

трансферу знань та технологій. 

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки і пропозиції можуть 

використовуватися для подальших наукових дослідженнях питань, пов’язаних з 

діяльністю дослідницького університету у сфері реалізації прав інтелектуальної 

власності, для вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, інноваційної діяльності та вищої освіти. Також практична цінність 

роботи виражається у можливості застосування її положень у навчальному 

процесі – при викладанні дисциплін «Розпорядження правами інтелектуальної 

власності», «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність».  

Положення та рекомендації дисертаційного дослідження були враховані у 

процесі підготовки рекомендацій щодо внесення змін до Закону України «Про 

інноваційну діяльність» та Цивільного кодексу України (акт впровадження НДІ 

інтелектуальної власності НАПрН України від 15.11.2018 р. № 256/1), а також 

використовувалися у процесі підготовки аналітичних матеріалів щодо створення 

та функціонування суб’єктів національної інноваційної системи в Україні та 

визначення місця інтелектуальної власності в їх діяльності, що готувалися 

Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, з метою фахового забезпечення 

функціонування інноваційних структур у складі університету (довідка про 

впровадження НОЦ ІВ від 19.11.2018 р. № 2/11-18вп). 
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інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, права інтелектуальної 

власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

ANNOTATION 

Cherednyk N. V. Intellectual property rights in research universities. – The 

manuscript. 

The dissertation for achieving the scientific degree of candidate of legal sciences, 

speciality no. 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private 

law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, 2018. 

The dissertation is the first complex monographic research in the field of 

theoretical and practical issues of research universities’ intellectual property rights 

identification and the agreements in the field of its realization.  

The author analyses the research university term and the criteria that high 

educational settings are obliged to meet to receive the status. Research university’s 

peculiarities as an intellectual property owner. Innovation infrastructure of research 

university term and specific features are investigated. The specifics of intellectual 

property creation in research universities under Ukrainian law are analyzed.  

As a result, the research university term is improved. Namely, research university 

– it is a legal entity under private or public law, that has a national educational setting 

status, provides its activity by combining education, science, and innovation, supports 

innovation development of a state in specific fields of study and contributes its 

integration into world science area while providing its own scientific research and 

creation of intellectual property, has recognized academic and scientific achievements 

and which has been granted the research status.  

The realization of intellectual property rights in the research universities issue is 

determined, the original systematization of the agreements is presented. The foreign 

experience of joint research agreements in research university activities is analyzed 



6 
 

 
 

namely the USA, The United Kingdom, and European Commission recommendations 

concerning research collaboration agreements implementation in a research university 

activity.  

Taking into consideration doctrine approaches, the system of agreements in the 

field of research university’s intellectual property realization is presented. The system 

is formed by the next groups: agreements concerning transfer of exclusive intellectual 

property rights; agreements concerning transfer of intellectual property rights for its 

use; agreements concerning creation of intellectual property; agreements for providing 

scientific research, research-construction and technology research; research 

collaboration agreements; supplementary agreements in the sphere of creation, use ad 

transfer of intellectual property rights, including security agreements and agreements 

concerning work made for hare. 

One of the significant results of the research is creating the recommendations 

concerning obtaining intellectual property rights in joint research projects and the need 

for the creation of the model research collaboration and consortium agreements and 

methodological recommendations for it.  

Based on international approach and national legislation, the terms of research 

collaboration agreement and consortium agreement is presented, the civil law analysis 

of the forms is provided, namely as an obligation, which appears between two (research 

collaboration agreement) and tree or more parties (consortium agreement), which are 

a university (-ies) and other research institutions) and commercial legal entities 

(sponsors), for providing by joint contribution of the parties research activities in the 

named field, that point on intellectual property creation, where the sponsors are obliged 

to finance for the purpose of the project and universities (research institutions) are 

obliged to ensure providing scientific research, research construction activity while 

using own intellectual property objects, equipment, engaging scientists, etc. 

Furthermore, the recommendations for the creation and legal protection of 

intellectual property created in research universities are developed, which may be used 

for Standard Intellectual Property Policies for Universities formation for Ukrainian 



7 
 

 
 

universities and research institutions. Moreover, the creation of the state level 

knowledge and technology transfer consultancy service center is provided. 

The list of recommendations and scientific results in the dissertation may be used 

for the further scientific research in the area of intellectual property rights realization 

by research university, for improvement of the Ukrainian legislation in the field of 

intellectual property, innovation activity and the higher education. Furthermore, the 

practical value of the work is in capacity to use its statements in pedagogical practice 

while reading courses such as ‘Realization of intellectual property rights’, ‘Intellectual 

property and innovation activity’. 

The provisions and recommendations of this dissertation were taken into account 

in the process of developing amendments to the Ukrainian law ‘About innovation 

activity’ and Civil Code of Ukraine (act of implementation of SRI of intellectual 

property National Academy of Legal Sciences of Ukraine dated 15th of November 2018, 

number 256/1), and also were in the process of developing analytical materials 

concerning creation subjects of Ukrainian national innovation system and their 

operational activity, analyzing intellectual property issues in their activity, that were 

provided by Scientific and Educational center for Intellectual Property of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, aiming professional support for the 

university’s innovation structures operation (the letter of confirmation of 

implementation dated 19th of November 2018, number 2/11-18vp). 

Key words: research university, high educational settings, innovation activity, 

innovation infrastructure, intellectual property rights, intellectual property rights 

realization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У становленні й розвитку інноваційної 

економіки визначальна роль належить освіті та науці. Основним джерелом нових 

ідей в усьому світі є заклади вищої освіти і науки, в межах діяльності яких 

зосереджена переважна більшість інноваційних рішень. Тому питанням правового 

забезпечення інноваційної діяльності за їх участю приділяється чимала увага, 

підходи до її реалізації постійно переглядаються та удосконалюються. Ключову 

роль в інноваційній діяльності країн відіграють заклади вищої освіти, які належать 

до групи дослідницьких університетів, діяльність яких ґрунтується на трикутнику 

знань "освіта – наука – інновації". 

Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-

VII (далі – ЗУ «Про вищу освіту»), який у ст. 26 визначив серед основних завдань 

закладу вищої освіти забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності, особливої ваги набирають питання, 

пов’язані з правовим забезпеченням таких процесів. ЗУ «Про вищу освіту» серед 

інших новацій у сфері освітньої, наукової та науково-дослідної діяльності 

приділив особливу увагу правовому регулюванню дослідницьких університетів в 

Україні. Зокрема, вперше в Україні на найвищому законодавчому рівні було 

закріплено поняття дослідницького університету, його правовий статус та 

критерії, яким він має відповідати. Значну увагу в Законі України «Про вищу 

освіту» було приділено саме автономії таких установ щодо реалізації права 

інтелектуальної власності на її об’єкти, визначенню статей та обсягів витрат 

власних надходжень, утворенню інноваційних структур різних типів, унесенню 

до статутних капіталів таких структур об’єктів права інтелектуальної власності 

тощо.  

Це спонукало обрати нормативними джерелами цього дослідження 

Цивільний та Господарський кодекси України, закони України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», інші законодавчі, у тому числі й підзаконні, нормативно-правові акти. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано згідно з планами наукової роботи юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до 

таких державних бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ БФ 042-01, № ДР 

0111U008337, 01.01.2011 – 31.12.2015 роки); «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ БФ 042-01, № ДР  0116U002637, 

01.01.2016 – 31.12.2018 роки).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення правової природи дослідницького університету як суб’єкта права 

інтелектуальної власності; встановлення обсягу прав у сфері інтелектуальної 

власності на об’єкти, створені у ході його діяльності; системна характеристика 

договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; 

вироблення пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення законодавства у 

досліджуваній сфері.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації слід вирішити такі завдання:  

- визначити поняття дослідницького університету через аналіз основних 

ознак його діяльності та особливостей як учасника відносин інтелектуальної 

власності; 

- установити критерії, яким має відповідати університет для набуття статусу 

дослідницького; 

- сформулювати поняття інноваційної інфраструктури дослідницького 

університету; 

- розкрити особливості набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, 

створені в діяльності дослідницького університету; 

- обґрунтувати необхідність розроблення Типового положення про політику 

в сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ 

України й окреслити питання щодо створення та правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності, які мають бути розкриті у ньому;  
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- дослідити та систематизувати договори у діяльності дослідницького 

університету щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

в Україні;  

- визначити поняття договору про спільну науково-дослідну діяльність і 

договору консорціуму; 

- умотивувати необхідність розроблення типових договорів про спільну 

науково-дослідну діяльність та договорів консорціуму в Україні та сформулювати 

положення стосовно питань права інтелектуальної власності, які можуть бути 

покладені в їх основу; 

- сформулювати пропозиції і рекомендації щодо удосконалення 

законодавства, що регулює дані правовідносини; 

- дослідити напрями запровадження консультативної підтримки 

дослідницьких університетів у сфері трансферу знань та технологій в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері права інтелектуальної 

власності за участі дослідницьких університетів.  

Предметом дослідження є система нормативно-правових актів України, 

зарубіжних країн та міжнародних організацій, доктринальні положення, 

матеріали правозастосовної практики, що стосуються прав інтелектуальної 

власності дослідницьких університетів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склала  система 

філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів. 

Загальнонауковий метод діалектичного пізнання став засадничим у цій системі й 

дозволив виконати наукові завдання, визначені у дисертації, в єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми.  

За допомогою історичного методу досліджено розвиток дослідницьких 

університетів в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та Україні, а 

також дано його визначення, проведено загальну характеристику джерел 

правового регулювання діяльності дослідницьких університетів та інноваційної 

діяльності; проаналізовано особливості набуття прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені в його діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2). 
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Системно-структурний метод використано для загальної характеристики об’єктів 

права інтелектуальної власності дослідницьких університетів та систематизації 

договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

дослідницького університету (підрозділи 2.1, 3.1).  

Порівняльно-правовий метод застосовано у ході аналізу іноземних джерел 

щодо типових конструкцій договорів про проведення спільної науково-дослідної 

діяльності та договорів консорціуму (підрозділ 3.2). Методи індукції та дедукції 

допомогли розглянути тенденції договірного регулювання договорів про 

проведення спільної науково-дослідної діяльності та договорів консорціуму на 

підставі аналізу зарубіжного досвіду (підрозділи 3.1, 3.2). Використання логічного 

методу дозволило розкрити поняття дослідницького університету та 

сформулювати через родову і видову ознаки визначення поняття договору про 

проведення спільної науково-дослідної діяльності та договору консорціуму 

(підрозділи 1.1, 3.2). Шляхом проведення аналізу та синтезу встановлено загальні 

закономірності правовідносин, що виникають на підставі конструкції договору 

про спільну науково-дослідну діяльність та інших договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності (підрозділи 3.1, 3.2). Метод 

моделювання застосовано для вироблення пропозицій щодо удосконалення норм 

Цивільного кодексу України у досліджуваній сфері. 

Теоретична основа дослідження. Проблеми цивільно-правового 

регулювання договірних відносин і відносин у сфері інтелектуальної власності 

досліджувалися у роботах вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: 

А. А. Амангельди, Г. О. Андрощука, М. І. Брагінського, В. В. Вітрянського,       

В. П. Грибанова, О. В. Дзери, О. В. Жилінкової, О. С. Іоффе, Ю. М. Капіци,       

А. О. Кодинця, О. О. Кота, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця, Р. А. Майданика,         

Н. М. Мироненко, О. П. Орлюк, Б. М. Падучака, О. А. Підопригори, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, О. О. Стєпанової, Є. О. Суханова, П. М. Цибульова та інших. 

Питання інноваційної діяльності та інфраструктури в контексті цивільно-

правових досліджень стають предметом наукового аналізу не так часто; тож 

важливою у цьому контексті видається розвідка О. Е. Сімсон (2015). Договірному 
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регулюванню відносин інтелектуальної власності присвячено дослідження       

О. В. Жилінкової (2015). Права інтелектуальної власності в діяльності закладів 

вищої освіти розглянуто у кандидатській дисертації П. В. Нестеренко (2008); 

Б. М. Падучак досліджував (2011) цивільно-правове регулювання відносин у 

сфері трансферу технологій.  

Водночас у вітчизняній правовій доктрині спеціальної розвідки, присвяченої 

розкриттю змісту та особливостей реалізації прав інтелектуальної власності 

дослідницькими університетами, досі немає. Зазначене обумовило потребу у 

проведенні комплексного дослідження питань реалізації прав інтелектуальної 

власності в дослідницьких університетах шляхом вивчення законодавства 

України та зарубіжного досвіду у цій сфері. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці системним монографічним дослідженням, 

у якому розглянуто теоретичні і прикладні проблеми ідентифікації прав 

інтелектуальної власності дослідницького університету та договірних форм 

реалізації таких прав, а також вироблено пропозиції щодо удосконалення 

цивільного законодавства, що сприятимуть розбудові дослідницьких 

університетів в Україні. Наукова новизна одержаних результатів конкретизується 

у таких наукових положеннях, висновках та пропозиціях. 

Уперше: 

1) запропоновано визначення поняття інноваційної інфраструктури 

дослідницького університету як групи юридичних осіб (за законодавством 

України та/або іноземних держав), що розробляють, виробляють та реалізовують 

інноваційні продукти та/або послуги, здійснюють свою діяльність з метою 

розвитку його науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та 

раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-

технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх 

впровадження на вітчизняному та закордонному ринках; 

2) сформульовано дефініції поняття договору про спільну науково-

дослідну діяльність і договору консорціуму, зроблено цивільно-правовий аналіз 
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їх конструкцій як зобов’язання, що виникає між двома (договір про спільну 

науково-дослідну діяльність) або трьома і більше сторонами (договір 

консорціуму), якими є університет(-ти) інші науково-дослідні установи) та 

комерційні юридичні особи (спонсори), щодо виконання спільними зусиллями 

сторін науково-дослідної діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на 

створення об’єктів інтелектуальної власності, де спонсори зобов’язуються 

надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університети (науково-

дослідні установи) ‒ забезпечувати проведення наукових досліджень, дослідно-

конструкторської діяльності за рахунок використання власних об’єктів права 

інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо; 

3) запропоновано систему договорів у сфері реалізації права 

інтелектуальної власності дослідницького університету, яку формують такі групи: 

договори щодо передання виключних прав інтелектуальної власності; договори 

щодо надання прав на використання об’єктів інтелектуальної власності; договори 

щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності; договори на виконання 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт; договори 

про проведення спільної науково-дослідної діяльності; договори, що 

супроводжують діяльність щодо створення, використання та передачі прав 

інтелектуальної власності, в тому числі забезпечувальні договори та договори 

щодо службових творів; 

4) сформульовано рекомендації щодо набуття прав інтелектуальної 

власності при проведенні спільних наукових досліджень; 

5) обґрунтовано необхідність розроблення та затвердження типових 

договорів про спільну науково-дослідну діяльність та договорів консорціуму і 

методичних рекомендацій до них;  

удосконалено: 

6) поняття дослідницького університету. Дослідницький університет – 

це юридична особа приватного або публічного права, що має статус 

національного закладу вищої освіти, провадить діяльність за моделлю поєднання 

освіти, науки та інновацій, забезпечує інноваційний розвиток держави в певних 
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галузях знань та сприяє її інтеграції у світовий науковий простір шляхом 

проведення наукових досліджень і створення об’єктів інтелектуальної власності, 

має визнані академічні та наукові здобутки і якому, у встановленому законом 

порядку, надано статус дослідницького. 

7) перелік критеріїв, яким має відповідати заклад вищої освіти 

дослідницького типу; 

8) пропозиції щодо створення та правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності, що можуть бути основою розроблення Типового 

положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів та 

науково-дослідних установ України; 

набули подальшого розвитку: 

9) положення щодо набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, 

створені у ході діяльності дослідницького університету, а саме: 1) доведено, що у 

правовідносинах із фізичними особами дослідницький університет набуває прав 

інтелектуальної власності: як роботодавець ‒ на підставі законодавчих норм 

спільно із працівником або шляхом врегулювання відносин щодо розподілу 

майнових прав інтелектуальної власності у трудовому договорі (контракті); як 

замовник ‒ за цивільно-правовим договором про створення на замовлення об’єкта 

права інтелектуальної власності, на підставі законодавчих норм спільно із 

виконавцем, якщо інше не встановлено договором; набуття прав у порядку 

спадкування, за заповітом; 2) права інтелектуальної власності на об’єкти, створені 

в діяльності дослідницького університету внаслідок вступу у правовідносини з 

юридичними особами, виникають із наступних підстав: на підставі правочину 

(договір про спільну діяльність; договір про створення на замовлення об’єкта 

права інтелектуальної власності; договір про виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт; ліцензійний договір; договір про передання 

виключних прав інтелектуальної власності, заповіт тощо); за законом внаслідок 

правонаступництва, що може здійснюватися у формах злиття, приєднання, 

перетворення, поділу, виділу;  
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10) положення про необхідність створення на державному рівні центру з 

надання консалтингових послуг у сфері трансферу знань та технологій. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та 

практичні висновки і рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у: науково-дослідній роботі – у процесі подальших наукових 

досліджень питань, пов’язаних з діяльністю дослідницького університету у сфері 

реалізації прав інтелектуальної власності; законотворчій діяльності – для 

вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності, 

інноваційної діяльності та вищої освіти, зокрема шляхом внесення 

запропонованих змін до чинного законодавства; правозастосовній діяльності – 

шляхом реалізації пропозицій наукової роботи щодо запровадження типових 

конструкцій договору про спільну науково-дослідну діяльність і договору 

консорціуму та закріплення у них розроблених дисертанткою положень у сфері 

реалізації прав інтелектуальної власності, з метою активізації участі закладів 

вищої освіти України у проведенні спільних наукових досліджень; навчально-

методичній роботі – при викладанні дисциплін «Розпорядження правами 

інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність».  

Положення та рекомендації дисертаційного дослідження були враховані у 

процесі підготовки рекомендацій щодо внесення змін до Закону України «Про 

інноваційну діяльність» та Цивільного кодексу України (акт впровадження НДІ 

інтелектуальної власності НАПрН України від 15.11.2018 р. № 256/1), а також 

використовувалися у ході підготовки аналітичних матеріалів щодо створення та 

функціонування суб’єктів національної інноваційної системи в Україні та 

визначення місця інтелектуальної власності в їх діяльності, що готувалися 

Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, з метою фахового забезпечення 

функціонування інноваційних структур у складі університету (довідка про 

впровадження НОЦ ІВ від 19.11.2018 р. № 2/11-18вп). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 
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наукові результати отримані на основі особистого вивчення та аналізу 169 

наукових і нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. 

Теоретичні положення і висновки сформульовані дисертантом особисто. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших авторів мають 

відповідні посилання. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та теоретичні 

висновки, на яких ґрунтується дослідження, а також рекомендації щодо 

вдосконалення національного законодавства обговорювалися на кафедрі 

інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Окремі результати дослідження були оприлюднені в доповідях на 

науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку» (13 – 14 лютого 2015 р., м. Херсон); Міжнародних 

науково-практичних конференціях «Особенности адаптации законодательства 

Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза» (27 – 28 марта 

2015 г., г. Кишенев) і «Актуальні питання державотворення в Україні» (22 травня 

2015 р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених 

та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри» (18 вересня 2015 р., м. Київ); V Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття» (15 – 

16 жовтня 2015 р., м. Черкаси); науково-практичній конференції «Роль і місце 

інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах» (17 

травня 2016 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 р., м. Київ);         

ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України у 

сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (23 вересня 2016 р., м. Київ);                                      

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері 
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інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри» (27 вересня 2018 р., м. Київ); Міжнародній науково-

практичній конференції «Одеські юридичні читання»  (9 листопада 2018 р.,               

м. Одеса). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 16 

наукових публікаціях, зокрема у 6 наукових статтях у фахових виданнях з 

юридичних наук, 3 з яких входять до міжнародних наукометричних баз, та 1 – в 

іноземному виданні, а також у 10 тезах доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК УЧАСНИК 

ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Дослідницький університет як учасник відносин інтелектуальної 

власності  

 

Дослідницький університет виник як категорія, яку Комісія Карнегі з питань 

Вищої освіти вперше використала для визначення у Сполучених Штатах Америки 

університетів, що здійснювали активну науково-дослідну роботу. У 1970 році 

Комісія Карнегі з питань Вищої освіти розробила класифікацію коледжів і 

університетів для підтримки їх дослідницьких програм та аналізу державної 

політики у цій сфері. На підставі фактичного досвіду коледжів та університетів 

«Класифікація Карнегі» була опублікована в 1973 р. для використання іншими 

дослідниками та послідовно оновлювалась в 1976 р., 1987 р., 1994 р., 2000 р.,     

2005 р., 2010 р. [143, c. 1]. 

Не зважаючи на те, що поняття дослідницького університету було введено в 

наукове середовище у 1994 р. Комісією Карнегі з питань Вищої освіти, однак сама 

модель такого університету існувала вже давно. Поняття використовувалося для 

розмежування класичних вузів та університетів, які поєднували в собі велику 

наукову базу, інноваційні центри, дослідницькі парки та освітню складову.  

Рушійним моментом у підвищенні кількості досліджень та розумінні цінності 

передачі технологій по ліцензійним договорам стало прийняття у 1980 р. Закону 

США Бея-Доуля. У цьому законі права інтелектуальної власності на об’єкти, 

створені із залученням бюджетних коштів, надавались університетам, де вони 

були створені; у законі також ретельно опрацьовані й визначені права та обов’язки 

університетів, їх відповідальність за комерціалізацію об’єктів права 

інтелектуальної власності, створених за державні кошти, умови створення 

організацій для здійснення трансферу технологій, що спричинило значний 

стрибок у комерціалізації винаходів, створених за рахунок уряду [64]. 
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Так, дослідницьким визнавався університет, що відповідав наступним 

критеріям: 

- пропонував повний спектр бакалаврських програм; 

- проводив підготовку докторів наук; 

- надавав пріоритет науково-дослідній діяльності; 

- випускав 50 та більше докторів наук щорічно; 

- отримував щорічно 40 млн. дол. США або більше федеральної допомоги 

[161]. 

Дослідницький університет стає найважливішим фактором технологічного та 

економічного розвитку регіону. Традиційні функції університету – підготовка 

спеціалістів та фундаментальні дослідження – доповнюються його активною 

діяльністю з передачі нових технологій в промисловість та бізнес. Як наслідок, 

сучасні дослідницькі університети володіють найбільшим потенціалом та 

спектром впливу на соціальну практику та розвиваються в рамках відкритої 

моделі взаємодії та співпраці з усіма суспільними інститутами1 [135, с. 74-81]. 

Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії також 

застосовує підхід щодо віднесення закладів вищої освіти до дослідницьких на 

підставі комплексного оцінювання відповідності певним критеріям, яке 

проводиться недержавною організацією. Останнє дослідження науково-дослідної 

діяльності було проведено на підставі класифікації Research Excellence Framework 

– методу оцінювання науково-дослідної діяльності у Британських закладах вищої 

освіти. Він розпочався у 2014 році з метою оцінювання науково-дослідної 

діяльності, що проводилась впродовж 2008-2013 року включно. Результати були 

опубліковані 18 грудня 2014 року [158]. 

Отже, підхід до оцінювання закладів вищої освіти саме як дослідницьких 

було започатковано в Америці у 1970 році, однак світового поширення такий 

підхід набув дещо пізніше. 

                                                           
1 Більш детально це питання досліджено у статті Чередник Н. В. Поняття дослідницького університету та 

значення інтелектуальної власності в його діяльності. Вісник Запорізького національного університету: Юридичні 

науки. 2015. №2 (І) [137, с. 74-81]. 
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До категорії дослідницьких університетів відносяться як приватні, так і 

державні установи.  

До останнього рейтингу Карнегі, що проводився у період з 2010 по 2015 рр. 

(опубліковано 02.02.2016 р.), увійшло 107 установ із найвищою дослідницькою 

активністю [144]. Їх класифіковано як дослідницькі університети (дуже висока 

дослідницька активність). Серед них такі визнані університети: Ліги плюща        

(The Ivy League), Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute 

of Technology), Каліфорнійський технологічний інститут (California Institute of 

Technology), Стенфордський університет (Stanford University), Університет 

Карнегі-Меллона (Carnegie Mellon University), Університет Еморі (Emory 

University), Університет Райса (Rice University), Брандейський університет 

(Brandeis University), Університет Вашингтона в Сент-Луїсі (Washington 

University in St. Louis), Північно-західний університет (Northwestern university) та 

Чикагський університет (the University of Chicago) [169]. 

На підставі наявного світового досвіду діяльності університетів такого виду 

можна констатувати, що для віднесення університету до категорії дослідницьких 

він має відповідати наступним критеріям: 

 тісна інтеграція навчання та досліджень в усіх ланках освітнього процесу; 

 висока частка магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та 

докторів наук та менша частка студентів першого циклу вищої освіти; 

 більша кількість спеціальних програм післядипломної підготовки; 

 значно менша кількість студентів по відношенню до одного викладача та 

менше навчальне навантаження, ніж у звичайних закладах вищої освіти; 

 проведення великих фундаментальних досліджень, які фінансуються 

переважно з державного бюджету та різноманітних фондів на комерційній основі; 

 тісний зв'язок з бізнесом та добре налагоджена комерціалізація результатів 

наукових досліджень, що здійснюється в навколовузівському просторі, переважно 

в дослідницьких парках; 

 тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; 
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 визначальний вплив на регіональний науково-технічний та соціально-

економічний розвиток [118, с.55]. 

Вивченню питань діяльності дослідницьких університетів присвячено, 

зокрема, роботи В.І. Сацика, Е.В. Неборського, В.А. Гневашевої, аналіз яких 

покладено в основу цього дослідження. 

Слід зазначити, що термін «дослідницький університет», що є поширеним в 

усьому світі, як правило, має не нормативний, а дескриптивний характер, 

слугуючи визначенням відповідності закладу вищої освіти певним критеріям 

освітнього, наукового та економічного характеру. Водночас у науковій літературі 

містяться певні визначення поняття дослідницького університету. 

Як зазначає Е.В. Неборський, «дослідницький університет – це 

багаторівневий концепт, який містить два ключових моменти: генерація та 

розповсюдження знань. В даному аспекті міститься важлива відмінність 

дослідницького університету від класичного» [53, с. 33-34]. 

На думку В.А. Гневашевої, «дослідницький університет – це вертикально 

інтегрована науково-освітня структура, заснована на базі класичного 

університету, яка характеризується: 

 мультидисциплінарністю; 

 використанням практики залучення студентів до проведення досліджень; 

 практичною та/або інноваційною спрямованістю тематики досліджень» [12, 

с. 27]. 

Відповідно до визначення Дж. Ломбарді, «дослідницькі університети 

генерують найвищий рівень «внутрішньої академічної якості», використовуючи 

як своєрідне паливо в своїх «двигунах якості» найефективніші ресурси (ресурси 

людські: професорсько-викладацький, адміністративний, дослідницький 

персонал, студентів; ресурси матеріальні, фінансові, інформаційні тощо), як 

наслідок, примножуючи й відтворюючи свій потенціал (спроможність залучати 

доходи, а саме: плату за навчання, ендавмент-фонди, гранти; здатність 
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комерціалізувати дослідницькі результати за посередництва патентів, ліцензій, 

роялті чи у формі цільових державних асигнувань» [103, с. 26-27]. 

Однак, все ж таки більшість дослідників поділяють думку щодо визначення 

поняття дослідницького університету саме через його відповідність чітко 

визначеним критеріям діяльності університету. 

До 2014 року в Україні діяв Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 

2002 року № 2984-ІІІ, однак він не містив визначення поняття чи критеріїв 

надання статусу дослідницького університету закладу вищої освіти. Це питання 

було врегульоване в Положенні про дослідницький університет, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 163, яке втратило 

чинність. З прийняттям у 2014 році нового ЗУ «Про вищу освіту» було внесено 

зміни до нормативно-правового регулювання статусу дослідницьких 

університетів в Україні. 

Так, у ст. 30 ЗУ «Про вищу освіту» міститься законодавче визначення даного 

виду закладу вищої освіти. Згідно з вказаною нормою Закону, «дослідницький 

університет – це національний заклад вищої освіти, що забезпечує проривний 

розвиток держави в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та 

інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має визнані 

наукові здобутки і якому у встановленому законом порядку надано статус 

дослідницького» [75].  

Слід звернути увагу, що на відміну від попередньої редакції Закону України 

«Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ, статус національного 

закладу вищої освіти може бути надано університету, академії, інституту 

незалежно від форми власності (попередній закон надавав такий статус виключно 

державному закладу вищої освіти). Отже, дослідницьким університетом може 

бути заклад вищої освіти – установа, яка є юридичною особою приватного або 

публічного права та має статус національного.  

Зазначена стаття також передбачає, що статус дослідницького університету 

надається на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України на сім років 

відповідно до Положення про дослідницький університет (далі – Положення), що 
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затверджується Кабінетом Міністрів України. Статус дослідницького 

університету може бути надано шляхом встановлення відповідності певним 

критеріям, визначеним у Положенні.  

Таким чином, заклад вищої освіти спершу має отримати статус 

національного, а у разі його набуття та відповідності певним критеріям, 

претендувати на отримання статусу дослідницького. 

Порядок надання закладу вищої освіти статусу національного, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 (далі – Порядок)2. Надання 

закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення його 

цього статусу здійснюється на основі відповідності певним критеріям. Порядком 

запроваджено три групи критеріїв, а саме – обов’язкові, порівняльні та преміальні. 

Серед них в контексті дослідження слід звернутись до критеріїв у сфері 

інтелектуальної власності. 

Так, відповідно до Порядку, до порівняльних критеріїв належать наступні: 

«1) кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-

педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на постійній 

основі за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 

працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 

станом на 31 грудня останнього року звітного періоду: 

для усіх закладів вищої освіти – винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських 

пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних 

програм, компіляцій даних (баз даних); 

для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за 

відповідними спеціальностями, – літературних творів, перекладів літературних 

                                                           
2 Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу: постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 912 // База 

даних «Законодавство України»/ВР України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF 
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творів, творів живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних 

проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, творів дизайну, 

музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) організацій мовлення, 

медіатворів, сценічних постановок, концертних програм (сольних та 

ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів; 

2) кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду» (Порядок). 

Таким чином, вже на стадії набуття статусу національного заклад вищої 

освіти має підтвердити наступні здобутки у сфері інтелектуальної власності: 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, що працюють у ньому на постійній основі; 

- кількість таких об’єктів права інтелектуальної власності, які було 

комерціалізовано. 

Законом України «Про вищу освіту» передбачено засади встановлення тих 

критеріїв, що будуть визначальними при віднесенні того чи іншого національного 

закладу вищої освіти до дослідницького університету, а саме: 

 наявність розгалуженої інфраструктури та матеріально-технічної бази, що 

забезпечують провадження науково-освітньої діяльності на світовому рівні, 

зокрема визнані наукові школи, центри, лабораторії тощо; 

 міждисциплінарність освіти і науки, потужна фундаментальна складова 

наукових досліджень, якість яких підтверджена, зокрема, публікаціями у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях; 
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 забезпечення високоякісної фахової підготовки докторів наук та здатність 

впроваджувати і комерціалізувати наукові результати, якість системи підготовки 

та підвищення кваліфікації наукових кадрів у закладі вищої освіти; 

 рівень інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, зокрема кількість 

міжнародних проектів, створених об’єктів права інтелектуальної власності, 

спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої освіти наукових 

проектів, грантів тощо; 

 місце в національному, галузевих та/або міжнародних рейтингах закладів 

вищої освіти; 

 кількість публікацій за показниками визнаних міжнародних 

наукометричних баз та у міжнародних реферованих виданнях (ч.4 ст. 30 Закону). 

Окрім вищезазначеного, серед встановлених в ч. 4 ст. 30 Закону України 

«Про вищу освіту» критеріїв, значна роль відведена принципам діяльності 

дослідницького університету, що безпосередньо стосуються питань реалізації 

прав інтелектуальної власності, а саме: 

 кількості створених об’єктів права інтелектуальної власності; 

 кількості спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої 

освіти наукових проектів, 

 здатності впроваджувати і комерціалізувати наукові результати. 

Міністерством освіти і науки України розроблено проект Положення про 

дослідницький університет, який визначає порядок надання національному 

закладу вищої освіти статусу дослідницького університету, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу, основні засади та завдання діяльності дослідницького 

університету. Серед них у контексті дослідження слід звернутись до критеріїв у 

сфері інтелектуальної власності.  

Так, проектом в якості обов’язкового критерію запропоновано наявність 

розгалуженої інфраструктури та матеріально-технічної бази, що забезпечують 

провадження науково-освітньої діяльності на світовому рівні, зокрема визнані 



30 
 

 
 

наукові школи, центри, лабораторії, наукові парки, наукові результати, які 

покладено в основу договірних документів тощо. 

Проект відносить до порівняльних критеріїв кількість офіційно оформлених 

міжнародних проектів, створених об’єктів права інтелектуальної власності, 

спільних із підприємствами та іноземними закладами вищої освіти наукових 

проектів, грантів тощо. Такі показники приводяться до кількості науково-

педагогічних та наукових працівників, які працюють у національному закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду. 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що проект порядку значною 

мірою дублює Порядок надання закладу вищої освіти статусу національного, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу, затвердженого постановою КМУ 

від 22.11.2017 р. № 912. Таке дублювання не відображає особливість та чіткість у 

віднесенні закладу вищої освіти саме до дослідницького типу. Окрім того, не 

знайшли належного відображення в проекті наступні, визнані міжнародним 

досвідом, критерії: 

- висока частка магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та 

докторів наук та менша частка студентів першого циклу вищої освіти; 

- значно менша кількість студентів по відношенню до одного викладача та 

менше навчальне навантаження, ніж у звичайних закладах вищої освіти; 

- проведення великих фундаментальних досліджень, які фінансуються 

переважно з державного бюджету та різноманітних фондів на комерційній 

основі; 

- тісний зв'язок з бізнесом та добре налагоджена комерціалізація 

результатів наукових досліджень, що здійснюється в навколовузівському 

просторі, переважно в дослідницьких парках; 

- тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; 

- визначальний вплив на регіональний науково-технічний та соціально-

економічний розвиток. 
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Прийняття відповідного Положення про надання статусу дослідницького 

університету повинно містити вже кількісне вираження показників загальних 

критеріїв, що відображені в розглянутій вище статті ЗУ «Про вищу освіту», тому 

пропонується включити до проекту наступні критерії: 

1) Обов’язкові: 

- проведення великих фундаментальних досліджень, які фінансуються 

переважно з державного бюджету та різноманітних фондів на комерційній 

основі – сформулювати грошовий еквівалент залучених коштів; 

- визначальний вплив на регіональний науково-технічний та соціально-

економічний розвиток у кількісному вираженні – сума коштів, отриманих 

на проведення досліджень, кількість створених робочих місць у зв’язку із 

інноваційною діяльністю університету тощо. 

2) Порівняльні:  

- тісний зв'язок із бізнесом та добре налагоджена комерціалізація 

результатів наукових досліджень, що здійснюється в навколовузівському 

просторі, переважно в дослідницьких парках; 

- тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; 

- висока частка магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та 

докторів наук та менша частка студентів першого циклу вищої освіти; 

- значно менша кількість студентів по відношенню до одного викладача та 

менше навчальне навантаження, ніж у звичайних закладах вищої освіти; 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, що працюють у ньому на постійній основі; 

- кількість таких об’єктів права інтелектуальної власності, які було 

комерціалізовано; 

 кількість спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої 

освіти наукових проектів із використанням об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-
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педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на 

постійній основі. 

Слід зауважити, що саме реалізація прав інтелектуальної власності на 

об’єкти, створені в процесі діяльності дослідницьких університетів, є 

визначальною для участі таких закладів у побудові інноваційної економіки. 

Оскільки основний масив результатів діяльності закладів вищої освіти складають 

саме результати інтелектуальної, творчої діяльності. 

«Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності закладами вищої освіти, 

які були викликані прогалинами у вітчизняному законодавстві, спричинили 

негативні наслідки у вигляді недостатнього рівня комерціалізації технологій, 

створених на їх базі, про що, зокрема, зазначено в матеріалах парламентських 

слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та 

науково-технічної сфери держави» від 02.06.2014 р.: «Розрив зв’язку у ланцюгу 

«освіта – наука – виробництво» у значній мірі перешкоджає обізнаності 

підприємців з новими науковими досягненнями вітчизняних науковців. А 

незадовільний стан вітчизняної економіки, брак коштів на фінансування витрат на 

впровадження інновацій, застарілість матеріально-технічної бази тощо, негативно 

впливають на використання у виробництві принципово нових технічних рішень з 

метою забезпечення переходу економіки на інноваційний шлях розвитку» [93, c. 

170-172]. 

«Відтак Україна ще зберігає великий науковий потенціал, але слід визнати, 

що за роки незалежності він зазнав суттєвих втрат. Серйозно послабшали зв’язки 

між наукою та виробництвом. При цьому найбільшою мірою скоротилася питома 

вага прикладних наукових досліджень і розробок, орієнтованих безпосередньо на 

потреби промисловості. Криза у сфері науки в часі розвивалася нерівномірно. 

Основне падіння значень відповідних показників припало на початок 1990-х 

років, але в останні роки знову спостерігалося пришвидшене скорочення 

наукового потенціалу країни. Так, за статистичними даними у 2016 році (останній 

рік, за яким на цей момент є повні статистичні дані) у порівнянні з 2015 роком на 

20% скоротилась кількість зайнятих у науково-технічній сфері, на 29% кількість 
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дослідників, з яких на 26% докторів наук та на 38% кандидатів наук. На 32% 

скорочено прийом до аспірантури, на 10% прийом до докторантури. Навіть, якщо 

проводити розрахунки у поточних цінах, спостерігалося падіння витрат на 

дослідження і розробки: у 2016 році обсяг витрат на науку за рахунок коштів 

державного бюджету становив 3 700 856,5 тис. гривень, що на 2% менше ніж у 

2015 році, а їх частка у ВВП склала 0,16 %. Питома вага загального обсягу витрат 

на науку у 2016 році зі всіх джерел по відношенню до ВВП становила всього 0,48 

%. Починаючи з 2017 року спостерігалася стабілізація витрат на дослідження і 

розробки, і навіть зростання за окремими категоріями у поточних цінах (для 

оборонних витрат – навіть і в порівняльних цінах). Отже, за показником частки 

витрат на науково-дослідні роботи у ВВП країн, Україна суттєво відстає від країн 

Європейського Союзу, де цей показник у середньому в 2015 році складав 2,03%. 

Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 

3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, 

Бельгії – 2,45%, Франції – 2,23%.  

Таким чином, загрозливо наростає науково-технологічне відставання 

України від розвинутих країн, у державі далі відсутня стратегія розвитку науки та 

ефективна наукова, науково-технічна, інноваційна політика, залишається вкрай 

низьким рівень оплати плати наукових працівників та їх соціальний статус, падає 

престиж професії вчених, критично посилюється відплив учених, фахівців, 

кваліфікованої робочої сили за межі України» [20]. 

Орлюк О.П. зазначає, що «саме інтелектуальна власність відіграє ключову 

роль в академічній і науково-дослідній роботі університетів, оскільки знання й 

технології, що у них створюються, можуть забезпечити значні економічні та 

суспільні блага» [57].  

Зважаючи на особливу роль реалізації прав інтелектуальної власності 

закладами вищої освіти взагалі та дослідницькими університетами зокрема, слід 

розглянути права, які надаються таким установам згідно із ЗУ «Про вищу освіту» 

у цій сфері. Відповідно до Закону заклади вищої освіти та національні заклади 

вищої освіти також отримують автономію у правах на результати інтелектуальної 
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діяльності, однак для дослідницьких університетів є характерними певні 

додаткові переваги. 

Зокрема, згідно із ЗУ «Про вищу освіту» дослідницький університет має 

наступні права, що сприятимуть реалізації прав у сфері інтелектуальної власності: 

 отримувати базове фінансування за окремою бюджетною програмою 

Державного бюджету України на провадження наукової діяльності в обсязі не 

менш як 25 відсотків коштів, що передбачаються на його утримання, для 

проведення наукових досліджень, підтримки та розвитку їх матеріально-технічної 

бази (ч. 5 ст. 30 Закону);  

 формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та 

технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах 

поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та 

держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів (п. 7. ч. 3. ст. 

29, ч. 5 ст. 30, ч. 3 ст. 70 Закону); 

 брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і 

утворених, за участю закладів вищої освіти, малих підприємств, що розробляють 

і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних 

активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) (ч. 3 ст. 70 

Закону); 

 право на визначення в статуті особливих умов щодо управління 

національним закладом вищої освіти, що сприяють розвитку і підвищенню якості 

його освітньої діяльності та конкурентоспроможності, залученню додаткових 

фінансових ресурсів (ч. 4 ст. 29 Закону); 

 самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень (ч. 5 ст. 

30 Закону); 

 провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами 

(ч. 2. ст. 32 Закону); 
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 провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та статуту в Україні та за кордоном (ч. 2 ст. 32, ч. 3 ст. 70 Закону); 

 права на об’єкти права інтелектуальної власності та розпорядження 

майновими правами на них, створених за власні кошти або за кошти державного 

чи місцевих бюджетів (ст. 69, ч. 3 ст. 70 Закону); 

 право державних і комунальних закладів вищої освіти здійснювати за 

рахунок власних надходжень витрати понесені у зв’язку із забезпеченням 

правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які 

набуті в установленому законом порядку (ст. 69 Закону); 

 право за результатами оцінки об’єктів права інтелектуальної власності 

відображати їх вартість у бухгалтерському обліку закладу вищої освіти (ст. 69 

Закону); 

 право на впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права 

інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули (ст. 69 Закону). 

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 1 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення»  

ЗУ «Про вищу освіту» заклади вищої освіти, яким надано статус національного 

або дослідницького, після набрання чинності цим Законом зберігають відповідний 

статус, а також набувають додаткових прав, передбачених цим Законом. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що дослідницькі 

університети у всьому світі відіграють роль генератора нових знань та технологій. 

Від законодавчо закріпленої автономії таких установ щодо реалізації прав 

інтелектуальної власності залежить можливість останніх комерціалізувати 

результати їх діяльності, що, в свою чергу, впливає на розбудову інноваційної 

системи.  

На підставі проведеного аналізу Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. №1556-VII можна стверджувати, що даний нормативно-правовий 

акт вперше на найвищому нормативно-правовому рівні надав правове визначення 

та встановив основоположні критерії особливої категорії закладів вищої освіти – 

дослідницьких університетів. Значну увагу в Законі приділено саме питанням 
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автономії таких установ щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності на об’єкти, створені в межах їх діяльності та визначення 

статей та обсягів витрат власних надходжень, утворенню інноваційних структур 

різних типів, внесенню в якості вкладу до статутних капіталів таких структур 

об’єктів права інтелектуальної власності тощо. Такі положення покликані надати 

можливість активної діяльності дослідницьких університетів України у сфері 

створення, володіння, користування та розпорядження правами інтелектуальної 

власності. 

Слід зазначити, що спеціальним законом у науковій сфері є також Закон 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26 листопада 

2015 року. Статтею 10 якого передбачено, що «майнові права інтелектуальної 

власності на об'єкти права інтелектуальної власності (крім випадків, визначених 

законом), створені за державні кошти або за кошти закладу вищої освіти, 

залишаються за науковою установою – виконавцем відповідних форм (видів) 

науково-технічної діяльності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські, 

проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, 

виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також 

інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії 

їх практичного використання), якщо інше не встановлено договором» [83]. 

Отже, Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ЗУ 

«Про вищу освіту» впроваджують новелу у сфері прав інтелектуальної власності 

закладів вищої освіти та наукових установ, а саме визнають за ними майнові права 

на об'єкти права інтелектуальної власності (крім випадків, визначених законом), 

створені за державні кошти або за кошти закладів вищої освіти, а також 

передбачають можливість встановлення інших умов щодо набуття (розподілу) 

прав інтелектуальної власності на підставі договору.  

Отже, учасники освітньої та науково-дослідної діяльності отримують 

свободу щодо врегулювання питань набуття (розподілу) майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, створені у межах їх діяльності, а саме: 
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- відступити всі або частину майнових прав інтелектуальної власності на 

підставі договору; 

- залишити за собою виключні майнові права інтелектуальної власності на 

підставі права, прямо встановленого у нормативно-правових актах. 

Зважаючи на те, що заклади вищої освіти в цілому та дослідницькі 

університети зокрема, можуть набувати прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, створені в межах їх діяльності, слід проаналізувати статус 

дослідницького університету як суб’єкта права інтелектуальної власності. 

У п.7 ч.1 ст.1 Закону України «Про вищу освіту» міститься визначення 

поняття закладу вищої освіти. «Заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка 

є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою 

ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, 

проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей» 

[75]. 

Згідно зі ст. 30 ЗУ «Про вищу освіту» національному закладу вищої освіти, 

що забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань за моделлю 

поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-

науковий простір, має визнані наукові здобутки, може надаватися статус 

дослідницького університету. 

Університету, академії, інституту незалежно від форми власності відповідно 

до законодавства може бути надано статус національного. Надання закладу вищої 

освіти статусу національного здійснюється за пропозицією Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, що подається в порядку та за 

критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Встановлення 

відповідності діяльності національного закладу вищої освіти визначеним 

критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу здійснюється 

раз на сім років Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(Стаття 29 ЗУ «Про вищу освіту»). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF/paran61#n61
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Законом встановлено, що заклад вищої освіти як суб’єкт господарювання 

може діяти в одному із таких статусів: бюджетна установа, неприбутковий заклад 

вищої освіти, прибутковий заклад вищої освіти (п.1. ст. 27 ЗУ «Про вищу освіту»). 

У приватному закладі вищої освіти його структура, склад, порядок роботи і 

повноваження органів управління, робочих і дорадчих органів, органів 

громадського та студентського самоврядування, наукових товариств, процедури 

обрання чи призначення керівників закладу та його підрозділів можуть 

визначатися статутом закладу без дотримання вимог цього Закону. 

Частина друга статті 167 ЦКУ відносить навчальні заклади до юридичних 

осіб публічного права: «Держава може створювати юридичні особи публічного 

права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, 

встановлених Конституцією України та законом» [130].  

Згідно з ч.2 ст. 169 ЦК України територіальні громади можуть створювати 

юридичні особи публічного права (комунальні підприємства,  спільні комунальні 

підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених 

Конституцією України та законом. 

Тобто, у разі створення навчального закладу на підставі розпорядчого акту 

Президента України, органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування – такий навчальний заклад вважатиметься юридичною особою 

публічного права. 

Беручи до уваги те, що ЗУ «Про вищу освіту» передбачено можливість 

віднесення, за умови відповідності встановленим критеріям, до дослідницького 

університету приватних навчальних закладів, то в такому випадку такий заклад 

вищої освіти буде у розумінні ст. 81 ЦК України – юридичною особою приватного 

права.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що навчальні 

заклади є суб’єктами цивільного права та мають статус юридичної особи і можуть 

створюватися у формі установи або підприємницького чи непідприємницького 

товариства.  
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Щодо віднесення таких юридичних осіб до суб’єктів права інтелектуальної 

власності, слід зазначити наступне.  

До прийняття ЗУ «Про вищу освіту» питання можливості віднесення закладу 

вищої освіти до суб’єкта виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності 

було дискусійним. Однак, із закріпленням у ст. 70 ЗУ «Про вищу освіту» за 

закладами вищої освіти права власності на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів 

(крім випадків, визначених законом) можна стверджувати, що на законодавчому 

рівні заклади вищої освіти було визнано суб’єктами права інтелектуальної 

власності. 

Відповідно до ст. 421 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, 

суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права 

інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, 

яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної 

власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору. 

Виходячи зі змісту зазначеної статті Цивільного кодексу України, можна 

сформулювати таке доктринальне визначення суб’єкта права інтелектуальної 

власності: суб’єкт права інтелектуальної власності – це творець (творці) об’єкту 

права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать права 

інтелектуальної власності [72, c. 72-73]. 

У науковій літературі такий підхід висловлювався вже давно. Так, на думку 

О.А. Підопригори, «суб’єктів права інтелектуальної власності прийнято поділяти 

на дві основні групи. Це передусім – творці інтелектуальної власності. Творцями 

можуть бути тільки фізичні особи – люди, чиєю творчою працею створюється 

інтелектуальна власність. Другу групу суб’єктів права інтелектуальної власності 

складають як фізичні, так і юридичні особи, які самі не створювали об’єктів права 

інтелектуальної власності, але вони стали суб’єктами цього права в силу закону 

або договору» [43].  

«Суб’єктами права інтелектуальної власності є передусім творці цієї 

власності. Творцем об’єкта інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична 
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особа незалежно від віку. Творцями багатьох об’єктів інтелектуальної власності 

бувають малолітні і неповнолітні діти та інші недієздатні особи. Це первинні 

суб’єкти права інтелектуальної власності, яке на підставі закону чи договору може 

перейти до інших фізичних чи юридичних осіб – правонаступників (похідних 

суб’єктів права інтелектуальної власності). Похідними суб’єктами права 

інтелектуальної власності визнаються фізичні і юридичні особи, до яких це право 

переходить в силу закону чи договору (спадкоємці та інші правонаступники)» [52, 

с. 706-707]. 

Зважаючи на те, що у ст. 421 ЦКУ наведено загальний перелік суб’єктів права 

інтелектуальної власності, у науковій літературі наводяться різні підходи до їх 

класифікації. Зокрема, Н.М. Мироненко пропонує здійснити класифікацію 

суб’єктів права інтелектуальної власності відповідно до наступних критеріїв. 

1. «За підставами набуття прав інтелектуальної власності: первинні та 

вторинні. 

2. За обсягом прав інтелектуальної власності: суб’єкти, які є носіями 

всього комплексу прав – майнових та немайнових прав інтелектуальної власності; 

суб’єкти, яким належать майнові права інтелектуальної власності. 

3. За критерієм інститутів права інтелектуальної власності: 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на об’єкти авторського права і 

суміжних прав; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування; 
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 суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та 

географічне зазначення; 

 суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю» [46, c. 

11-24]. 

З точки зору об’єктів права інтелектуальної власності, його суб’єктів можна 

поділити на: «суб’єкти права інтелектуальної власності на об’єкти авторського 

права і суміжних прав, суб’єкти права інтелектуальної власності на результати 

науково-технічної творчості; суб’єкти права інтелектуальної власності на 

результати індивідуалізації» [72, c. 74]. 

До результатів інтелектуальної діяльності в дослідницькому університеті 

можна віднести результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт, які виникли як результат виконання університетом 

відповідних договорів, а також результати діяльності працівників університету 

(викладачів, вчених, аспірантів), що виникають в процесі наукової та освітньої 

діяльності університету та виконання інших його функцій.  

До об’єктів інтелектуальної власності дослідницького університету можна 

віднести об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), 

комерційну таємницю, об’єкти, виражені у формі комп’ютерної програми, бази 

даних, або топології інтегральних мікросхем, а також засоби індивідуалізації, такі 

як торгові марки.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що дослідницький 

університет є суб’єктом права інтелектуальної власності, який може набувати 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені в межах його діяльності.  

«Як зазначено вище, виключно фізична особа може бути автором твору і 

первинним суб’єктом права інтелектуальної власності. Юридична особа є 

самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її 

утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб’єктом правовідносин, 

однак як юридична особа воно може бути носієм лише тих прав та обов’язків, які 

не пов’язані з природними властивостями людей» [127, c. 310]. 
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Зважаючи на особливості об’єктів права інтелектуальної власності, слід 

зазначити, що є й такі, в яких особа автора відсутня, наприклад торговельні марки 

та комерційні найменування. 

Н.М. Мироненко зазначає, що «первинним суб’єктом права інтелектуальної 

власності може бути і юридична особа, яка набуває такого статусу внаслідок 

реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності, наприклад комерційного 

найменування» [46, c. 16]. 

Отже, для певних об’єктів права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може бути первинним суб’єктом права інтелектуальної власності, а 

саме де відсутня особа творця. Стосовно набуття прав інтелектуальної власності 

на всі інші об'єкти, дослідницький університет буде похідним суб’єктом права 

інтелектуальної власності та може набувати прав на них на підставі договору або 

закону. 

На підставі вищевикладеного можна запропонувати доктринальне 

визначення поняття дослідницького університету. 

Дослідницький університет – це юридична особа приватного або публічного 

права, що має статус національного закладу вищої освіти, провадить діяльність за 

моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, забезпечує інноваційний розвиток 

держави в певних галузях знань та сприяє її інтеграції в світовий науковий простір 

шляхом проведення наукових досліджень та створення об’єктів інтелектуальної 

власності, має визнані академічні та наукові здобутки і якому, у встановленому 

законом порядку, надано статус дослідницького. 

На підставі аналізу міжнародного досвіду та новел законодавства України 

можна сформулювати обов’язкові критерії, яким має відповідати університет для 

набуття статусу дослідницького: 

1) Обов’язкові: 

- проведення великих фундаментальних досліджень, які фінансуються 

переважно з державного бюджету та різноманітних фондів на 

комерційній основі – сформулювати грошовий еквівалент залучених 

коштів; 
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- визначальний вплив на регіональний науково-технічний та соціально-

економічний розвиток у кількісному вираженні – сума коштів, отриманих 

на проведення досліджень, кількість створених робочих місць у зв’язку із 

інноваційною діяльністю університету тощо. 

2) Порівняльні:  

- тісний зв'язок із бізнесом та добре налагоджена комерціалізація 

результатів наукових досліджень, що здійснюється в навколовузівському 

просторі, переважно в наукових парках; 

- тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; 

- висока частка магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та 

докторів наук та менша частка студентів першого циклу вищої освіти; 

- значно менша кількість студентів по відношенню до одного викладача та 

менше навчальне навантаження, ніж у звичайних закладах вищої освіти; 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, що працюють у ньому на постійній основі; 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які було 

комерціалізовано; 

 кількість спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої 

освіти наукових проектів із використанням об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на 

постійній основі; 

 кількість інноваційних структур, створених шляхом внесення до їх 

статутних капіталів майнових прав інтелектуальної власності. 

Як суб’єкт права інтелектуальної власності дослідницький університет має 

наступні права: 

 права на об’єкти права інтелектуальної власності та розпорядження 

майновими правами на них; 
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 брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і 

утворених за участю закладів вищої освіти малих підприємств, що розробляють і 

впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних 

активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності); 

 провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами, 

шляхом розпорядження належними та створення нових об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

 право на впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права 

інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули. 

Також дослідницький університет має наступні права, що супроводжують 

його діяльність як суб’єкта права інтелектуальної власності:  

 право здійснювати за рахунок власних надходжень витрати, понесені у 

зв’язку із забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

 право за результатами оцінки об’єктів права інтелектуальної власності 

відображати їх вартість у бухгалтерському обліку закладу вищої освіти. 

Щодо сфери права інтелектуальної власності закладів вищої освіти та 

наукових установ Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 

ЗУ «Про вищу освіту» впроваджують новелу, а саме визнають за ними майнові 

права на об'єкти права інтелектуальної власності (крім випадків, визначених 

законом), створені за державні кошти або за кошти вищого навчального закладу, 

а також передбачають можливість встановлення інших умов щодо набуття 

(розподілу) прав інтелектуальної власності на підставі договору.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що дослідницький 

університет є суб’єктом права інтелектуальної власності, який може набувати 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені в межах його діяльності. Для 

переважної кількості об’єктів права інтелектуальної власності дослідницький 
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університет буде похідним суб’єктом права інтелектуальної власності та може 

набувати прав на них на підставі договору або закону.  

Окрім того, дослідницький університет наділений широкими правами щодо 

реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, шляхом створення 

інноваційних структур, проведення спільних наукових дослідження та отримання 

як державного так і комерційного фінансування для цієї мети, здійснення 

трансферу технологій тощо. 

Зважаючи на новели ЗУ «Про вищу освіту» щодо правового регулювання 

дослідницьких університетів, особливістю яких є саме створення та 

розповсюдження результатів інтелектуальної діяльності, потребують подальшого 

дослідження питання реалізації ними прав інтелектуальної власності. Зокрема, до 

таких питань можна віднести: об’єкти права інтелектуальної власності 

дослідницьких університетів, підстави набуття прав на них, можливі способи 

реалізації таких прав через інноваційні структури, особливості здійснення 

відповідних майнових прав інтелектуальної власності в межах договорів 

трансферу знань за участю дослідницьких університетів тощо [137, c.79-80]. 

 

1.2. Інноваційна інфраструктура дослідницького університету 

 

Слід зауважити, що саме реалізація прав інтелектуальної власності на 

об’єкти, створені в процесі діяльності дослідницьких університетів, є 

визначальною для участі таких закладів у побудові інноваційної економіки.  

Зважаючи на новели ЗУ «Про вищу освіту» щодо правового регулювання 

дослідницьких університетів, особливістю яких є саме створення та 

розповсюдження результатів інтелектуальної діяльності, потребують подальшого 

дослідження питання реалізації ними прав інтелектуальної власності.  

Питання реалізації права розкриваються в роботах О.Ф. Скакун,                      

В.П. Грибанова, З.І. Цибуленко, С.А. Комарова, А.В. Малько. Вивченню проблем 

інноваційної діяльності присвячені роботи О.П. Орлюк, О.Б. Бутніка-Сіверсього, 

Н.М. Миронекно, О.Е. Сімсон, П.Н. Цибульова, І.І. Рудченко, Г.В. Снегірьова, 
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Е.В. Моргунова. Правовому регулюванню трансферу технологій та трансферу 

знань присвячені роботи українських вчених, зокрема Б. Падучака.,                               

Б. Малицького, В. Соловйова, Г. Андрощука, Ю. Капіци, В. Денисюка, В. Лимар 

та ін. Аналіз їх наукових здобутків покладено в основу цього дослідження в 

контексті діяльності дослідницького університету як суб’єкта права 

інтелектуальної власності.  

Що ж являє собою реалізація прав інтелектуальної власності в контексті 

діяльності дослідницького університету? Реалізація – це здійснення будь-чого, 

втілення у життя будь-якого плану, проекту, програми, наміру тощо. Отже, 

реалізувати правову норму – означає фактично здійснити її припис, втілити у 

життя загальні правила поведінки. 

Реалізація права являє необхідну сторону життя, існування права, без чого 

воно втрачає своє соціальне значення, адже закони та підзаконні акти 

приймаються для того, щоб діяти, впорядковувати суспільні відносини. 

Залежно від характеру дій суб’єктів виділяють чотири форми реалізації 

права: 

«-дотримання (з його допомогою здійснюються заборони, від порушення 

яких особа повинна утримуватися); 

- виконання (пов’язане з виконанням активних обов’язків, чітко визначених в 

законі дій в інтересах уповноваженої сторони); 

- використання (полягає у здійсненні суб’єктивних прав, за допомогою чого 

особа задовольняє свій власний інтерес і тим самим досягає визначеного блага, 

цінності); 

- застосування (це владна діяльність компетентних органів по вирішенню 

конкретної юридичної справи, в результаті чого виноситься відповідний 

індивідуальний акт)» [37, с. 341]. 

На думку Ю.П. Пацурківського, «реалізація права – це втілення, 

впровадження правових норм на практиці шляхом правомірної поведінки 

суб'єктів права. Реалізація права полягає в практичному здійсненні нормативних 

приписів (заборон, дозволів, обов'язків). За допомогою реалізації правових норм 
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досягаються цілі та отримуються результати правового регулювання, 

проголошувані законодавцем в процесі правотворчості» [68, c. 61].  

На думку О.Ф. Скакун, «реалізація норм права — це втілення розпоряджень 

правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності. 

Її можна розглядати і як процес, і як кінцевий результат. Реалізувати нормативні 

розпорядження, що містяться в законах та інших нормативно-правових актах, 

означає втілити в життя – у суспільні відносини, поведінку громадян – волю 

законодавця й інших суб’єктів правотворчості, спрямовану на встановлення 

правопорядку. Без такої реалізації право втрачає своє соціальне значення і 

призначення» [106, c. 386]. 

Як зазначав В.П. Грибанов, «будь-яке суб’єктивне право являє собою 

соціальну цінність лише тому, що його можна реалізувати, тобто скористатися 

надаваними цим суб’єктивним правом можливостями для задоволення 

матеріальних та культурних потреб правомочного суб’єкта. Надаючи громадянам 

та організаціям певні суб’єктивні права, радянське цивільне законодавство надає 

правомочному суб’єкту також і необхідну свободу поведінки, що забезпечує 

перетворення цих можливостей у дійсність, встановлює правові гарантії 

здійснення цих прав» [15, c. 22]. 

«Отже, якщо зміст суб’єктивного цивільного права особи становлять певні 

правові можливості, використання яких має на меті задоволення її матеріальних і 

духовних інтересів, то його здійснення пов’язане з вчиненням конкретних дій, 

спрямованих на реалізацію зазначених можливостей, перетворення їх на 

дійсність. Причому, з огляду на кореляцію суб’єктивних цивільних прав і 

обов’язків, безперешкодне здійснення належних учасникам цивільних відносин 

суб’єктивних прав напряму залежить від виконання обов’язків з боку відповідних 

зобов’язаних осіб, а усунення ймовірних перешкод у використанні передбачених 

суб’єктивним правом можливостей – від активності суб’єкта права у застосуванні 

наявного арсеналу засобів захисту цивільних прав та інтересів. Таким чином, за 

різних фактичних обставин і у різних правовідносинах здійснення суб’єктивного 

цивільного права залежно від його змісту може забезпечуватися або власними 
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діями уповноваженої особи, або через належне виконання покладеного на 

зобов’язану сторону обов’язку, або за допомогою застосування ініційованих 

суб’єктом права заходів цивільно-правового захисту. Іншими словами, за будь-

яких обставин реалізація суб’єктивного цивільного права і відповідних правових 

відносин, елементом юридичного змісту яких воно є, лежить у площині 

здійснення або суб’єктивного права, або кореспондуючого йому обов’язку. При 

цьому, під здійсненням права слід розуміти діяльність уповноваженого суб’єкта, 

а під виконанням обов’язку – діяльність зобов’язаної сторони, яка (діяльність) й у 

тому, й у іншому разі спрямовується на практичну реалізацію змісту цивільних 

правовідносин. Відмінність полягає у тому, що в першому випадку йдеться про дії 

у межах можливого, а у другому – у межах належного: здійснення цивільного 

права характеризує діяльність, яка здійснюється з метою реалізації юридичних 

можливостей, що випливають зі змісту цього права, а виконання цивільного 

обов’язку – відповідну його змісту поведінку зобов’язаної особи, спрямовану на 

задоволення опосередкованих кореспондуючим суб’єктивним цивільним правом 

інтересів уповноваженої особи» [127, c. 160-161].  

Зміст суб’єктивного права – це лише можливе конкретне поводження 

правомочної особи, а здійснення права – це вчинення реальних, конкретних дій, 

пов’язаних із перетворенням цієї можливості на дійсність. Це можливе 

поводження припускає, насамперед, можливість вільного вибору способу дій, але 

в межах права.  

Отже, реалізація права інтелектуальної власності дослідницького 

університету – це вчинення конкретних дій, спрямованих на перетворення 

встановлених у законодавстві можливостей на дійсність, та може забезпечуватись 

у таких формах: 

- власними діями уповноваженої особи; 

- через належне виконання покладеного на зобов’язану сторону обов’язку; 

- за допомогою застосування ініційованих суб’єктом права заходів цивільно-

правового захисту. 
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Заклад вищої освіти незалежно від виду чи форми власності є, перш за все,  

освітньою установою. У разі здійснення ним діяльності, передбаченої для 

дослідницьких університетів, а саме щодо реалізації ним прав інтелектуальної 

власності, за міжнародним досвідом, така реалізація потребує залучення ряду 

інших суб’єктів. Такі суб’єкти сприяють реалізації прав інтелектуальної власності 

дослідницьким університетом, який залишається інтелектуальним центром у 

системі таких суб’єктів. 

ЗУ «Про вищу освіту» серед інших новел на найвищому законодавчому рівні 

наділив дослідницькі університети правом на утворення інноваційних структур 

різних типів та внесення в якості вкладу до статутних капіталів таких структур 

об’єктів права інтелектуальної власності.  

Так, відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» дослідницький університет має 

наступні права, що сприятимуть реалізації ним прав інтелектуальної власності: 

право формувати на своїй базі інноваційні інфраструктури різних типів і 

створювати малі підприємства, брати участь у формуванні статутного капіталу 

таких структур та підприємств, шляхом внесення до них майнових прав на об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

Враховуючи вищевикладене, слід проаналізувати, за участю яких суб’єктів 

дослідницький університет може провадити ефективну реалізацію прав 

інтелектуальної власності. Такі суб’єкти у науковій літературі також мають назву 

структур інноваційної діяльності. До них відносяться – науково-технологічні 

парки та фонди, офіси комерціалізації та спільні підприємства тощо3 [136, с. 98-

104.]. 

Відповідно до міжнародної систематизації виділяють такі типи 

інфраструктури інноваційної діяльності: 

 «фінансовий – різноманітні типи фондів (бюджетні, венчурні, страхові, 

інвестиційні тощо); 

                                                           
3 Більш детально це питання досліджено у статті Чередник Н. В. Система суб’єктів реалізації прав 

інтелектуальної власності у дослідницькому університеті. Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». 2018. 

№1 ч. 2. [136, с. 98-104]. 
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 виробничо-технологічний (або матеріальний) – технопарки, інноваційно-

технологічні центри, бізнес-інкубатори та ін.; 

 інформаційний – бази даних знань та центри доступу, а також аналітичні, 

статистичні, інформаційні центри (тобто організації, які надають послуги); 

 кадровий – освітні установи з підготовки та перепідготовки кадрів у сфері 

наукового та інноваційного менеджменту тощо; 

 експертно-консалтинговий – організації, що займаються наданням послуг з 

проблем інтелектуальної власності, стандартизації, сертифікації, а також центри 

консалтингу» [118, c. 115-116]. 

Таким чином, до інноваційної інфраструктури відносяться «організації, 

фірми, об’єднання, які охоплюють увесь цикл інноваційної діяльності: від 

генерації нової науково-технічної ідеї та її обробки до випуску і реалізації 

наукоємної продукції, які являють собою сукупність взаємопов’язаних та 

взаємодоповнюючих одна одну систем та організаційних елементів, що їм 

відповідають, необхідних і достатніх для ефективного здійснення цих видів 

діяльності» [62, c. 55-56].  

«В межах інноваційної інфраструктури отримують розвиток такі інноваційні 

структури, як науково-технічні парки, бізнес-інкубатори, технополіси, центри 

високих технологій тощо. Усі ці структури, незалежно від назви та внутрішньої 

організації, мають спільні завдання, а саме: формування умов, сприятливих для 

розвитку інноваційної діяльності; підтримка створення та розвитку венчурних 

фірм, які являють собою невелике ризикове підприємство; селекція і підтримка 

перспективних наукових проектів; успішна комерціалізація результатів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок» [118, c. 117].  

Отже, суб’єкти інноваційної інфраструктури пов’язані спільними завданнями 

і діють найбільш ефективно у співпраці. Діяльність дослідницького університету 

має будуватись саме на залученні інноваційних структур різних типів для 

ефективного процесу створення, обробки і комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності.  
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Згідно зі ст. 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

держава забезпечує створення сучасної інфраструктури науки і системи 

інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію 

освіти, науки і виробництва. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інноваційну 

діяльність» суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) 

юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи 

без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну 

діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні 

чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.  

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і докторанти, 

інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші 

юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові 

підрозділи, та громадські наукові організації [83]. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 

04.07.2002 р. (далі – ЗУ «Про інноваційну діяльність») заслуговують на увагу 

наступні поняття: 

 «інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг;  

 інноваційний продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідно-

конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом;  

 інноваційна продукція – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що 

відповідають вимогам, встановленим цим Законом;  

 інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і 

комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і 

реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції;  
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 інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, 

інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання підприємств), 

що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків загального обсягу 

продукції і (або) послуг;  

 інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, 

установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги 

із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, 

інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо)» [80].  

О.Е. Сімсон запропоновано визначення інновації як категорії цивільного 

права, об’єкта цивільних прав (правовідносин): «інновація – це результат творчої 

інтелектуальної діяльності, що вводиться у ринковий оборот і реалізується у 

нових або удосконалених продуктах, технологіях чи послугах. Під інноваційною 

діяльністю пропонується розуміти дії суб’єктів з приводу комерціалізації 

результатів творчої інтелектуальної власності, тобто їх реалізації у нових або 

удосконалених продуктах, технологіях або послугах, представлених на ринку з 

метою отримання прибутку» [105, с. 11].  

Серед основних принципів державної інноваційної політики ЗУ «Про 

інноваційну діяльність» виділяє: 

 «забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 

сфери у розвитку інноваційної діяльності. 

 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 

діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;  

 здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому 

ринку та її просування на зовнішній ринок;  

 фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і 

митної політики у сфері інноваційної діяльності;  

 сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; 
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 інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;  

 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності» [80]. 

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні 

особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без 

громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність 

і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи 

запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів (ст. 5 ЗУ «Про 

інноваційну діяльність») 

Інноваційним підприємством визнається підприємство (об'єднання 

підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу 

його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні 

продукти і (або) інноваційна продукція. Інноваційне підприємство може 

функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, 

технопарку тощо (ст. 5 ЗУ «Про інноваційну діяльність»). 

Отже, спеціальним нормативно-правовим актом України, що регулює 

відносини в інноваційній сфері та встановлює правовий режим інноваційних 

проектів, продуктів і продукції інноваційних підприємств, є Закон України «Про 

інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. Згідно з вказаним Законом 

держава здійснює стимулювання інноваційних процесів в Україні шляхом 

підтримки суб’єктів господарювання всіх форм власності, що реалізують в 

Україні інноваційні проекти, і підприємств всіх форм власності, які мають статус 

інноваційних. Цей Закон визначає, що технополіс, технопарк, бізнес-інкубатор, 

інноваційний центр тощо, можуть функціонувати у вигляді інноваційного 

підприємства. Відповідно до ст. 16 вищевказаного Закону інноваційним є 

підприємство (або об’єднання підприємств), яке розробляє, виробляє і реалізує 

інноваційні продукти, продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі 

перевищує 70 відсотків загального обсягу від його продукції, послуг. 

Таким чином, законодавством України передбачено створення і 

функціонування інноваційних структур, а саме – «технополісу та технопарку, які 
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можуть здійснювати свою діяльність в умовах одного з наступних правових 

режимів, що мають значні відмінності між собою: спеціальний режим 

господарювання вільної економічної зони, спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічного парку, правовий режим інноваційного підприємства» 

[22, c. 277].  

Вказаний в ЗУ «Про інноваційну діяльність» перелік структур інноваційної 

діяльності є невиключним. Можна стверджувати, що суб’єктами інноваційної 

інфраструктури (інноваційної діяльності) в Україні можуть бути не чітко 

поіменовані в законодавстві структури, а суб’єкти, діяльність яких відповідає 

вставленим на законодавчому рівні критеріям діяльності. 

Існуючі в світі інноваційні структури зарекомендували себе як ефективні 

організаційні форми інноваційної діяльності. Вони здатні інтенсифікувати 

процеси оволодіння науковими знаннями в технологічній сфері шляхом 

скорочення циклу “наука – техніка – виробництво” при впровадженні 

наукомістких розробок, забезпечити найповніше практичне використання 

науково-технічного потенціалу країни, підвищити рівень 

конкурентоспроможності національної економіки за рахунок інтеграційної 

взаємодії наукових організацій, закладів освіти, промислових підприємств, 

фінансових організацій, розвитку інституту малого підприємництва. Традиційно 

до інноваційних структур відносяться технополіси, технопарки, інноваційні 

бізнес-інкубатори тощо. 

Говорячи про «Інноваційне середовище», дослідники притримуються 

розуміння його системного характеру, оскільки технологічний розвиток 

розглядається не у вигляді ланцюга односторонньо спрямованих причинно-

наслідкових зв’язків, що ведуть від НДДКР до інновацій, а як процес взаємодії та 

зворотніх зв’язків між усім комплексом економічних, соціальних, політичних, 

організаційних та інших факторів, які визначають створення інновацій [107, c. 10-

21]. 
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«Серед інституцій в інноваційній сфері, якими є суб’єкти інноваційної 

діяльності, суб’єкти інноваційної інфраструктури та суб’єкти державного 

регулювання у сфері інноваційної діяльності, можна виділити:  

- такі, що засновуються як юридичні особи (підприємницькі (господарські) 

товариства, об’єднання підприємств за ГК України та холдинги тощо); 

- такі, що не передбачають організаційно-правову форму юридичної особи 

(пайовий інвестиційний фонд, у тому числі венчурний, технологічний парк, який 

діє на основі договору про спільну діяльність)» [105, с. 27].  

 

Технопарки і технополіси. 

Із досвіду зарубіжних країн «технопарк, технополіс являють собою 

територіальну форму інтеграції науки, освіти й виробництва, з обов’язковою 

структурною складовою – інноваційний бізнес-інкубатор. Їх діяльність сприяє 

промисловому й соціальному розвитку всього регіону за рахунок формування 

сприятливого інноваційного середовища для створення і функціонування малих 

інноваційних підприємств, використання різноманітних форм державної 

підтримки, що виражається як у прямому бюджетному фінансуванні 

організаційної структури, так і в залученні приватного капіталу через 

застосування непрямих методів підтримки» [101]. 

«Технопарки та технополіси ще називають формами територіальної 

організації науки, в яких здійснюється весь технологічний цикл – від 

фундаментальних досліджень до продажу готової наукоємної продукції. Так 

званий «Парковий бум» розпочався у США ще на початку 1950-х років 

(наприклад, Силіконова долина), а потім охопив Західну Європу, країни Азії та 

інші країни. Нині технопарки є вже в декількох десятках країн світу. Ідея 

технополісів зародилась в Японії на початку 1980-х рр., а пізніше набула 

широкого розповсюдження» [118, c. 78]. 

Технологічні парки та технополіси відповідно до ст. 403 Господарського 

кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року (далі – ГКУ, ГК України) 

належать до типів спеціальних (вільних) економічних зон. 
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Згідно зі ст.405 ГКУ на їх території діє законодавство України з урахуванням 

особливостей, передбачених Кодексом, законом про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також законом про 

створення конкретної (вільної) економічної зони, прийнятим відповідно до цього 

Кодексу.  

Відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків» від 16 липня 1999 р. № 991 – XIV, 

«технологічний парк (технопарк) – юридична особа або група юридичних осіб 

(далі – учасники технологічного  парку), що діють відповідно до договору про 

спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з 

метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків 

з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та 

забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку  

продукції» (Ст.1 Закону) [92]. 

Технологічний парк діє на підставі договору про спільну діяльність без 

створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного 

парку (далі – договір). Такий договір укладається між юридичними особами –  

учасниками технологічного парку, що містить відомості про склад учасників 

технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності 

технологічного парку, органи управління і керівний орган технологічного парку, 

їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування 

діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових 

учасників технологічного парку та виключення з числа учасників технологічного 

парку, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору).  

Сторони договору про спільну діяльність є учасниками технологічного парку 

(суб’єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності). 

Керівним органом технологічного парку є юридична особа, один із учасників, 

на яку за договором покладено функції поточного керівництва діяльністю 

технологічного парку. 
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У розумінні Закону, спільне підприємство – підприємство, створене для 

виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є 

технологічний парк або учасник технологічного парку, а іншими – резиденти чи 

нерезиденти, сумарний внесок яких до статутного фонду становить суму в 

національній валюті, еквівалентну не менше 50 000 доларів США [136, c.101]. 

Пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку є економічно і 

соціально зумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності 

технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-

технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво 

конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і 

насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу 

держави.  

Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону пріоритетні напрями діяльності 

для кожного з технологічних парків розробляються відповідно до законів України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні», розглядаються Президією Національної 

академії наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері науки. 

Отже, на підставі Закону України «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків» від 16 липня 1999 р. № 991 – XIV дія технопарків 

на території України може здійснюватися в таких формах: 

- самостійно технопарками (юридична особа) на підставі статуту 

господарського товариства; 

- спільно з іншими юридичними особами (суб’єктами наукової, науково-

технічної, підприємницької діяльності) на підставі договору про спільну 

діяльність; 

- шляхом створення спільних підприємств, що створюється у формі 

юридичної особи одним із засновників якої є технологічний парк, на підставі 

статуту господарського товариства та засновницького договору. 
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Діяльність технопарків визначається ними відповідно до пріоритетних 

напрямків діяльності технологічних парків, що розробляються відповідно до 

законодавства України. 

 

Наукові парки. 

Відповідно до Закону України «Про наукові парки» № 1563 – VI від 25 червня 

2009 року, «науковий парк – юридична особа, що створюється з ініціативи вищого 

навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків 

засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і 

виконання проектів наукового парку» (Ст. 1) [82]. 

Засновниками наукового парку можуть бути – вищий навчальний заклад IV 

рівня акредитації (далі – вищий навчальний заклад) та/або наукова установа та 

інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового 

парку. 

Партнери наукового парку – це суб’єкти господарювання, які уклали з 

науковим парком договір про партнерство. В свою чергу, договір про партнерство 

з науковим парком – договір між науковим парком і суб'єктами господарювання 

щодо умов участі суб'єктів господарювання у процесі розроблення та виконання 

проектів наукового парку. 

Метою діяльності наукового парку за Законом є розвиток науково-технічної 

та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій 

установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового 

потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових 

досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.  

Основними функціями наукового парку є:  

 створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо 

їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, 

конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;  
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 інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення 

засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;  

 залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників 

вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення і виконання 

проектів наукового парку;  

 сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;  

 організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку; 

 залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) 

капіталу, підтримка наукоємного виробництва; 

 захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового 

парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у 

відносинах з іншими суб'єктами господарювання під час організації та виконання 

проектів наукового парку в межах, визначених установчими документами 

наукового парку;  

 розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;  

 виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.  

Частинами 3-5 ст. 13 ЗУ «Про наукові парки» передбачено наступні 

особливості наукових парків: 

- вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у 

формуванні статутного капіталу наукового парку шляхом внесення до нього 

нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності) у 

порядку, встановленому законодавством України;  

- у разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників або на підставі 

рішення суду, в тому числі про визнання наукового парку банкрутом, майнові 

права на об'єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних 

коштів, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються вищому 
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навчальному закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного 

капіталу наукового парку;  

- певний вищий навчальний заклад та/або певна наукова установа можуть 

бути засновниками одного наукового парку [82] [136]. 

Отже, науковий парк є інноваційною структурою, що створюється у формі 

юридичної особи, засновником якого є вищий навчальний заклад IV рівня 

акредитації та/або наукова установа та інші юридичні особи. Формування участі 

вищого навчального закладу та/або наукової установи у статутному капіталі 

наукового парку забезпечується шляхом внесення до нього майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної власності. 

Діяльність наукового парку здійснюється на підставі засновницького 

договору про створення наукового парку. 

 

Спін-офф (спін-аут) компанії. 

Спін-офф (та Спін-аут) компанії – це підприємства, створені закладами вищої 

освіти, з внесенням майнових прав інтелектуальної власності до їхнього 

статутного капіталу. Як правило, такі компанії активно створюються на стадіях 

освоєння нового продукту або технології. 

Спін-офф компанії являють фірми-нащадки, котрі виділяються з 

материнської компанії з метою самостійної розробки, освоєння і впровадження на 

ринок нового продукту або технології. Фірми такого роду найчастіше 

створюються за допомогою перетворення підрозділу компанії у самостійну фірму. 

Спін-компанії ґрунтуються на базі технології або розробки, створеної 

материнською компанією з однією метою – впровадити об’єкт науково-

дослідницької діяльності на ринок. 

У науковій літературі містяться різні підходи до розмежування спін-офф та 

спін-аут. Зокрема, спін-офф (spin off) вважається американською термінологією, 

а спін-аут (spin out) – британською. 

Обидві моделі організації спін-компаній засновані на акціонерному 

механізмі інвестування у створювану фірму. Компанія-засновник володіє 
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контрольним пакетом акцій новоствореного підприємства та у разі його успішної 

роботи може або знову включити його до своєї структури, або вигідно продати. 

При цьому фірма, організована за моделлю «спін-офф», виділяється зі складу 

підприємства (наукової організації) і перетворюється в афілійоване підприємство 

з втратою управлінського контролю материнської фірми над спін-офф компанією 

[4, c. 54-55]. 

Спін-офф (spin-off) компанія – це юридична особа, заснована або 

одноособово університетом, або із залученням партнера – інноваційної компанії, 

що спеціалізується у наданні послуг з інноваційного менеджменту. 

Організаційно-правовою формою такої компанії може бути господарське 

товариство, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).  

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 

19 вересня 1991 р. (із змінами) «господарським товариством є юридична особа, 

статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками»4.  

Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства, 

установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами і 

громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою 

одержання прибутку.  

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства, командитні товариства.  

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка 

не суперечить законодавству України.  

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих 

немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді 

від свого імені (ст.1 Закону).  

Згідно зі ст.13 ЗУ «Про господарські товариства» вкладом до статутного 

(складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні 

                                                           
4 Закон України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19 вересня 1991 р. (із змінами) // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 
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папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову 

оцінку, якщо інше не встановлено законом. 

Отже, Закон дозволяє вносити до статутного капіталу відчужувані права, що 

мають грошову оцінку. Це означає, що такими правами визнаються майнові права 

на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті наукових 

досліджень. Таким чином, відсутні як юридичні, так і економічні бар’єри щодо 

заснування спін-офф компаній (ТОВ) науковими установами. 

«Механізм створення і діяльності спін-офф компанії наступний. Наукова 

установа (інститут) разом з інвестиційною компанією, що має досвід у створенні 

Spin-off компаній та знає де знайти інвестора і якому підприємству потрібна 

майбутня технологія – створюють спін-офф компанію. Спін-офф компанія 

розробляє нову технологію та/або освоює виробництво інноваційної продукції, 

що базується на результатах наукових досліджень інституту. Промислове 

підприємство купує у спін-офф компанії технологію або продукцію. Як варіант, 

спін-офф компанія сама продає на ринку свою продукцію. 

Отриманий спін-офф компанією прибуток розподіляється наступним чином: 

- інститут отримує платежі роялті;  

- інноваційна компанія – платіж за надання послуг з інноваційного 

менеджменту; 

- інвестор – платіж у розмірі інвестиції та плату за користування його 

капіталом» [129]. 

Отже, університет з метою охорони своїх об’єктів інтелектуальної власності 

створює спін-офф компанію. Університет передає права на об’єкти 

інтелектуальної власності новоствореній фірмі в обмін на частку в капіталі такої 

фірми, а фірма отримує право використовувати, іншими словами експлуатувати 

такі об’єкти з метою отримання прибутку. Фірма надає ліцензії на використання 

об’єкта. А університет, у свою чергу, отримує право на винагороду за таке 

використання. 

Отже, спін-офф (спін-аут) компанії – це інноваційні підприємства, створені у 

формі юридичної особи (господарського товариства), засновані за участю закладу 
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вищої освіти (в т.ч. дослідницького університету) та/або наукова установа та інші 

юридичні особи. Формування участі закладу вищої освіти та/або наукової 

установи у статутному капіталі спін-офф компанії забезпечується шляхом 

внесення до нього майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Діяльність спін-офф компанії здійснюється на підставі статуту компанії 

(господарського товариства). 

 

Центри трансферу технологій. 

Для успішної реалізації прав інтелектуальної власності визначальне значення 

мають центри трансферу технологій. Для США та Великобританії практика 

існування таких структурних підрозділів на базі університетів є усталеною, а в 

Україні скоріше виключенням. У чому ж полягає їх особливість? 

В Рекомендаціях ЄС щодо управління інтелектуальною власністю в сфері 

трансферу знань та Кодексі правил для університетів та інших науково-дослідних 

установ С (2008) 1329 від 10 квітня 2008 року (далі – Рекомендації) 

підкреслюється, що «вкрай важливо мати можливість отримати консультацію від 

професійного персоналу, що є фахівцями з передачі знань, і / або зовнішніх послуг 

для отримання якісних консультацій з юридичних, фінансових, комерційних 

питань або питань у сфері охорони та використання інтелектуальної власності 

[146, c. 17]. 

В Україні згідно зі ст. 8 Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» [76] та постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2007 № 995 передбачено створення структурних підрозділів з 

трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у 

наукових установах Академій наук та вищих навчальних закладах. Деякі 

міністерства, Національна академія наук України, прийняли свої власні 

нормативні акти щодо регулювання діяльності цих підрозділів. 

Проте ефективна діяльність підрозділів стримується наступними 

проблемами: відсутність достатнього фінансування для найму кваліфікованих 

кадрів для цих підрозділів, відсутність системи державного замовлення на 
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підготовку та перепідготовку кадрів у сфері інтелектуальної власності та 

трансферу технологій для державних наукових установ та вищих навчальних 

закладів; значні фінансові суми, необхідні на оплату такого навчання, що є 

відсутні в наукових установах та навчальних закладах; відсутність системи 

підвищення кваліфікації фахівців наукових установ та вищих навчальних закладів 

у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності, постійного 

обміну досвідом, адекватної методичної підтримки. 

Ключовим питанням є забезпечення ефективної діяльності Підрозділу з 

передачі знань (охорони інтелектуальної власності та передачі технологій). Це 

потребує адекватної підтримки на державному рівні заходів з передачі знань і 

підвищення кваліфікації фахівців з передачі знань. 

Актуальним є передбачити, що до складу працівників Підрозділу вводяться 

посади наукових співробітників, що займаються питаннями патентних 

досліджень, маркетингових, кон’юнктурних досліджень та трансфером 

технологій, що поряд з збільшенням ставок оплати праці дозволить залучати до 

роботи підрозділів кваліфікованих працівників. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 було 

затверджене Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, Національної та галузевих 

академій наук5. 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій», трансфер технології – передача технології, що 

оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами 

двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, 

змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або 

її складових. 

                                                           
5   Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій": постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 (із змінами)  // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2007-%D0%BF 
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Трансфер технології – передача технології, що оформляється шляхом 

укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними   

та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або 

припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових. 

Метою трансферу технологій може бути як комерційне використання технологій 

(у виробництві товарів та послуг, залучення додаткових ресурсів для подальших 

досліджень і розробок тощо), так і некомерційне їх використання. 

Центр трансферу технологій (ЦТТ) – це організація, діяльність якої 

спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний 

сектор економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання 

результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових 

організаціях та приватних компаніях.  

Засновниками ЦТТ може виступати будь-яка організація та фізичні особи, 

однак, як правило, засновниками центрів є:  

- наукові установи (ЗВО, НДІ) – в цьому випадку основною метою центрів є 

трансфер результатів науково-технічної діяльності відповідних установ або групи 

установ; 

 - органи виконавчої влади – метою центрів є сприяння державній 

інноваційній політиці та розвитку трансферу технологій у певному регіоні або у 

певній галузі економіки; 

- приватні компанії. 

Організаційно-правовими формами ЦТТ, як правило, є: 

- структурний підрозділ організації (не є самостійним господарюючим 

суб'єктом); 

- окрема юридична особа.  

Основними напрямками діяльності центру трансферу технологій є, зокрема, 

наступні напрями діяльності: 

- аналіз та оцінка можливостей використання результатів НДДКР;  

- підтримка у отриманні патентів;  

- вироблення стратегії комерціалізації (бізнес-планування);  
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- навчання персоналу дослідних організацій;  

- розміщення технологічних пропозиції і запитів у мережах трансферу 

технологій;  

- сприяння в укладанні договорів трансферу технологій та інших результатів 

НДДКР;  

- технологічний аудит; 

- юридичні послуги;  

- консультування, навчання, управління проектом;  

- інформаційні послуги;  

- розробка маркетингової стратегій та просування результатів науково-

технічних досліджень на ринок; 

- менеджмент проекту та організаційна підтримка;  

- створення та підтримка новостворених компаній [44].  

Технологія, за визначенням Б.М. Падучака, – «це виражений в об’єктивній 

формі результат наукової та науково-технічної діяльності, який включає в тому чи 

іншому поєднанні винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші результати 

інтелектуальної, творчої діяльності або інші об’єкти права інтелектуальної 

власності, які підлягають правовій охороні згідно з нормами ЦК України, а також 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, які не підлягають правовій 

охороні згідно з нормами ЦК України (ноу-хау, технічні дані, інша інформація), і 

може бути технологічною основою практичної діяльності в цивільній та 

військовій сферах. 

Трансфер технологій може здійснюватися як на комерційній, так і 

некомерційній основі в рамках таких основних форм:  

- укладення цивільно-правових договорів (при цьому предметом правочинів 

можуть бути як безпосередньо майнові права інтелектуальної власності на 

технології, так і послуги щодо технологій);  

- створення юридичних осіб, внеском до статутного (складеного) капіталу 

яких є майнові права на технології;  
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- публікації наукового характеру, в яких висвітлюються результати 

проведених наукових досліджень;  

- передача технологій, яка відбувається під час проведення різноманітних 

наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів, форумів тощо)» [67].  

Однак останні дві форми можуть бути віднесені до процесів трансферу знань. 

У контексті діяльності центрів трансферу технологій заслуговує на увагу 

також наступний міжнародний досвід. У квітні 2009 р. держави-члени Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) доручили Організації 

здійснити експериментальний проект по створенню центрів підтримки технологій 

та інновацій (TISCs, далі – ЦПТІ) в межах її Порядку денного в напрямку 

розвитку. Цей проект, зокрема, спрямований на виконання рекомендації 8 

Порядку денного в напрямку розвитку, відповідно до якого ВОІВ повинна 

«полегшити національним відомствам країн, що розвиваються, особливо 

найменш розвинутих країн, а також регіональним та субрегіональним 

організаціям з інтелектуальної власності доступ до спеціальних баз даних». 

«Проект, погоджений державами-членами, містить два основних кластера 

видів діяльності, а саме забезпечення доступу до спеціалізованих баз даних та 

закріплення потенціалу. 

Установам, що зацікавлені в організації у себе ЦПТІ, належить звернутися до 

свого національного чи регіонального відомства інтелектуальної власності» [124]. 

У випадку України – це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

«Спектр послуг ЦПТІ включає: 

- доступ до патентних та непатентних (науково-технічних) онлайн-

ресурсів та публікацій з питань ІВ; 

- допомога у проведенні пошуку та отриманні технічної інформації; 

- навчання пошуку по базам даних; 

- пошук на запит (новизна, рівень техніки та порушення прав); 

- моніторинг рівня розвитку технологій та поведінки конкурентів; 
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- надання базової інформації про законодавство, принципи використання 

та стратегії в галузі промислової власності, а також про методи 

комерціалізації та маркетингу технологій» [124]. 

У Звіті ВОІВ «Центри підтримки технологій та інновацій (ЦПТІ)» від 2017 р. 

проаналізовано ключові закономірності розвитку та досягнення за період роботи 

над проектом 2009-2017 рр.  

Сформульовано чіткий перелік послуг ЦПТІ, а саме: 

- доступ до патентних та непатентних баз даних; 

- створення мереж співпраці та сприяння обміну досвідом; 

- підвищення рівня обізнаності з питань інтелектуальної власності та її 

впливу на економічний ріст країни; 

- надання якісних послуг патентного пошуку та аналізу; 

- підтримка дослідників при написанні заявок на отримання патентів та 

комерціалізації інтелектуальної власності; 

- проведення тренінгів щодо доступу до патентної інформації та її 

використання. 

З моменту початку роботи над проектом у 2009 році, 71 країна, серед яких 24 

є найменш розвиненими, підписали Договори про послуги (SLAs) з ВОІВ з метою 

розвитку національних ЦПТІ мереж. На підставі інформації, наданої 

національними ЦПТІ, координаторами за цей час було створено 638 центрів 

(ЦПТІ). 

Серед досягнень проекту у 2017 році зазначено наступне. У 2017 році 118 

заявок на видачу патентів було складено ЦПТІ в Марокко та 185 в національній 

мережі ЦПТІ в Колумбії. 

У Киргизстані з моменту впровадження національної мережі ЦПТІ 221 

заявку на видачу патенту було складено за їх підтримки та 93 патенти отримані в 

період 2012-2017 р. [166]. 

В Україні на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України №20-р від 

17 жовтня 2018 р. уповноважено Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України розпочати переговори щодо укладення договору із Всесвітньою 
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організацією інтелектуальної власності про створення в Україні Центру 

підтримки технологій та інновацій. Такий договір було успішно укладено, на базі 

Національного офісу інтелектуальної власності створено перший ЦПТІ.  

Отже, Україна також розпочала роботу, спрямовану на створення ЦПТІ 

(TISCs), що сприятиме розвитку інноваційної діяльності в нашій державі. Заклади 

вищої освіти, що мають на меті відповідати дослідницькому типу, поряд з іншими 

засобами розбудови інноваційної інфраструктури, мають можливість створювати 

на своїй базі Центри підтримки технологій та інновацій. 

Відтак, дослідницькі університети можуть створювати центри трансферу 

технологій або у формі власного структурного підрозділу, або у формі 

відокремленої юридичної особи (господарського товариства). 

У разі створення ЦТТ у формі структурного підрозділу, його діяльність 

відбувається на підставі Положення про відповідний підрозділ, що розробляється 

на підставі норм чинного законодавства України. Якщо діяльність ЦТТ 

здійснюється на базі відокремленої юридичної особи – на підставі статуту. 

Як відомо, «в Україні створено низку центрів та мереж трансферу технологій, 

такі як: Українська мережа трансферу технологій, Українська інтегрована система 

трансферу технологій, Автоматизована система формування інтегрованих 

міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР). Україна має значний досвід 

участі в проектах Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної 

програми «EUREKA», починаючи з 1993 року. У 2011 році створено консорціум 

EEN-Україна. Для сприяння комерціалізації результатів науково-технічної 

діяльності навчальних закладів/наукових установ створено 22 наукові парки.  

У той же час не достатньою є фінансово-організаційна підтримка 

функціонування підрозділів з трансферу технологій та інноваційної діяльності, 

фіксація і облік інтелектуальної власності у наукових установах і закладах вищої 

освіти. Центри й мережі трансферу технологій належним чином не інтегровано 

між собою та з іншими елементами інноваційної інфраструктури країни. Однією 

з важливих проблем, що гальмує в Україні передачу результатів досліджень з 

наукових установ та закладів вищої освіти до промисловості, є відсутність в 
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фінансових, зокрема кредитних, податкових механізмів підтримки впровадження 

результатів досліджень» [20]. У цьому контексті заслуговує на увагу робота 

венчурних фондів. 

 

Венчурні фонди.  

Фінансова складова інноваційної інфраструктури на сьогоднішній день в 

основному використовує два механізми – бюджетне фінансування та банківське 

кредитування. Однак, як свідчить зарубіжний досвід, для фінансування нових 

технологічних компаній, які ще не мають ні заставного майна, ні навіть імені, під 

яке б вони могли отримати гроші у банку, є потреба в інших інструментах, серед 

яких важлива роль відводиться венчурному фінансуванню. Венчурний капітал 

виявився найбільш пристосованим для ризикованого інвестиційного забезпечення 

інновацій. 

Згідно визначення Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA – The 

European Private Equity and Venture Capital Association), венчурний капітал – це 

пайовий капітал, який надається професійними фірмами, які інвестують та 

спільно управляють новими приватними компаніями чи компаніями що 

розвиваються, які демонструють високий потенціал росту. За іншим визначенням 

венчурний капітал – це «довгостроковий, ризиковий капітал, що інвестується в 

акції нових та швидкоростучих компаній з метою отримання високих прибутків 

після реєстрації акцій цих компаній на фондовій біржі» [50, с. 72]. 

Таким чином, венчурний капітал можна охарактеризувати як економічний 

інструмент, який використовується для фінансування введення в дію компанії, її 

розвитку, захоплення або викупу інвестором при реструктуризації власності. 

Інвестор надає фірмі кошти яких вона потребує шляхом внесення їх до статутного 

капіталу та (чи) виділення пов’язаного кредиту. За це він отримує частку 

(необов’язково у формі контрольного пакету) в статутному фонді компанії, яку 

він залишає за собою до тих пір, поки не вирішить її продати та отримати 

належний йому прибуток. 
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Для ризикового капіталу, на відміну від банківського кредиту, гарантії фірми 

не мають вирішального значення. Для нього важливішою є наявність 

привабливого та реального підприємницького замислу, а також менеджменту, 

який буде здатний втілити його у життя. Довгострокові вкладення здійснюються 

не тільки у формі коштів, але і шляхом надання конкретної допомоги малим та 

середнім фірмам для їх швидкого розвитку. 

Розрізняють два види венчурного капіталу: 

 формальний; 

 неформальний. 

Формальний сектор венчурного капіталу – це фонди (фірми) венчурного 

капіталу, які об’єднують ресурси ряду інвесторів. Це приватні та державні 

пенсійні фонди (в Європі до них належать більше 50% усіх інвестицій венчурного 

капіталу), благодійні, інвестиційні фонди, корпорації, приватні особи та власне 

венчурні капіталісти. Окрім зазначеного, учасниками формального сектору є 

спеціальні підрозділи або дочірні підприємства комерційних банків або 

нефінансових промислових корпорацій, а також державні інвестиційні програми. 

Неформальний сектор венчурного капіталу – це так звані «Бізнес-ангели», а 

також члени сімей новостворюваних малих фірм. «Бізнес-ангели» – це, як 

правило, професіонали з досвідом роботи в бізнесі: підприємці, топ-менеджери та 

високооплачувані спеціалісти (бухгалтери, консультанти, юристи і т.ін.). У них 

можуть бути власні фінансові накопичення, отримані завдяки їх власній праці.  

Формальний та неформальний сектор доповнюють один-одного. Інвестиції 

неформального сектору особливо важливі на ранніх стадіях розвитку «стартових» 

фірм, коли такі фірми потребують стартового капіталу для завершення 

теоретичних досліджень та доведення наукової ідеї до дослідного зразку. 

Формальний сектор, як правило, є активним на більш пізніх стадіях, коли 

вимагаються кошти для розширення та розвитку виробництва [118, c. 121-123].  

Для України венчурний капітал в розумінні його інноваційної складової є 

досить новим поняттям, що тільки починає свій розвиток. 
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Основним інвестором українських венчурних фондів є ЄБРР (Європейський 

банк реконструкції і розвитку). Існують регіональні венчурні фонди та фонди 

прямого інвестування малих підприємств, де ЄБРР є стовідсотковим інвестором, 

а також деякі фонди прямого фінансування, де ЄБРР діє як спів інвестор. Другим 

важливим інвестором венчурних фондів є зарубіжні державні структури.  

Залучення коштів для венчурного інвестування з українських джерел є дуже 

незначним через слабкий розвиток відповідної інфраструктури, недостатнє та 

несприятливе законодавче поле, відсутність комерційного інтересу на фоні 

високого ризику. 

До джерел правового регулювання діяльності інститутів венчурного 

інвестування в Україні належать: Цивільний кодекс України, Господарський 

кодекс України, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». 

Отже, дослідницький університет може залучати венчурне фінансування 

(венчурний фонд) у наступних формах: 

- шляхом прийняття учасника (фізичної особи «Бізнес ангела» чи юридичної 

особи) в інноваційне підприємство, де університет є засновником (наприклад,  

спін-офф компанія або центр трансферу технологій, створений у формі юридичної 

особи); 

- шляхом отримання кредиту на розвиток із заставою прав інтелектуальної 

власності та/чи іншого майна. 

Договірну основу у першому випадку складатимуть статут та засновницький 

договір, у другому – кредитний договір та договори забезпечення (застава майна 

та/або прав інтелектуальної власності, іпотека, порука тощо). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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Отже, перелічені структури сприяють створенню та подальшій передачі 

знань та об’єктів інтелектуальної власності, а їх центром є саме дослідницький 

університет.  

На підставі проведеного дослідження слід навести визначення інноваційної 

інфраструктури дослідницького університету. 

Інноваційна інфраструктура дослідницького університету – це група 

юридичних осіб (юридичні особи України і (або) іноземних держав), будь-якої 

форми власності, що розробляють, виробляють та реалізовують інноваційні 

продукти і (або) послуги, здійснюють свою діяльність із метою розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності дослідницького університету, ефективного та 

раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-

технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх 

впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.  

Прикладом інноваційної інфраструктури дослідницького університету, що 

сприяє реалізації його прав інтелектуальної власності, може бути наступна: 

1. Центр трансферу технологій (ЦПТІ); 

2. Науковий парк; 

3. Технопарк (технополіс); 

4. Спін-офф компанії; 

5. Венчурні фонди. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що законодавство 

України надає можливість дослідницьким університетам на реалізацію прав 

інтелектуальної власності за допомогою широкого переліку суб’єктів 

інноваційної інфраструктури. Всі ці суб’єкти є допоміжними для дослідницького 

університету на цьому шляху, а університет, як основний генератор 

інтелектуального потенціалу, має ефективно взаємодіяти з ними [136, c.103].  

Участь дослідницького університету в роботі інноваційної інфраструктури 

реалізовується шляхом внесення майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності до статутних капіталів підприємств. У такому випадку правову основу 

діяльності дослідницького університету складатимуть статут господарського 
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товариства та (або) засновницький договір. Також відносини дослідницького 

університету з суб’єктами вищевказаної інфраструктури виникають на підставі 

договорів, що складають основу правовідносин між дослідницьким 

університетом, суб’єктами його інноваційної інфраструктури та іншими 

юридичними та/або фізичними особами. До таких договорів належать: договір 

про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів 

учасників (технологічний парк); кредитні договори та договори забезпечення 

(венчурні фонди). 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Дослідницький університет – це юридична особа приватного або 

публічного права, що має статус національного закладу вищої освіти, провадить 

діяльність за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, забезпечує 

інноваційний розвиток держави у певних галузях знань та сприяє її інтеграції в 

світовий науковий простір шляхом проведення наукових досліджень і створення 

об’єктів інтелектуальної власності, має визнані академічні та наукові здобутки і 

якому у встановленому законом порядку надано статус дослідницького. 

2. Університет для набуття статусу дослідницького має відповідати 

наступним критеріям. Обов’язкові: проведення великих фундаментальних 

досліджень, які фінансуються переважно з державного бюджету та різноманітних 

фондів на комерційній основі; визначальний вплив на регіональний науково-

технічний та соціально-економічний розвиток. Порівняльні: тісний зв'язок із 

бізнесом та добре налагоджена комерціалізація результатів наукових досліджень, 

що здійснюється в навколовузівському просторі, переважно в наукових парках; 

тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; висока частка 

магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та докторів наук, та менша 

частка студентів першого циклу вищої освіти; значно менша кількість студентів 

по відношенню до одного викладача та менше навчальне навантаження, ніж у 

звичайних закладах вищої освіти; кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-
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педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній 

основі; кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які було 

комерціалізовано; кількість спільних із підприємствами та іноземними закладами 

вищої освіти наукових проектів із використанням об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній 

основі; кількість інноваційних структур, створених шляхом внесення до їх 

статутних капіталів майнових прав інтелектуальної власності. 

3. Як суб’єкт права інтелектуальної власності дослідницький університет має 

наступні права: права на об’єкти права інтелектуальної власності та 

розпорядження майновими правами на них; брати участь у формуванні статутного 

капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів вищої освіти 

малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, 

шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності); провадити на підставі відповідних договорів спільну 

діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими 

юридичними особами, шляхом розпорядження належними та створення нових 

об’єктів права інтелектуальної власності; право на впровадження, включаючи 

трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на 

які вони набули. Також дослідницький університет має наступні права, що 

супроводжують його діяльність як суб’єкта права інтелектуальної власності: 

право здійснювати за рахунок власних надходжень витрати, понесені у зв’язку із 

забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності; 

право за результатами оцінки об’єктів права інтелектуальної власності 

відображати їх вартість у бухгалтерському обліку закладу вищої освіти. 

4. Дослідницький університет є суб’єктом права інтелектуальної власності, 

який може набувати прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені в межах 

його діяльності. Для переважної кількості об’єктів права інтелектуальної 

власності дослідницький університет є похідним суб’єктом права інтелектуальної 

власності та може набувати прав на них на підставі правочину або закону.  
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5. Інноваційна інфраструктура дослідницького університету – це група 

юридичних осіб (за законодавством України та/або іноземних держав), що 

розробляють, виробляють і реалізовують інноваційні продукти та/або послуги, 

здійснюють свою діяльність з метою розвитку його науково-технічної та 

інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного 

наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів 

наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках. 

6. Участь дослідницького університету в роботі інноваційної інфраструктури 

реалізовується шляхом внесення майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності до статутних капіталів підприємств. В такому випадку правову основу 

діяльності дослідницького університету складатимуть статут господарського 

товариства та (або) засновницький договір. Також відносини дослідницького 

університету з суб’єктами вищевказаної інфраструктури виникають на підставі 

договорів, що складають основу правовідносин між дослідницьким 

університетом, суб’єктами його інноваційної інфраструктури та іншими 

юридичними та/або фізичними особами. До таких договорів належать: договір 

про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів 

учасників (технологічний парк); кредитні договори та договори забезпечення 

(венчурні фонди). 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

2.1. Об’єкти права інтелектуальної власності в діяльності 

дослідницького університету 

 

Аналіз ЗУ «Про вищу освіту» (ч. 4. ст. 30) надає можливість стверджувати, 

що для набуття статусу дослідницького університет має провадити активну 

діяльність у сфері права інтелектуальної власності. Зважаючи на вищевикладене, 

слід приділити особливу увагу вивченню питання – права на які об’єкти 

інтелектуальної власності можуть виникати у дослідницьких університетів за 

законодавством України. Вивченню питань прав інтелектуальної власності в 

діяльності вищих навчальних закладів, в тому числі дослідницького типу, 

присвячені, зокрема, наукові доробки таких вітчизняних вчених:                                

Н.М. Мироненко, М.М. Гришкова, В.П. Соловйова, П.М. Цибульова,                     

Ю.В. Осипової. Керуючись результатами їх досліджень потребує аналізу 

наступне. 

Об’єктами правовідносин у даному випадку є: 

- особисті нематеріальні блага – життя, здоров'я, честь, гідність, ділова 

репутація, ім'я (назва), освіта, свобода літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості та ін.  

- продукти (результати) духовної та інтелектуальної творчості – твори 

мистецтва, літератури, науки, техніки, живопису, кіно, інформація, комп'ютерні 

програми та інші результати інтелектуальної діяльності, що захищаються 

законом. 

«Об’єктами цивільного права можуть бути будь-які результати 

інтелектуальної діяльності незалежно від художнього, наукового, технічного 

рівня, вартості тощо. Об’єктами права інтелектуальної власності стають далеко не 

всі результати інтелектуальної діяльності. Такими об’єктами можуть стати лише 
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ті результати інтелектуальної діяльності, що відповідають встановленим чинним 

законодавством вимогам. Так, твір науки, літератури, мистецтва стає об’єктом 

інтелектуальної власності лише за умови, що він набув такої об’єктивної форми, 

яка дає змогу його сприймати і відтворювати іншими способами. Крім цього твір 

має бути оригінальним, тобто не повторювати вже відомий твір. Ще суворішими 

є вимоги до об’єктів промислової власності. Заявлені пропозиції мають пройти 

експертизу на їх відповідність встановленим вимогам чинного законодавства» 

[43]. 

Відповідно до наукової літератури, «об’єкт інтелектуальної власності – це 

кінцевий результат інтелектуальної творчості» [109, с. 18]. Особливістю об’єктів 

права інтелектуальної власності є те, що вони мають бути результатом 

інтелектуальної, творчої діяльності, тобто творчий характер результатів є 

обов’язковою ознакою права інтелектуальної власності [127, c. 805]. 

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності на міжнародному рівні 

визначено у Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (1967 р.). 

«Відповідно до міжнародних конвенцій результати інтелектуальної 

діяльності уже давно поділяють на дві основні групи: твори літератури і 

мистецтва, або літературно-художня власність, і технічні творчі витвори, або 

промислова власність. Звідси і поділ творчості: літературно-художня і науково-

технічна творчість. Зазначені групи видів творчості об'єднували і об'єднують 

широке коло окремих видів інтелектуальної, творчої діяльності.  

Проте останнім часом все частіше висуваються та аргументуються 

пропозиції щодо доцільності поділу результатів творчої діяльності не на дві, а на 

три групи: 

- об'єкти літературно-художньої власності; 

- об'єкти патентного права; 

- засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 
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При цьому деякі автори другу і третю групу відносять до об'єктів 

промислової власності, а інші лише першу вважають такими об'єктами, що 

стосуються промислової власності» [72, c. 27-28]. 

На сьогоднішній день у науковій літературі виділяють окрему групу об’єктів, 

які отримали назву нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності, до яких 

відносять наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин, комерційна 

таємниця. 

Цивільний Кодекс України не містить визначення поняття об’єкту права 

інтелектуальної власності, однак наводить їх перелік. Так, згідно ст. 420 

Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, 

належать: 

- «літературні та художні твори; 

- комп'ютерні програми; 

- компіляції даних (бази даних); 

- виконання; 

- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 

- наукові відкриття; 

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

- компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

- раціоналізаторські пропозиції; 

- сорти рослин, породи тварин; 

- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), географічні зазначення; 

- комерційні таємниці». 

Беручи до уваги те, що законодавством встановлені особливі вимоги щодо 

набуття прав на різні об’єкти права інтелектуальної власності, слід провести 

аналіз нормативно-правових приписів із позицій можливості набуття прав на них 

дослідницьким університетом. 
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Зважаючи на різну спеціалізацію закладів вищої освіти, можна стверджувати, 

що вони можуть набувати прав ІВ на всі об’єкти авторського права. Отже, 

розглянемо можливість виникнення прав у закладу вищої освіти дослідницького 

спрямування на об’єкти авторського права. 

Так, відповідно до ст. 433 ЦКУ об'єктами авторського права є твори, а саме:  

«1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші 

письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, 

музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; 

музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори 

живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори;  

твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні 

твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, 

адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; 

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин 

є результатом інтелектуальної діяльності; 

2) комп'ютерні програми; 

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 

4) інші твори. 

Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких 

формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності 

тощо, а також способу чи форми їх вираження. Комп'ютерні програми 

охороняються як літературні твори. Компіляції даних (бази даних) або іншого 

матеріалу охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал 

як такі та не зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими 

компіляції» [130]. 

Суб’єктами авторського права є автор твору та інші особи, які набувають 

прав на твір на підставі договору чи закону. 
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«Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності 

доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним 

способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). 

Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які 

набули прав на твори відповідно до договору або закону» (ст. 435 ЦКУ). 

Таким чином, первинними суб’єктами авторського права є фізичні особи 

(автори). А дослідницький університет може набувати прав на об’єкти 

авторського права за договором чи законом. У випадку набуття прав на такі 

об’єкти дослідницький університет є похідним суб’єктом права інтелектуальної 

власності. 

Керуючись ст 8. ЗУ «Про авторське право і суміжні права» [74], можна 

зазначити, що дослідницький університет при здійсненні своєї діяльності може 

набувати прав на всі об’єкти авторського права, передбачені в ЗУ «Про авторське 

право і суміжні права» і буде похідним суб’єктом щодо них. 

Щодо набуття прав дослідницьким університетом на виконання, фонограми, 

відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, зазначимо наступне. 

Наближеними до авторського права є «суміжні права». Реалізація суміжних 

прав здійснюється через можливість використання певних результатів творчої 

діяльності авторів. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, 

виробництва фонограми, відеограми, оприлюднення передачі організації 

мовлення. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і 

форми вираження, є:  

- «виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, 

хореографічних, фольклорних та інших творів; 

- фонограми, відеограми;  

- передачі (програми) організацій мовлення.  

Суб'єктами суміжних прав є:  
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- виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах 

передано суміжні майнові права щодо виконань;  

- виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на 

законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;  

- виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на 

законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;  

- організації мовлення та їх правонаступники.  

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів 

виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм, 

виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і 

виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів 

авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм)» (ст. 36 ЗУ «Про 

авторське право і суміжні права»). 

Первинними суб’єктами суміжних прав згідно ст. 37 Закону визнаються 

виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

Отже, дослідницький університет може бути первинним суб’єктом суміжних 

прав щодо фонограми, відеограми. А у разі отримання відповідного статусу 

організації мовлення – на передачу (програму) організації мовлення. 

Стосовно виконання первинним суб’єктом права інтелектуальної власності 

буде фізична особа, яка його здійснила. Так, за визначенням ЗУ «Про авторське 

право і суміжні права» виконавець це актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, 

танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на 

музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори 

літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові 

номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних 

творів. 

Отже, дослідницький університет щодо виконання може бути похідним 

суб’єктом права інтелектуальної власності і набувати його за законом чи 

договором. 
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Наступним пропонується розглянути суб’єкти права інтелектуальної 

власності на наукові відкриття. 

Зважаючи на положення ст. 458 ЦКУ, суб’єктом права інтелектуальної 

власності на наукове відкриття є виключно його автор, тобто фізична особа, 

інтелектуальною, творчою працею якої було встановлено невідомі раніше, але 

об'єктивно існуючі закономірності, властивості та явища матеріального світу, які 

вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Окрім того зміст прав на 

наукове відкриття складають виключно немайнові права інтелектуальної 

власності. 

Отже, беручи до уваги викладені особливості права на наукове відкриття, 

виключно фізична особа є суб’єктом права на такий об’єкт, дослідницький 

університет як юридична особа не може набувати прав на нього. 

Наступним потребує аналізу виникнення прав у дослідницького університету 

на об’єкти промислової власності, а саме: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки.  

Виникнення права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та 

промислові зразки регулюються Цивільним кодексом України, Законом України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Законом України «Про охорону 

прав на промислові зразки». 

«Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності 

на нього, якщо він відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і 

придатний для промислового використання. Об'єктом винаходу може бути 

продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології» (ст. 

459 ЦКУ). 

«Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної 

власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для 

промислового використання. Об'єктом корисної моделі може бути продукт 

(пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології» (ст. 460 ЦКУ). 

«Промисловий зразок вважається придатним для набуття права 

інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. 
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Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування 

або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу» (ст. 461 

ЦКУ). 

«Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони 

визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак 

промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом» 

(ст. 462 ЦКУ). 

Відповідно до ст. 463 ЦКУ «суб'єктами права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель та промисловий зразок є: 

1) винахідник, автор промислового зразка; 

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий 

зразок за договором чи законом». 

«Окрім того, значну групу суб’єктів права інтелектуальної власності на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки складають роботодавці, які стають 

такими за законом. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створені у 

зв’язку з виконанням трудового договору, стають спільною власністю 

роботодавця і творця. Відповідно до законів України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» (п. 1 ст. 12) [84] та «Про охорону прав на промислові 

зразки» (п. 1 ст. 11) [87] заявником може бути будь-яка особа, яка стала 

правонаступником у праві на подання заявки. Це також може бути фізична чи 

юридична особа, якій винахідник чи автор передав право на подання заявки на 

одержання патенту. Сама заявка як підстава для отримання патенту також може 

бути товаром – творець може її продати, подарувати, сплатити нею борг та 

вчиняти інші цивільно-правові правочини, які не суперечать закону» [51, c. 772]. 

Таким чином, первинними суб’єктами прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок є фізичні особи (автори, винахідники). Отже, дослідницький 

університет може набувати прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки 

за договором чи законом. У випадку набуття прав на такі об’єкти дослідницький 

університет є похідним суб’єктом права інтелектуальної власності. 
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Стосовно набуття прав на так звані нетрадиційні об’єкти права 

інтелектуальної власності зазначимо наступне. 

Компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Правове регулювання 

здійснюється на підставі Цивільного кодексу України та Закону України «Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». 

Умовами надання правової охорони на компонування інтегральної 

мікросхеми є його оригінальність. 

Згідно зі ст. 471 ЦКУ суб'єктами права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми є автор компонування інтегральної 

мікросхеми та інші особи, які набули прав на компонування інтегральної 

мікросхеми за договором чи законом. 

Відповідно до ст. 474 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного 

свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором. 

Отже, первинним суб’єктом права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми є фізична особа, творчою, 

інтелектуальною працею якої створено цю мікросхему. В свою чергу, 

дослідницький університет може набувати прав на такий об’єкт на підставі 

договору та закону та бути похідним суб’єктом права інтелектуальної власності 

на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми. 

Згідно зі ст 7. ЗУ «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» 

право на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (далі – топографія ІМС) 

і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії 

IMC або його правонаступник, якщо топографію IMC створено у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за 

умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше [88].  

«Автор топографії IMC, створеної у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов'язаний подати 

роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію IMC разом з 

матеріалами, що відображають топографію IMC досить ясно і повно. 
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Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом чотирьох місяців від 

дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи чи не прийме 

рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він 

зобов'язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії 

переходить до автора.  

У разі, коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії 

IMC чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на 

винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку 

одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник. 

Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються 

письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше 

чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення. 

Автору топографії IMC належить право авторства, яке є невідчужуваним 

особистим правом і охороняється безстроково» (ч.3, ст.6 ЗУ «Про охорону прав 

на топографії інтегральних мікросхем»).  

Таким чином, дослідницький університет може набувати прав на 

компонування інтегральної мікросхеми, а саме: 

- право на використання компонування інтегральної мікросхеми; 

- виключне право дозволяти використання компонування інтегральної 

мікросхеми; 

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке 

використання; 

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Раціоналізаторська пропозиція. Згідно зі ст. 483. ЦКУ суб'єктами права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та 

юридична особа, якій ця пропозиція подана. 

«Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення 

від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Юридична особа, яка визнала 
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пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у 

будь-якому обсязі» (ст. 484 ЦКУ). 

«Автором раціоналізаторської пропозиції визнається лише фізична особа, 

творчою працею якої вона була створена. Якщо раціоналізаторська пропозиція 

створена спільною творчою працею кількох фізичних осіб, усі вони визнаються 

співавторами. Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, 

розроблену в співавторстві, визначається угодою між співавторами. 

Лише авторові раціоналізаторської пропозиції належить право авторства та 

інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені ЦКУ, які є 

невідчужуваними та охороняються безстроково. 

Крім автора іншим суб’єктом права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію є юридична особа, якій подана пропозиція. Така 

юридична особа не обов’язково повинна перебувати у трудових відносинах з 

автором. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 

може набути будь-яка юридична особа, якій вона подана у разі якщо пропозиція є 

новою, корисною та відповідає сфері діяльності юридичної особи. Юридична 

особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, набуває комплекс майнових 

прав на пропозицію, в тому числі право на використання її в будь-якому обсязі. 

Водночас на неї покладається обов’язок виплачувати авторові пропозиції 

відповідну винагороду» [127].  

«Учасниками правовідносин, пов'язаних зі створенням раціоналізаторських 

пропозицій та набуттям, здійсненням і захистом прав на них, є також юридичні 

особи. Не визнаючи за ними прав авторства, законодавство однак покладає на них 

низку обов'язків щодо прийняття та розгляду заяв на раціоналізаторські 

пропозиції, видачі посвідчень авторам тощо. Крім того, юридичні особи можуть 

визначати порядок розгляду заяв на раціоналізаторські пропозиції, їхнє 

впровадження та виплати авторської винагороди» [72]. 

Отже, дослідницький університет може набувати прав на раціоналізаторську 

пропозицію, подану його працівниками в рамках виконання ними трудового 
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договору, або іншими особами, у разі відповідності такої пропозиції умовам 

законодавства щодо такого об’єкту права інтелектуальної власності.  

У випадку набуття прав на раціоналізаторську пропозицію університет є 

похідним суб’єктом права інтелектуальної власності, тоді як первинним 

суб’єктом є її автор. 

Правове регулювання прав на сорти рослин і породи тварин здійснюється на 

підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на сорти 

рослин»6, Закону України «Про племінну справу у тваринництві»7. 

Особливостями цих об’єктів права інтелектуальної власності є передбачені 

ст. 485 ЦКУ види прав. А саме «право інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин становлять: 

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; 

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, 

засвідчені патентом; 

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, 

породи тварин, засвідчене державною реєстрацією. 

Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт 

інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом 

чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та 

стабільним» (ч.2. ст. 11 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин»). 

Згідно зі ст. 486 ЦКУ та ст. 3-1 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» 

суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є автор 

сорту рослин, породи тварин та інші особи, які набули прав інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом. 

                                                           
6 Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 31116-ХІІ від 21.04.1993 в редакції Закону № 

2986-III від 17.01.2002 р. (із змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12 
7 Закон України «Про племінну справу у тваринництві» № 3773-XII від 23.12.1993 в редакції Закону № 

1328-XIV від 21.12.1999 (із змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12 
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«Особа, яка створила сорт, визнається автором сорту. Вона набуває особисте 

немайнове право авторства від дати державної реєстрації сорту. Право авторства 

не відчужується, не передається і діє безстроково. Автор сорту має право за своєю 

вимогою одержати свідоцтво про авторство на сорт рослин, право пропонувати 

його назву, включати до назви своє ім’я. Колектив авторів сорту, який є 

результатом їх спільної творчої праці, має однакові права за цим Законом, якщо 

інше не передбачено письмовим договором між ними. 

Право на подання заявки і одержання патенту на сорт рослин мають 

відповідно правонаступник автора або роботодавець» [51]. 

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про племінну справу у тваринництві» суб'єктами 

племінної справи у тваринництві є: власники племінних (генетичних) ресурсів; 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні 

особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, 

збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних 

(генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають 

послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві; власники неплемінних 

тварин – споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг з 

племінної справи у тваринництві.  

Згідно із законом, селекційне досягнення – створена в результаті 

цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний 

тип, лінія, родина тощо), що має нові генетичні ознаки, які стійко передає 

потомству, та за показниками продуктивності перевищує попередні типи тварин. 

«На відміну від ЦКУ, що передбачає видачу патенту як способу посвідчення 

майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин ЗУ «Про племінну 

справу у тваринництві» визначає обов’язок власників племінних (генетичних) 

ресурсів мати племінні свідоцтва (сертифікати), які є документальним 

підтвердженням якості належних їм племінних тварин. Племінне свідоцтво 

(сертифікат) є основою для визначення цінності племінних ресурсів і гарантує 

певний рівень ефективності їх використання при дотриманні споживачем цих 

ресурсів вимог чинного законодавства. 
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Державна реєстрація племінних тварин в Україні здійснюється шляхом 

внесення відповідних даних про них до державних книг племінних тварин, а 

племінних стад – до державного племінного реєстру. Патентування нових порід 

тварин наразі не відбувається у зв’язку з відсутністю законодавчої процедури та 

єдиного державного реєстру селекційних досягнень у галузі тваринництва» [127, 

c. 960]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 487 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності на 

сорт рослин, породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не 

встановлено договором чи законом. 

Отже, первинним суб’єктом права інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин є фізична особа (або їх колектив), творчою, інтелектуальною 

працею якої його створено. В свою чергу, дослідницький університет може 

набувати прав на такий об’єкт на підставі договору чи закону. Таким чином 

дослідницький університет буде похідним суб’єктом права інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин. 

Автору сорту належать права авторства, які є особистими немайновими 

правами і охороняються безстроково згідно зі статтею 37 цього Закону (ч.1, ст.16 

ЗУ). Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не 

відчужуються, не передаються і діють безстроково. 

Таким чином, дослідницький університет може набувати прав на сорти 

рослин, породу тварин, а саме: 

 право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для 

поширення в Україні; 

 виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин; 

 виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту 

рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання; 

 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Наступним вважається за необхідне розглянути порядок набуття прав 

інтелектуальної власності дослідницьким університетом на засоби 
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індивідуалізації товарів і послуг, а саме на: комерційні (фірмові) найменування, 

торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення. 

Правове регулювання комерційних найменувань в Україні представлено 

Цивільним кодексом України (ст. 489-491) та ст. 159 Господарського кодексу 

України. Згідно ЦКУ, правова охорона надається комерційному найменуванню, 

якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в 

оману споживачів щодо справжньої її діяльності (ст. 489 ЦКУ) 

Відповідно до ч.2. ст. 489 ЦКУ, «права інтелектуальної власності на 

комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього 

найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його 

реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною 

торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися 

до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом». 

Отже, комерційним найменуванням є назва юридичної особи або фізичної 

особи-підприємця, яка надає можливість споживачу відрізнити таку особу із кола 

інших. Відповідно до ч.4. ст. 489 ЦКУ особи можуть мати однакові комерційні 

найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони 

виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Отже, якщо 

будуть мати місце юридичні особи з однаковими комерційними найменуваннями, 

то такі комерційні найменування можуть співіснувати, у разі, якщо їх особи 

реалізовують різні товари чи надають різні послуги. 

Згідно з нормами ст. 159 Господарського кодексу України (далі – ГКУ), до 

кола суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування належить 

юридична особа або громадянин-підприємець. Громадянин-підприємець має 

право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. 

Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне 

найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується 

ним у господарському обігу (ч. 3 ст. 159 ГКУ). 
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Таким чином можна зробити висновки, що чинне законодавство України 

передбачає можливість набуття прав на комерційне найменування лише 

юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність. 

У вітчизняному законодавстві під підприємницькими товариствами 

розуміють товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 

одержання прибутку та наступного розподілу між учасниками. Вони створюються 

лише як господарські товариства або виробничі кооперативи. Порядок створення 

та особливості діяльності господарських товариств регулюється ЗУ «Про 

господарські товариства». 

Отже, керуючись чинними нормами законодавства України дослідницький 

університет може набувати прав на комерційне найменування виключно в тому 

випадку, якщо є приватним закладом вищої освіти, створеним у формі 

господарського товариства. Слід зазначити, що керуючись досвідом США, 

більшість серед дослідницьких університетів представлена саме приватними 

закладами вищої освіти. 

Додатково слід зазначити, що суб’єкти інноваційної інфраструктури 

дослідницького університету можуть набувати прав на комерційне найменування.  

Торговельні марки. Правове регулювання торговельних марок в Україні 

здійснюється на підставі ЦКУ та ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» [86]. 

Згідно зі ст. 492 ЦКУ «торговельною маркою може бути будь-яке позначення 

або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), 

що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 

виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, 

зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів». 

Таким чином, торговельні марки слугують меті надати розрізняльну 

здатність, яка дозволить споживачеві відрізнити з її допомогою товари та послуги 

одного виробника від інших. 

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні 

та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку 
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може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (ст. 493 

ЦКУ). 

Відповідно до ст. 32 ЗУ «Про вищу освіту» серед інших прав закладу освіти 

передбачено право запроваджувати власну символіку та атрибутику. 

Отже, для торговельної марки не передбачається обов’язкової творчої участі 

– особи творця, тому дослідницький університет може бути первинним суб’єктом 

права інтелектуальної власності на торговельну марку. 

Географічні зазначення. Правове регулювання географічних зазначень в 

Україні здійснюється на підставі Цивільного кодексу України та Закону України 

«Про охорону прав на зазначення походження товарів» [85]. 

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати 

державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. 

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається 

характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) 

походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення (ст. 501 ЦКУ). 

Відповідно до ст. 502 ЦКУ суб'єктами права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, 

визначені законом. 

Таким чином, дослідницький університет може набувати таких прав і бути 

первинним суб’єктом права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

у разі відповідності передбаченим законом вимогам. 

«Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є: 

- право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; 

- право на використання географічного зазначення; 

- право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, в тому числі забороняти таке використання. 

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать 

окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, 

встановлюються законом» (ст. 503 ЦКУ). 
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Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, 

наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови 

збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням (ст. 504 

ЦКУ). Право інтелектуальної власності на географічне зазначення не може бути 

відчужене. 

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 

вирізняє дві групи географічних зазначень. Так, відповідно до ст. 1 Закону – 

зазначення походження товару це термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:  

- просте зазначення походження товару;  

- кваліфіковане зазначення походження товару [85].   

«Простим зазначенням походження товару є будь-яке словесне чи 

зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на 

географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного 

місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого 

позначення. 

Кваліфікованим зазначенням походження товару є термін, що охоплює 

(об'єднує) такі терміни:  

 - назва місця походження товару; 

 - географічне зазначення походження товару. 

Назва місця походження (далі – НМП) товару – назва географічного місця, 

яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного 

місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені 

характерними для даного географічного місця природними умовами або 

поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця 

людським фактором. 

Географічне зазначення походження (далі – ГЗП) товару – будь-яке словесне 

чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на 

географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші 

характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного 
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місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих 

природних умов і людського фактора» [85]. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», слід звернути увагу на 

передбачені ст. 32 права закладу освіти. Серед інших заслуговують на увагу в 

контексті дослідження такі: 

- «надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства; 

- провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та статуту закладу вищої освіти; 

- розпоряджатися власними надходженнями (для закладів вищої освіти 

державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних 

послуг; 

- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству» [75]. 

Серед переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 

27 серпня 2010 р. №796, заслуговують на увагу наступні. 

У сфері наукової та науково-технічної діяльності: «впровадження, 

виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, 

інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що 

виготовлені за власними технологіями; 

У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, 

фізичної культури та спорту: 1) забезпечення проживання, відпочинку та 

оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, дитячих 

туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та 

відпочинку, у тому числі перевезення; 2) проведення групових та індивідуальних 

занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-

технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними 

планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів 
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загального фонду державного та місцевих бюджетів; 4) організація, проведення 

спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з 

використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо 

це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих 

бюджетів; 

У сфері побутових послуг: виробництво та реалізація продукції громадського 

харчування, організація її споживання; виготовлення та реалізація продукції, 

виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, 

розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-

прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого 

вжитку)» [77]. 

З аналізу видів діяльності, можна стверджувати, що така діяльність може 

базуватися на особливостях географічного походження і, як наслідок, 

дослідницький університет може набувати прав на географічні зазначення. 

Правове регулювання права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю здійснюється на підставі глави 46 Цивільного кодексу України. 

Додатково Кабінетом Міністрів України затверджено перелік відомостей, що не 

становлять комерційної таємниці (Постанова № 611 від 9 серпня 1993 р.) [89]. 

Відповідно до ст. 505 ЦКУ, «комерційною таємницею є 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 цим має комерційну 

цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 

збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю 

інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, 

організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком 

тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці». 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю 

виступають фізичні та юридичні особи. Власниками комерційної таємниці можуть 
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бути тільки особи, які займаються підприємницькою діяльністю [51, c. 825]. Отже, 

виключно особи визначені ЗУ «Про господарські товариства». 

Таким чином, дослідницький університет може набувати прав на комерційну 

таємницю у випадку якщо це є приватний заклад вищої освіти, створений у 

організаційно-правовій формі господарського (підприємницького) товариства. 

Однак суб’єкти інноваційної інфраструктури дослідницького університету 

можуть набувати прав на комерційну таємницю.  

Додатково слід розглянути можливість набуття прав дослідницьким 

університетом на науково-технічну інформацію.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію»: 

науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-

дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та 

громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді. 

Суб'єктами відносин щодо науково-технічної інформації є державні органи, 

органи місцевого і регіонального самоврядування, юридичні особи та громадяни 

України, міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни та особи 

без громадянства. Фізичні та юридичні особи у сфері дії цього Закону виступають 

як творці і накопичувачі науково-технічної інформації, власники, виробники, 

зберігачі і споживачі інформаційної продукції та послуг, а також як посередники 

у сфері науково-інформаційної діяльності (ст. 3 Закону).  

Науково-технічна інформація має бути зафіксована таким способом, який 

давав би змогу відтворювати її, використовувати та поширювати. Науково-

технічна інформація є продуктом інтелектуальної, творчої праці і тому може бути 

об’єктом права інтелектуальної власності, але за наявності певних умов. 

Об’єктом правової охорони може бути така науково-технічна інформація, яка 

за своїм характером і змістом є творчою, тобто інформація, що містить у собі 

елементи творчої новизни науково-технічного досягнення. 
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Для надання правової охорони не має значення, інформація є розкритою чи 

нерозкритою. Нерозкрита інформація, за загальним правилом, захищається 

охоронними документами (патентом, свідоцтвом). Проте є нерозкрита 

інформація, на яку ні патенти, ні свідоцтва, ні будь-які інші охоронні документи 

не видаються, і все ж вона підлягає правовій охороні, але на загальних цивільно-

правових засадах. Це так звана нерозкрита інформація, яку ще називають «ноу-

хау» («знаю як») [43]. 

Отже, до результатів інтелектуальної, творчої діяльності, права на які можуть 

виникати у дослідницького університету, можна також віднести науково-технічну 

інформацію та ноу-хау, в контексті яких дослідницький університет буде 

похідним суб’єктом права інтелектуальної власності. 

За результатами проведеного аналізу ЦКУ та наукової літератури [46, c. 11-

24] дослідницький університет може набувати прав на: 

- об’єкти авторського права (літературні твори наукового, навчального, 

технічного характеру, комп’ютерні програми, бази даних); 

- об’єкти суміжних прав (виконання, фонограми, відеограми, програми 

організацій мовлення (у разі набуття відповідного статусу); 

- об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки); 

- засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг 

(комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення) 

- нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності (компонування 

інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і 

породи тварин, комерційна таємниця) 

- науково-технічну інформацію; 

- ноу-хау. 

Первинним суб’єктом права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може бути щодо наступних об’єктів: суміжних прав щодо фонограми, 

відеограми, а у разі отримання відповідного статусу організації мовлення – на 
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передачу (програму) організації мовлення; торговельну марку; географічне 

зазначення; комерційну таємницю, комерційне найменування. 

Похідним суб’єктом права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може виступати щодо наступних об’єктів: об’єкти авторського права; 

виконання; винаходи, корисні моделі та промислові зразки; компонування 

інтегральної мікросхеми; раціоналізаторська пропозиція; сорт рослин, порода 

тварин; науково-технічна інформація; ноу-хау. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що законодавство 

України надає права дослідницьким університетам на широкий перелік об’єктів 

права інтелектуальної власності (крім наукового відкриття). Окрім того, ЗУ «Про 

вищу освіту» передбачено чіткі вимоги щодо діяльності дослідницьких 

університетів саме у сфері набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  

 

2.2. Створення об’єктів права інтелектуальної власності у 

дослідницькому університеті та їх правова охорона  

 

Дослідницький університет як юридична особа (колективний суб’єкт права) 

має свої особливості щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності у 

своїй діяльності. Особливістю виникнення прав інтелектуальної власності в цьому 

випадку є те, що до створення її об’єктів залучається низка суб’єктів – науково-

педагогічних працівників, студентів, залучених спеціалістів, відокремлених 

підрозділів та навіть незалежних юридичних осіб або установ. 

Зважаючи на вищевикладені особливості їх створення, для ефективної 

реалізації прав інтелектуальної власності дослідницького університету має велике 

значення розподіл таких прав між усіма суб’єктами, задіяними на ряду з ним у 

створенні об’єктів цих прав. 

Дослідницький університет об’єднує інтелектуальні пошуки і їх результати 

великої кількості фізичних осіб, а саме: 



100 
 

 
 

- власних співробітників (в тому числі науково-педагогічних 

працівників), правове становище яких врегульовується на підставі 

трудових договорів; 

- залучених спеціалістів фізичних осіб (приватні особи або фізичні особи-

підприємці), які можуть виконувати роботи на підставі цивільно-

правових договорів; 

- студентів, права та обов’язки яких визначаються у договорах про 

надання освітніх послуг або шляхом підписання положень університету 

щодо певних сфер діяльності (в тому числі стосовно прав на об’єкти 

інтелектуальної діяльності), тощо. 

Стосовно співпраці дослідницького університету з юридичними особами, то 

вона може відбуватися на договірній основі у різних формах: 

- договір про спільну діяльність; 

- договір про створення на замовлення об’єкта права інтелектуальної 

власності; 

- договір про виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; 

- ліцензійного договору; 

- договору про передання виключних прав інтелектуальної власності, 

тощо. 

За законом дослідницький університет набуває прав інтелектуальної 

власності як роботодавець. В цьому випадку мова йде про так звані службові 

об’єкти права інтелектуальної власності. 

Відповідно до ст. 429 Цивільного кодексу України: 

«1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений 

у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив 

цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або 

фізичній особі, де або у якої працює працівник. 



101 
 

 
 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, 

та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не 

встановлено договором. 

3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути 

встановлені законом» [130]. 

Частиною третьою аналізованої статті передбачено можливість закріплення 

в інших нормативних актах особливостей здійснення майнових прав на службові 

об’єкти інтелектуальної власності за трудовим договором. Прикладом таких 

особливих положень може слугувати ст. ст. 16-19 ЗУ «Про авторське право і 

суміжні права» [74]. Так, згідно вказаних статей до суб’єктів авторського права, 

що набувають майнових прав інтелектуальної власності за законом, окрім автора 

можуть бути: 

- роботодавець (наймач) автора твору, створеного у зв’язку з виконанням 

трудового договору (службового твору) – ст. 16 ЗУ «Про авторське 

право і суміжні права» та ст. 429 ЦКУ; 

- особа, яка випускає періодичні видання (газети, журнали) та збірники 

(енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні збірники, збірники 

наукових праць), ст. 19 ЗУ «Про авторське право і суміжні права». 

Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю України, «трудовий договір є 

угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні 

для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в 

якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі 
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матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, 

умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися 

угодою сторін»8.  

Однак, слід враховувати ту особливість, що створення об’єкта права 

інтелектуальної власності не може бути трудовою функцією (обов’язком 

працівника), таке створення може виникнути супутньо. 

Норма ст. 429 ЦКУ дозволяє більш широко застосовувати режим службових 

об’єктів права інтелектуальної власності, оскільки для віднесення того чи іншого 

об’єкта права інтелектуальної власності до категорії «створених у зв’язку із 

виконанням трудового договору» роботодавцю достатньо буде в якості трудової 

функції (обов’язку) працівника передбачити здійснення певної інтелектуальної, 

творчої діяльності, зміст якої може бути і не націлений на створення конкретних 

об’єктів права інтелектуальної власності. 

«Отже, до об’єктів, створених у зв’язку з виконанням трудового договору, 

можна віднести об’єкти права інтелектуальної власності, що будуть одночасно 

відповідати таким умовам: 

- будуть створені творцем в період існування між ним та юридичною або 

фізичною особою, що претендує на отримання права інтелектуальної 

власності відповідно до умов ст. 429 ЦКУ, трудових відносин; 

- діяльність по створенню конкретного об’єкта права інтелектуальної 

власності, що має відповідати наперед визначеним роботодавцем 

параметрам, або інша інтелектуальна, творча діяльність, що хоча 

безпосередньо не націлена на створення конкретного об’єкта права 

інтелектуальної власності, однак може призвести до його створення, має 

бути визначена у якості трудової функції (обов’язку) творця-працівника. 

При цьому остання може бути визначена як в самому трудовому 

договорі, так і в локально-нормативних документах роботодавця, або в 

його завданні/дорученні» [60, c. 11-23]. 

                                                           
8 Кодекс законів про працю України. Затверджений Законом № 322-VІІ від 10.12.1971 (зі змінами) // База 

даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
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Особливості набуття права на службовий об’єкт права інтелектуальної 

власності встановлюються також ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» [84]. Так, службовим винаходом (корисною моделлю) є винахід (корисна 

модель), створений працівником за наступних умов:  

• у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця 

за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;  

• з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і 

обладнання роботодавця.  

Відповідно до ст. 9 вищевказаного закону, «право на одержання патенту на 

службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Винахідник 

подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий 

винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) 

достатньо ясно і повно.  

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від 

винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи 

передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про 

збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної 

інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником 

письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) 

винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) 

іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.  

Якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог 

у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід 

(корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому 

випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.  

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового 

винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його 

невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному 

випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) 

переходить до винахідника чи його правонаступника» [84].  
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Таким чином, дослідницький університет також може набувати прав і на 

винаходи (корисні моделі) за законом у разі створення такого об’єкту його 

працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням 

роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше, 

та з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання 

роботодавця. 

Однак слід з’ясувати, чи до всіх об’єктів права інтелектуальної власності 

можуть застосовуватися положення статті 429 ЦКУ. 

Перш за все, застосування цих положень можливо лише до тих об’єктів, які 

мають особу творця. Адже повинна обов’язково бути фізична особа – працівник, 

який на умовах трудового договору створив такий об’єкт. Отже, керуючись таким 

критерієм, не можуть бути службовими наступні об’єкти права інтелектуальної 

власності: комерційна таємниця; торговельна марка; комерційне (фірмове) 

найменування; географічне зазначення; фонограма; відеограма; передача 

(програма) організації мовлення. 

За критерієм змісту прав інтелектуальної власності (особистих немайнових 

прав автора та майнових прав) не можуть бути віднесені до службових такі 

об’єкти права інтелектуальної власності: 

- наукове відкриття; 

- раціоналізаторська пропозиція. 

Наукове відкриття не може бути службовим об’єктом права інтелектуальної 

власності у зв’язку із тим, що зміст права на цей об’єкт складають тільки особисте 

немайнове право автора. З іншого боку, раціоналізаторська пропозиція не буде 

визнаватися службовим об’єктом права інтелектуальної власності, у зв’язку із 

тим, що ЦКУ передбачено, що виключні майнові права на такий об’єкт належать 

юридичній особі.  

На думку Ю. Осипової, режим ст. 429 ЦКУ може бути застосований лише до 

таких ОПІВ: твір, виконання, винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт 

рослин, порода тварин та топографія інтегральних мікросхем [60, c. 11-23].  
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Таким чином, виникнення прав у дослідницького університету як у 

роботодавця врегульовується нормою ст. 429 ЦКУ, а саме можливість набувати 

майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності спільно із працівником, якщо 

інше не встановлено договором. Отже, норма закону передбачає можливість 

визначення іншого розподілу майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. 

Практика чіткого розподілу прав інтелектуальної власності на підставі трудового 

договору (контракту) сприятиме охороні інтересів працівника та закладу вищої 

освіти. 

Окрім того, дослідницький університет може набувати прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності за законом як правонаступник.  

Відповідно до ст. 104 ЦКУ юридична особа припиняється в результаті 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі 

реорганізації юридичних осіб, майно, права та обов’язки переходять до 

правонаступників. У ст. 109 ЦКУ також передбачена можливість виділу 

юридичної особи. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, 

прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох новостворюваних 

юридичних осіб. 

Отже, дослідницький університет може набувати прав на об’єкти 

інтелектуальної власності як правонаступник іншого навчального закладу у разі 

його реорганізації у формах злиття, приєднання, поділу, виділу чи перетворення. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців»9 особливостями форм припинення юридичних 

осіб є наступні: 

1) «У разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація 

юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з 

якої здійснено виділ, щодо юридичної особи-правонаступника. Виділ вважається 

                                                           
9 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» в редакції 

Закону № 835-VІІІ від 26.11.2015  (зі змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 
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завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у 

Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо 

юридичної особи-правонаступника. 

2) У разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація 

новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних 

осіб, що припиняються у результаті злиття. Злиття вважається завершеним з дати 

державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті 

злиття. 

3) У разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна 

реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті 

перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. 

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної 

юридичної особи. 

4) У разі поділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація 

новоутворених юридичних осіб та державна реєстрація припинення юридичної 

особи, що припиняється у результаті поділу. Поділ вважається завершеним з дати 

державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті 

поділу. 

5) У разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація 

припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та 

державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. 

Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо 

правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються». 

Підставами виникнення прав у вищевказаних випадках є дані передавального 

акту (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчого балансу (у разі 

поділу або виділу) та дані Єдиного державного реєстру про проведення 

відповідної реєстраційної дії. Днем припинення прав однієї особи та виникнення 

прав у правонаступника буде вважатися день внесення відповідного запису до 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

згідно з вимогами вищевказаного Закону. 

Як похідний суб’єкт права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може набувати майнових прав інтелектуальної власності за заповітом.  

Відповідно до ст. 1219 ЦКУ та ст. 29 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» «майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне 

авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті 

немайнові права автора. До майнових прав інтелектуальної власності, що можуть 

успадковуватися, належать:  

 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, в тому числі забороняти таке використання;  

 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом» [74]. 

До складу спадщини можуть входити майнові права також на інші об’єкти 

промислової власності, такі як винаходи, промислові зразки, торгівельні марки, 

тощо. Підставою виникнення прав в цьому випадку буде заповіт. Датою 

виникнення прав є момент відкриття спадщини. 

Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних із творчою діяльністю,  

здійснюється на підставі норм книги четвертої ЦК України та ряду норм 

спеціальних законів України. 

Відповідно до ст. 422 ЦКУ право інтелектуальної власності виникає 

(набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи 

договором. 

Авторське право виникає з моменту створення твору. Особа, яка має 

авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати 

спеціальний знак, встановлений законом (ст. 437 ЦКУ). 

Таку ж норму містить і ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Моментом 

створення твору слід вважати надання твору такої об’єктивної форми, за 
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допомогою якої він стає придатним для сприйняття іншими особами та 

відтворення. Твір, ще не втілений в матеріальну форму, об’єктом правової 

охорони бути не може. 

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація 

твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких 

інших формальностей.  

Згідно із ч.5 ст. 11 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», «суб'єкт 

авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на 

оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи 

договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку 

охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у 

відповідних державних реєстрах.  

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права 

автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом 

Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх 

державних реєстрацій.  

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і 

договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких 

визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За 

видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого 

перераховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати 

державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством» [74]. 

Функції Установи виконує Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. 

Відповідно до ст. 442 «твір вважається опублікованим (випущеним у світ), 

якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому 

числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи 

телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах 

інформації. 
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Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на 

таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, 

здоров'ю та моральності населення. 

Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені статтею 423 

цього Кодексу, а також право: 

- вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це 

практично можливо; 

- забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору; 

- обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; 

- на недоторканність твору» (ст. 438 ЦКУ). 

Майновими правами інтелектуальної власності на твір, згідно ст. 440 ЦКУ є: 

- «право на використання твору; 

- виключне право дозволяти використання твору; 

- право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі 

забороняти таке використання; 

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено 

договором чи законом. 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає 

через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті 

автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім 

випадків, передбачених законом» (ст. 446 ЦКУ). 

ЗУ «Про авторське право і суміжні права» окремо приділяє увагу 

авторському праву на службові твори.  

Так, керуючись нормою ст. 16 вищезазначеного закону «авторське особисте 

немайнове право на службовий твір належить його автору.  

Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо 

інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-

правовим договором між автором і роботодавцем».  
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За створення і використання службового твору автору належить авторська 

винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором 

(контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. 

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що дослідницький 

університет може бути похідним суб’єктом інтелектуальної власності на об’єкти 

авторського права та набувати виключно майнових прав на них: 

 право на використання твору; 

 виключне право дозволяти використання твору; 

 право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі 

забороняти таке використання; 

 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Для дослідницького університету є необхідність у проходженні процедури 

реєстрації авторського права на твір та отримання Свідоцтва про реєстрацію.  

Дослідницький університет може набувати прав на об’єкти авторського 

права:  

- як роботодавець на службові твори, виконані його працівниками в межах 

виконання їх трудових обов’язків (на підставі умов трудового договору); 

- на підставі договору про передачу майнових прав інтелектуальної 

власності на твір; 

- внаслідок правонаступництва – переходу прав одного закладу вищої 

освіти до іншого (злиття, поглинання, поділ, приєднання); 

- внаслідок спадкування (вступу у спадщину) – за заповітом; 

- за договором про створення на замовлення. 

Стосовно правової охорони об’єктів суміжних прав у контексті діяльності 

дослідницького університету заслуговує на увагу наступне. 

Правове регулювання права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних 

прав здійснюється на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»; Закону України «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів та фонограм», Закону України «Про 
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телебачення і радіомовлення», Закону України «Про кінематографію», Закону 

України «Про інформацію». 

Відповідно до ст. 451 ЦКУ:  

- «право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту першого 

його здійснення; 

-право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту 

її вироблення; 

- право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 

виникає з моменту її першого здійснення. 

Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва 

фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації 

мовлення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання 

будь-яких формальностей». (ч.ч. 2,3 ст. 37 ЗУ «Про авторське право і суміжні 

права»). 

Особисті немайнові права виконавців належать виконавцям творів, однак і 

для дослідницького університету передбачена можливість набуття особистих 

немайнових прав у якості виробника фонограми, відеограми або програми 

організації мовлення (у разі набуття відповідного статусу). 

Так, згідно ст. 38 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: 

- «виробник фонограми, виробник відеограми має право зазначати своє ім'я 

(назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, 

виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання 

фонограми (відеограми);  

- організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із 

записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним 

сповіщенням її іншою організацією мовлення».  

Окрім того дослідницький університет може набувати майнових прав 

інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав, а саме: 

- право на використання об'єкта суміжних прав; 

- виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав; 
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- право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних 

прав, у тому числі забороняти таке використання; 

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права виконавців можуть передаватися за договором або під час 

першої фіксації виконання юридичним особам. При цьому виконавцю належить 

право на справедливу винагороду.  

Таким чином, майнові права інтелектуальної власності на виконання можуть 

належати дослідницькому університету, а саме: 

- публічне сповіщення незафіксованих виконань (прямий ефір);  

- фіксацію у фонограмах чи відеограмах раніше незафіксованих виконань;  

- відтворення (пряме і (або) опосередковане) виконань, зафіксованих без 

згоди виконавців у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення 

здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;  

- розповсюдження виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, 

шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони 

при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику 

відеограми) на її подальше відтворення;  

- комерційний прокат, майновий найм виконань, зафіксованих у фонограмі 

чи відеограмі, якщо при фіксації не було згоди виконавців на комерційний прокат 

і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого 

виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом;  

- розповсюдження виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, 

через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до 

них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при 

першій фіксації виконання не було згоди виконавців на такий вид 

розповсюдження (ст. 39 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що дослідницький 

університет може отримувати правову охорону на об’єкти суміжних прав. У 

випадку виконання він набуватиме виключно майнових прав інтелектуальної 
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власності, а стосовно фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення – особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. 

Об’єктом інтелектуальної власності на комерційну таємницю визнаються 

відомості, що були отримані в результаті інтелектуальної діяльності і знаходяться 

у юридичної або фізичної особи, яка володіє, користується і розпоряджається 

ними за своїм бажанням, вживаючи усіх необхідних заходів для її захисту. 

Одержання, використання, зберігання і поширення комерційної таємниці 

відбувається шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або 

іншому носієві. 

Комерційна таємниця не потребує будь-якої державної реєстрації або 

виконання будь-яких формальних дій і набуває правової охорони з моменту її 

виникнення. 

Громадяни або юридичні особи, які є власниками інформації виробничого та 

іншого характеру, що одержана на власні кошти і не порушує передбаченої 

законодавством таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї і 

встановлюють її належність до комерційної таємниці або конфіденційної 

інформації, вживаючи для цього способи їх захисту. 

Згідно зі ст. 506 ЦКУ «майновими правами інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю є: 

 право на використання комерційної таємниці; 

 виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 

 виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, 

збиранню або використанню комерційної таємниці; 

 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать 

особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше 

не встановлено договором. 

Відповідно до ст. 508 ЦКУ строк чинності права інтелектуальної власності 

на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак 
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комерційної таємниці, встановлених частиною першою статті 505 цього 

Кодексу». 

Отже, дослідницький університет може набувати прав на комерційну 

таємницю, а саме на інформацію, що стала результатом інтелектуальної 

діяльності, не є легкодоступною для інших осіб та має комерційну цінність. Право 

на комерційну таємницю виникає з моменту її створення.  

Зважаючи на те, що строк чинності прав інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю чітко не встановлений у законодавстві, можна 

стверджувати, що права інтелектуальної власності на комерційну таємницю є 

безстроковими у разі збереження сукупності ознак комерційної таємниці.  

Для збереження такої інформації дослідницькому університету 

рекомендується визначати (встановлювати) режим доступу до неї на підставі 

положень, правил, наказів чи в іншій формі внутрішніх регулюючих актів 

університету. 

У контексті вивчення питання щодо правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності, створених у закладі вищої освіти, заслуговує на увагу 

світовий досвід провадження інституційної політики у закладах вищої освіти.  

Є. Сесицький зазначає, що наявність інституційної політики в галузі 

інтелектуальної власності є необхідною умовою успішної співпраці між 

науковими установами та їхніми комерційними партнерами. Інституційна 

політика в галузі інтелектуальної власності є офіційним документом, у якому: 

- роз’яснюються права власності на інтелектуальну власність і право 

використання інтелектуальної власності, що є результатом власних НДДКР або 

НДДКР у співпраці з іншими установами; 

- встановлені чіткі правила щодо ідентифікації, оцінки й охорони 

інтелектуальної власності та розпорядження нею з метою здійснення подальших 

розробок, зазвичай за допомогою деякої форми комерціалізації результатів 

діяльності;  
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- визначається прозора основа співпраці з третіми сторонами та 

сформульовані керівні принципи розподілу економічних благ, створюваних 

внаслідок комерціалізації інтелектуальної власності. 

Основні блоки питань, які мають відображатися в такій політиці з метою їх 

подальшої реалізації на практиці:  

• належність / розподіл прав на інтелектуальну власність/РІД; 

• правові аспекти (права і обов’язки) розробників/авторів (співробітників, 

студентів/аспірантів, сторонніх/запрошених дослідників); 

• порядок виявлення, отримання правової охорони / закріплення прав, 

комерціалізації; 

• розподіл доходів від комерціалізації. 

Цей перелік питань визначається практичним досвідом проведення наукової 

діяльності університетами та науково-дослідними установами. При цьому 

політика у сфері інтелектуальної власності має: 

• будуватися з урахуванням загальних стратегічних цілей діяльності / 

розвитку організації; 

• враховуватися при розробці інших документів організації, що регламентують 

питання створення та використання результатів інтелектуальної діяльності і при 

укладенні відповідних договорів; 

• актуалізуватися по мірі необхідності [104, c. 47-52]. 

Із метою підтримки напрямку розробки інституційної політики в 

університетах та науково-дослідних установах, ВОІВ розроблено Типове 

положення про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і 

науково-дослідних установ. Положення складено на підставі узагальнення чинних 

положень таких широковідомих своїм дослідницьким спрямуванням 

університетів: Борнмутський університет, Королівський коледж у Лондоні, 

Університет Оксфорд Брукс, Каліфорнійський університет, Кемриджський 

університет, Університет Дебрецена, Університет Глазго, Оксфордський 

університет, Плимутський університет. 

«Метою Типового положення є: 
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- заохочення, стимулювання і підтримка наукових досліджень і розробок; 

- забезпечення правової визначеності у сфері науково-дослідної діяльності і 

правовідносин із третіми особами у зв'язку з використанням технологій; 

- введення в дію прийнятних для інституту (університету) процедур 

виявлення, встановлення режиму права власності, охорони і комерціалізації 

інтелектуальної власності; 

- забезпечення своєчасної та ефективної охорони інтелектуальної власності 

та управління нею; 

- створення сприятливих умов для реєстрації, моніторингу та ведення 

портфеля об'єктів інтелектуальної власності Інституту; 

- забезпечення справедливого і чесного розподілу економічної вигоди від 

комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням вкладів винахідників та 

інституту (університету), а також вкладів будь-яких інших заінтересованих осіб; 

- зміцнення репутації інституту (університету) як науково-дослідної установи 

і члена суспільства, а також репутації дослідників шляхом застосування 

результатів досліджень у масштабах і на благо суспільства» [116]. 

Основними положеннями документу є: 

 «правові аспекти статусу розробників/авторів, студентів, аспірантів і 

сторонніх/запрошених дослідників; 

 підтримка з боку зовнішніх спонсорів, співпраця з третіми особами в межах 

науково-дослідної діяльності; 

 договірні відносини в межах здійснення науково-дослідної діяльності; 

 порядок отримання правової охорони / забезпечення режиму комерційної 

таємниці; 

 закріплення прав, службові об’єкти інтелектуальної власності; 

 умови оприлюднення/розкриття РІД, забезпечення конфіденційності; 

 розподіл доходів від комерціалізації; 

 стимулювання творчої діяльності/мотивація авторів/розробників; 

 процедура врегулювання конфлікту інтересів; 
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 особи/відділи, відповідальні за ведення патентно-ліцензійної роботи; 

 наведені форми окремих документів» [104, c. 47-52]. 

В контексті дослідження слід звернутись до наступних практичних 

рекомендацій, що містяться у Типовому положенні: 

A. Комерціалізацією визнається будь-яка форма комерційного використання 

інтелектуальної власності, у тому числі відступлення прав, надання ліцензій, 

внутрішнє використання в межах Інституту і комерціалізація силами 

спеціалізованого підприємства.  

B. Твори, що охороняються авторським правом − це літературні, наукові й 

художні твори, включаючи наукові публікації, наукові книги, статті, лекції, 

музичні композиції, кінофільми, презентації та інші матеріали або твори, за 

винятком програмного забезпечення, які відповідають критеріям охороно 

здатності відповідно до норм законодавства про авторське право. 

C. Інтелектуальна власність − це винаходи, технології, розробки, 

вдосконалення, матеріали, хімічні сполуки, способи і всі інші результати 

наукових досліджень та матеріальні об'єкти, пов'язані з проведенням наукових 

досліджень, включаючи програмне забезпечення та інші твори, що охороняються 

авторським правом.  

D. Право інтелектуальної власності (Право ІВ) − майнові й суміжні права щодо 

інтелектуальної власності, включаючи патенти, права на корисні моделі, права 

селекціонерів, права на промислові зразки, товарні знаки, топологію інтегральних 

мікросхем, ноу-хау, комерційну таємницю та всі інші права на об'єкти 

інтелектуальної або промислової власності, а також авторські права, зареєстровані 

або незареєстровані, включаючи заявки на вказане або права на подання таких 

заявок, з огляду на всі розширення обсягу вимог за заявками і відновлення їх, і в 

кожному окремому випадку всі права або форми охорони, що виробляють той 

самий або подібний ефект у будь-якому місці земної кулі.  

E. Винахідник − це дослідник, що зробив внесок у створення інтелектуальної 

власності. Дослідник − це: 1) особа, яка перебуває у трудових відносинах з 
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Інститутом, включаючи працівників-студентів і технічний персонал; 2) студент 

Інституту, у тому числі студент бакалаврату, або аспірант; 3) інша особа 

(включаючи запрошених вчених), які використовують Ресурси Інституту і 

виконують науково-дослідне завдання в Інституті або іншим чином беруть участь 

у науково-дослідному проекті під керівництвом Інституту, зокрема в проектах, що 

фінансуються зовнішніми спонсорами. 

F. Дія цього Положення поширюється на всю Інтелектуальну власність, яка 

була створена до певного періоду, і на всі пов'язані з нею Права ІВ. 

G. Особа, яка має повноваження на наймання працівників від імені Інституту, 

зобов'язана вживати заходів до того, щоб трудовий договір або інший договір, на 

підставі якого встановлюються трудові відносини між Інститутом і Дослідником, 

містив положення, в силу якого дія цього Положення поширюється на Дослідника.  

H. Володільцем усіх прав на Інтелектуальну власність, яка була винайдена, 

розроблена або створена працівником Інституту в ході виконання ним своїх 

службових обов'язків і в рамках його трудової діяльності, як правило, 

автоматично стає Інститут.  

I. Студенти розглядаються як суб’єкти права інтелектуальної власності 

університету. Особлива увага приділяється набуттю прав на об’єкти, створені за 

їхньої участі. 

J. Конфлікт інтересів та конфіденційність. Основна частка тимчасових і 

інтелектуальних ресурсів Дослідника як працівника Інституту повинна 

витрачатися на реалізацію освітніх, науково-дослідних і академічних програм 

Інституту. Кожен Дослідник відповідає за неприпустимість протиріч між 

договорами, що укладаються ним з третіми особами, і його зобов'язаннями перед 

Інститутом або цим Положенням. Дане положення застосовується, зокрема, до 

договорів надання консультаційних та інших науково-дослідних послуг, що 

укладаються з третіми особами. Кожному Досліднику слід доводити характер і 

обсяг своїх зобов'язань перед Інститутом до відома осіб, з якими можуть бути 

укладені такі договори, і слід дбати про те, щоб таким особам була надана копія 

цього Положення. Дослідники зобов'язані дотримуватися конфіденційності 
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комерційної таємниці Інституту. У контексті цього Положення, серед іншого, 

кожен факт, інформація, рішення або дані, які стосуються досліджень, проведених 

в Інституті, і оприлюднення, придбання або комерційне використання яких не 

уповноваженими особами могло б завдати шкоди законним фінансовим, 

економічним або ринковим інтересам Інституту або поставити такі під загрозу, 

визнаються комерційною таємницею. У рамках інформаційного обміну з третіми 

особами Дослідники зобов'язані виявляти належну увагу для дотримання 

положень про охорону конфіденційності. При виникненні будь-яких сумнівів 

щодо конфлікту інтересів або дотримання конфіденційності Дослідникам 

рекомендується проконсультуватися з особою або у відділі, призначеному 

Інститутом. Дослідники зобов'язані негайно повідомляти про всі потенційні та 

фактичні конфлікти інтересів особі або до відділу, призначеного Інститутом, для 

розроблення рішення, прийнятного для кожної сторони конфлікту. 

K. Виявлення, розкриття та комерціалізація інтелектуальної власності. 

Інститут закликає своїх Дослідників виявляти результати досліджень, які мають 

цінність в якості об'єктів комерціалізації і, будучи використаними на благо 

суспільства, зміцнювати репутацію Інституту. Особа або відділ, призначений 

Інститутом, відповідають за охорону і комерціалізацію інтелектуальної власності 

Інституту. Однак, на кожному етапі відповідних процесів слід консультуватися з 

Винахідником (Винахідниками). Дослідники зобов'язані в письмовій формі 

представляти уповноваженому Керівникові відділу проекти робіт, що містять 

наукові результати, перед їх публікацією і складати письмову заяву про те, що, 

наскільки їм відомо, такі роботи не містять будь-яких результатів, щодо яких 

може бути витребувана правова охорона, або які можуть стати об'єктом 

комерційного використання будь-яким способом.  

L. Розподіл доходів, мотивація дослідників. Хоча Типове положення містить 

чітке правило щодо виключності в набутті прав інтелектуальної власності за 

університетом, значна увага приділяється фінансовій винагороді дослідників 

шляхом розподілу доходів, отриманих від комерціалізації інтелектуальної 

власності. 
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Із правової точки зору політика у сфері інтелектуальної власності 

університету (закладу вищої освіти, науково-дослідної установи) буде мати форму 

локального нормативно-правового акту. Положення про політику у сфері 

інтелектуальної власності університету повинно розроблятись з урахуванням 

норм чинного законодавства України та статуту закладу вищої освіти з наступним 

затвердженням наказу у встановленому законом порядку. 

В Україні за ініціативи ВОІВ проведено низку семінарів з метою реалізації 

стратегій з інтелектуальної власності (ІВ) в академічному середовищі, 

наголошення на необхідності вивчення передового досвіду в цій сфері та 

впровадження найкращих практик провідних країн світу та міжнародних 

організацій в діяльність закладів вищої освіти та науково-дослідних установ в 

Україні. 

На підставі вищевикладеного слід зазначити, що за законодавством України 

дослідницький університет має певні особливості щодо набуття прав 

інтелектуальної власності на об’єкти, створені в його діяльності.  

А саме, у правовідносинах з фізичними особами дослідницький університет 

набуває прав інтелектуальної власності: 

- як роботодавець на підставі законодавчих норм спільно із працівником або 

шляхом врегулювання питань розподілу майнових прав інтелектуальної власності 

у трудовому договорі (контракті); 

- як замовник, за цивільно-правовим договором про створення на замовлення 

об’єкта права інтелектуальної власності, на підставі законодавчих норм спільно із 

виконавцем, якщо інше не встановлено договором; 

- набуття прав у порядку спадкування, за заповітом. 

Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені в діяльності 

дослідницького університету внаслідок вступу у правовідносини з юридичними 

особами, виникають наступним чином: 

- за договором (договір про спільну діяльність; договір про створення на 

замовлення об’єкта права інтелектуальної власності; договір про виконання 
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науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; ліцензійний договір; 

договір про передання виключних прав інтелектуальної власності, тощо.); 

- за законом внаслідок правонаступництва, що може здійснюватися у формах 

– злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділу. 

З урахуванням вищевказаних особливостей та беручи за основу міжнародний 

досвід слід розробити на державному рівні Типове положення про політику в 

сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ 

України. Таке положення має в обов’язковому порядку врегульовувати наступні 

питання, що пов’язані із створенням та правовою охороною об’єктів 

інтелектуальної власності:  

 поняття інтелектуальної власності університету;  

 об’єкти права інтелектуальної власності університету; 

 поняття дослідників та правові аспекти участі фізичних осіб (науково-

педагогічних та наукових працівників, студентів, третіх осіб) у науково-дослідній 

діяльності університету;  

 договірні відносини в межах здійснення науково-дослідної діяльності 

університету; 

 виникнення та розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені 

в діяльності університету, службові об’єкти інтелектуальної власності;  

 процедура врегулювання конфлікту інтересів;  

 порядок отримання правової охорони/забезпечення режиму комерційної 

таємниці;  

 виявлення, розкриття та комерціалізація інтелектуальної власності; 

 умови оприлюднення/розкриття результатів інтелектуальної діяльності, 

забезпечення конфіденційності;  

 розподіл доходів від комерціалізації, стимулювання творчої 

діяльності/мотивація дослідників;  

 права та обов’язки структурного підрозділу університету, відповідального 

за нагляд за виконанням положення. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Дослідницький університет може набувати прав на: об’єкти 

авторського права (літературні твори наукового, навчального, технічного 

характеру, комп’ютерні програми, бази даних); об’єкти суміжних прав 

(виконання, фонограми, відеограми, програми організацій мовлення (у разі 

набуття відповідного статусу); об’єкти патентного права (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки); засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, географічні 

зазначення); нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності (компонування 

інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи 

тварин, комерційна таємниця); науково-технічну інформацію; ноу-хау. 

2. Первинним суб’єктом права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може бути щодо наступних об’єктів: суміжних прав щодо фонограми, 

відеограми, а у разі отримання відповідного статусу організації мовлення – на 

передачу (програму) організації мовлення; торговельну марку; географічне 

зазначення; комерційну таємницю, комерційне найменування. 

3. Похідним суб’єктом права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може виступати щодо наступних об’єктів: об’єкти авторського права; 

виконання; винаходи, корисні моделі та промислові зразки; компонування 

інтегральної мікросхеми; раціоналізаторська пропозиція; сорт рослин, порода 

тварин; науково-технічна інформація; ноу-хау. 

4. Визначено особливості набуття прав інтелектуальної власності на 

об’єкти, створені у процесі діяльності дослідницького університету, а саме: 1) у 

правовідносинах із фізичними особами дослідницький університет набуває прав 

інтелектуальної власності: як роботодавець ‒ на підставі законодавчих норм 

спільно із працівником або шляхом урегулювання відносин щодо розподілу 

майнових прав інтелектуальної власності у трудовому договорі (контракті); як 

замовник ‒ за цивільно-правовим договором про створення на замовлення об’єкта 

права інтелектуальної власності, на підставі законодавчих норм спільно із 

виконавцем, якщо інше не встановлено договором; набуття прав у порядку 
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спадкування, за заповітом; 2) права інтелектуальної власності на об’єкти, створені 

як результат діяльності дослідницького університету внаслідок вступу у 

правовідносини з юридичними особами, виникають із таких підстав: на підставі 

правочину (договір про спільну діяльність; договір про створення на замовлення 

об’єкта права інтелектуальної власності; договір про виконання науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт; ліцензійний договір; договір про 

передання виключних прав інтелектуальної власності, заповіт тощо); за законом 

внаслідок правонаступництва, що може здійснюватися у формах злиття, 

приєднання, перетворення, поділу, виділу. 

5. Доцільним є розроблення на рівні МОН України і МЕРТ України 

Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності для 

університетів та науково-дослідних установ України. Положення має 

врегульовувати питання, що пов’язані зі створенням та правовою охороною 

об’єктів інтелектуальної власності: поняття інтелектуальної власності 

університету; об’єкти права інтелектуальної власності університету; поняття 

дослідників та правові аспекти участі фізичних осіб (науково-педагогічних та 

наукових працівників, студентів, третіх осіб) у науково-дослідній діяльності 

університету; договірні відносини в межах здійснення науково-дослідної 

діяльності університету; виникнення та розподіл прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, створені в діяльності університету, службові об’єкти інтелектуальної 

власності; процедура врегулювання конфлікту інтересів; порядок отримання 

правової охорони/забезпечення режиму комерційної таємниці; виявлення, 

розкриття та комерціалізація інтелектуальної власності; умови 

оприлюднення/розкриття результатів інтелектуальної діяльності, забезпечення 

конфіденційності; розподіл доходів від комерціалізації, стимулювання творчої 

діяльності/мотивація дослідників; права та обов’язки структурного підрозділу 

університету, відповідального за нагляд за виконанням Положення. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

3.1. Теоретичні положення про договори у сфері інтелектуальної 

власності в дослідницьких університетах 

 

Серед форм реалізації права чільне місце належить саме використанню права. 

Використанням є здійснення суб’єктивних прав, за допомогою чого особа 

задовольняє свій власний інтерес і тим самим досягає визначеного блага, цінності 

[37, с. 341]. В даній роботі використано низку наукових досліджень, присвячених 

правовому регулюванню договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, зокрема О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика, 

О.В. Кохановської, А.А. Амангельди, І.В. Кривошеїної, А.О. Кодинця,                 

Ю.В. Носіка, О.В. Жилінкової. Однак питання розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності та системи таких договірних конструкцій 

потребують додаткових досліджень у контексті діяльності дослідницьких 

університетів. 

Відповідно до ст. 426 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) «способи 

використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим 

Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей 

об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. 

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою 

здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання 

об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного 

використання без такого дозволу, передбачених Цивільним кодексом України та 

іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності визначаються ліцензійним договором або у 
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ліцензії, що укладається та видається відповідно з додержанням вимог Цивільного 

кодексу України та законів України». 

Отже, з коментованої статті ЦКУ вбачається особливість використання 

об’єктів інтелектуальної власності, яка полягає в тому, що вони використовуються 

іншими особами лише з дозволу суб’єкта права інтелектуальної власності і на 

підставі договору (ліцензії), укладеного у письмовій формі. Усні договори на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності допускаються лише у 

випадках, встановлених Цивільним кодексом України чи іншим законом [51]. 

Таким чином, в контексті діяльності дослідницького університету, можна 

стверджувати, що використання ним об’єктів інтелектуальної власності може 

здійснюватися або ним самостійно, або шляхом надання дозволу іншим особам на 

таке використання. 

Згідно зі ст. 427 ЦКУ «майнові права інтелектуальної власності можуть бути 

передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови 

передання майнових прав інтелектуальної власності визначаються договором, 

який укладається відповідно до умов Цивільного кодексу України та іншого 

закону. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) 

письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в 

певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності) або укласти ліцензійний договір».  

Таким чином, в контексті діяльності дослідницького університету, можна 

стверджувати, що використання ним об’єктів інтелектуальної власності може 

здійснюватися або ним самостійно або шляхом надання дозволу іншим особам на 

таке використання. 

«Надання дозволу іншим особам на використання належних дослідницькому 

університету об’єктів права інтелектуальної власності відбувається на підставі 

цивільно-правових договорів, що складають окрему групу – договори на 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Чинним ЦКУ 

присвячено окрему главу 75 таким договорам. Додатково, питання реалізації прав 
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інтелектуальної власності врегульовані у главі 76 ЦКУ, яку присвячено правовому 

регулюванню договору комерційної концесії. 

Особливість цих договорів полягає у тому, що їх об’єкт – нематеріальні блага, 

а саме: твори науки, літератури, мистецтва, винаходи, тощо. При цьому вони 

можуть бути об’єктом договору за умови, якщо виражені в такій об’єктивній 

формі, яка дає змогу не тільки відтворювати, а й розмножувати їх. 

Усі договори такого типу мають відповідати таким принциповим умовам, 

визначеним чинним законодавством України: 

- використання об’єкта інтелектуальної власності можливе лише на 

підставі договору користувача з власником зазначеного об’єкта; 

- платний характер договорів (здебільшого договори на використання 

інтелектуальної власності є платними, взаємовигідними, 

двосторонніми)» [128, c. 890-891]. 

Відповідно до ст. 1107 ЦКУ, розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

- ліцензійний договір; 

- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності; 

- інший договір щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Як і зазначено вище, ч. 2 ст. 1107 чітко сформульовано обов’язковість 

укладення договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий 

договір є нікчемним. 

До інших договорів належать: 
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- договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на 

службові об’єкти права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 429 ЦКУ) 

- договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності від 

одного співвласника у власність до іншого (п. 1.8. Інструкції про 

подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про 

передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії 

на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, п. 1.7. 

Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру 

відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та 

видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) тощо); 

- договір застави майнових прав інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 424 

ЦКУ, ст. 576) [111, c. 139-148]. 

Окрім того, до інших договорів можна віднести: 

- договір про створення на замовлення та передачу виключних майнових 

прав на твір; 

- договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до 

статутного капіталу юридичної особи (ч. 2 ст. 115 ЦКУ). 

«В науковій літературі наводиться думка про віднесення до договорів у сфері 

інтелектуальної власності трудового договору. Однак, більш доцільно зауважити, 

що трудовий договір може містити окремі положення щодо розподілу прав 

інтелектуальної власності на службовий об’єкт права інтелектуальної власності, 

що будуть створені в процесі виконання службових обов’язків. Проте, у випадку, 

коли трудовий договір у письмовій формі не укладається або укладений у 

письмовій формі договір не містить умов щодо розподілу майнових прав (якщо за 

згодою між автором і роботодавцем майнові права на твір не належать сторонам 

спільно), доцільно після створення твору додатково укласти ліцензійний договір 

або договір про передачу виключних майнових прав. Саме згідно з цим договором 

і має відбуватися розпорядження майновими правами на службовий твір» [128, c. 

902]. 
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Відповідно до вимог законодавства України, обов’язковій державній 

реєстрації підлягають виключно договори про передання виключних майнових 

прав щодо об’єктів права інтелектуальної власності, виникнення прав на які за 

законодавством вимагає державної реєстрації, інші види договорів можуть бути 

зареєстровані за бажанням сторін правочину. 

Відповідно до дослідження А. Амангельди, система договорів у сфері 

інтелектуальної власності заснована на застосуванні критерію їх цільового 

спрямування та є наступною: 

1) договори про створення об’єктів інтелектуальної власності (договори 

авторського замовлення, договір про створення службового твору та винаходу, 

договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт); 

2) договори про передання прав на використання об’єктів 

інтелектуальної власності (договори щодо передачі авторських прав, договори 

щодо передачі суміжних прав, ліцензійні договори, договори щодо передачі прав 

на ноу-хау, договір франчайзингу); 

3) забезпечувальні договори (договір застави виключних прав); 

4) договори щодо надання послуг з приводу виключних прав (договір 

довірчого управління виключними правами); 

5) договори щодо відчуження виключних прав (договір про поступку 

права на подання заявки на отримання охоронного документа, договір про 

поступку права на отримання охоронного документа, договір поступки 

охоронного документа) [3, c. 157]. 

О. Тверезенко пропонує наступну класифікацію договорів у сфері 

інтелектуальної власності залежно від правових наслідків, досягнення яких 

прагнуть учасники відносин: 

1) договори щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності 

(договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, договори на виконання я науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт); 
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2) договори щодо надання прав на використання об’єктів інтелектуальної 

власності (ліцензійні договори, договір комерційної концесії (франчайзингу); 

3) договори щодо передання (відчуження) майнових прав (договори про 

передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, договори про 

розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об’єкти 

інтелектуальної власності тощо); 

4) забезпечувальні договори (договір застави майнових прав інтелектуальної 

власності); 

5) договори щодо управління майновими правами у сфері інтелектуальної 

власності (договір про колективне управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і суміжних прав; договір між організацією колективного 

управління та особою, яка використовує об’єкти авторського права і суміжних 

прав; договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити 

відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах; договір 

про виплату винагороди за використання із комерційною метою фонограм, 

відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань) [111, c. 139-148]. 

А.О. Кодинець пропонує розподіл договорів у сфері інтелектуальної 

власності на три групи. «По-перше, це договори, спрямовані на створення об’єктів 

інтелектуальної власності. Ця група договорів містить два договірних типи: 

договори про створення на замовлення об’єктів інтелектуальної власності та 

договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. Обидва договори відносяться до договорів підрядного типу, 

хоча і мають ряд своїх особливостей, пов’язаних зі специфікою створення 

результатів творчості. 

По-друге, договори у сфері розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ця група договорів представлена також двома 

договірними типами: ліцензійним договором та договором про передачу 

майнових прав інтелектуальної власності. 
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По-третє, супутні договори, що стосуються інтелектуальної, творчої 

діяльності. Ця група договорів не направлена на розпорядження правами 

інтелектуальної власності чи створення об’єкта на замовлення. Супутні договори 

представлені двома видами: договір про управління авторськими та суміжними 

правами на колективній основі та договір про співавторство. 

Перший вид договору укладається між автором чи іншим суб’єктом 

авторського права та організацією колективного управління та є договором 

агентсько-представницького характеру. Другий договір укладається між 

співавторами та регулює їх відносини у зв’язку зі створенням твору у 

співавторстві. Такий договір має ознаки договору про спільну діяльність та 

договорів у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності» [139]. 

На підставі викладеного можна зазначити, що зважаючи на те, що 

дослідницький університет є суб’єктом права інтелектуальної власності та може 

бути активним суб’єктом у правовідносинах щодо розпорядження такими 

об’єктами (особисто або через систему своїх суб’єктів) є потреба в аналізі та 

систематизації цивільно-правових договорів, які можуть виникати в його 

діяльності. Однак, зважаючи на те, що діяльність дослідницького університету у 

сфері інтелектуальної власності є дуже багатоманітною, є потреба у вивченні 

розширеного кола договірних зобов’язань, які можуть виникати у його роботі. 

Серед встановлених в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№1556-VII (далі – Закон) (ч. 4. ст. 30) критеріїв, що є визначальними для 

отримання закладом вищої освіти статусу дослідницького, велика роль відведена 

принципам діяльності, що безпосередньо пов’язані з реалізацією прав 

інтелектуальної власності, а саме: 

- кількості створених об’єктів права інтелектуальної власності; 

- кількості спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої 

освіти наукових проектів; 
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- здатності впроваджувати і комерціалізувати наукові результати10 [133, с. 

185-190.]. 

У ч. 2 ст. 32 Закону передбачено право дослідницького університету 

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними 

закладами, науковими установами та іншими юридичними особами [75]. Внесок 

дослідницьких університетів у соціально-економічній сфері може здійснюватися 

різними шляхами не лише через засоби прямої комерціалізації (трансфер 

технологій, ліцензування, відчуження майнових прав інтелектуальної власності) 

але і за допомогою механізмів, які їм передують. Такі процеси в науковій 

літературі отримали назву трансферу (передачі) знань. 

У зарубіжній науковій літературі містяться різноманітні визначення поняття 

трансфер знань. У широкому розумінні, трансфер знань – це процес, за допомогою 

якого знання переходять від володільця знаннями (фізичної особи або юридичної 

особи) до одержувача (фізичної або юридичної особи) через один або декілька 

шляхів передачі. Трансфер знань – це передача знань з одного місця, особи, 

власності, тощо до іншого (-ї). Він включає дві або більше особи, і має містити 

об’єкт (вихідні дані) та мету. 

Однією із цікавих позицій для визначення поняття трансферу знань, є його 

аналіз з точки зору матеріальних і нематеріальних благ. Знання, що розглядаються 

як немайнове благо, відрізняються від майнових благ. Майнові блага втрачають 

свою вартість в процесі їх використання, в той час як знання збільшують свою 

вартість у випадку їх використання на відміну від випадку, коли вони не 

використовуються [167, c. 40]. 

Отже, трансфер (передача) знань – це термін, що застосовується для опису 

процесу за допомогою якого знання, що, як правило, є результатом науково-

дослідної діяльності, переходить до іншої сторони. 

Знання можуть бути передані за допомогою багатьох механізмів, наприклад 

через опублікування наукових статей, участі у конференціях або опублікуванні 

                                                           
10 Більш детально це питання досліджено у статті Чередник H. В. Договори трансферу знань в діяльності 

дослідницького університету. European Political and Law Discourse. 2015. №2 (6). С. 185–190. 
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повідомлень про патенти. Всі ці види діяльності дозволяють бізнесу отримати 

інформацію для потенційного використання з метою розвитку нових та 

удосконалення наявних товарів та послуг. 

«Процеси трансферу знань між промисловістю (приватним сектором) та 

університетами (науково-дослідними установами) є основою інновацій. Такі 

правовідносини дають можливість приватним підприємствам використовувати їх 

власні знання з метою вдосконалення та створення нових технологій, які можуть 

бути комплексними. Відносини у сфері трансферу знань, як правило, регулюються 

договорами, які мають комплексний характер» [148].  

До таких договірних конструкцій в західній літературі відносять:  

«Супутні договори (Supplementary Agreements):  

 договір про конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної 

інформації); 

 договір про передачу матеріалу. 

Договори розпорядження правами інтелектуальної власності (Exploitation of 

Intellectual Property): 

 ліцензійний договір; 

 договір передачі виключних майнових прав; 

 договір про створення Спін-Офф компанії. 

Договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності (R&D 

Collaborations): 

 консультаційні договори; 

 договори про науково-дослідну діяльність (НДДКР); 

 договори консорціуму; 

 договори про спільну науково-дослідну діяльність» [148]. 

Отже, договори трансферу знань – це правовідношення між двома або більше 

суб’єктами, одним з яких зазвичай виступає університет (науково-дослідна 

установа), що виникає з метою передачі знань, умінь, навичок, об’єктів 

інтелектуальної власності, технологій або їх частин та подальшого їх 
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використання з метою розвитку нових та удосконалення наявних товарів та 

послуг. Дослідницький університет особисто або через суб’єктів власної 

інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов’язань і щодо 

розпорядження майновими правами на його об’єкти і щодо супутніх питань в 

процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. 

«Поняття трансфер знань є достатньо новим, а поняття трансфер технологій, 

що є складовою трансферу знань – поширеним. Так, у сфері трансферу технологій 

застосовуються наступні договірні конструкції: договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір 

комерційної концесії (франчайзингу), договір про надання ноу-хау, договір щодо 

внесення майнових прав інтелектуальної власності на технологію як вкладів до 

статутного (складеного) капіталу господарських товариств, договір щодо 

передання (купівлі-продажу) єдиного майнового комплексу (якщо технологія вже 

втілена в основні фонди підприємства), договір оренди або лізингу складових 

технології, договір застави (майнових прав на технологію), договір про надання 

послуг (консультування тощо), договір про спільну діяльність (договір простого 

товариства)» [27, c. 23-25] та ін. 

Зважаючи на наявність широкого переліку зобов’язань та різних 

класифікацій щодо договорів у сфері інтелектуальної власності, які можуть 

укладатися в процесі здійснення діяльності дослідницького університету, є 

потреба в проведенні відповідної систематизації таких цивільно-правових 

зобов’язань11 [132, C. 101-107.]. 

Відповідно до праці О.С. Іоффе «систематизація зобов’язань може 

проводитись на підставі різних класифікаційних підстав. Однак, система 

зобов’язань, що повністю відповідає задачі їх належного вивчення, може бути 

побудована лише на підставі використання комбінованого класифікаційного 

критерія, який об’єднує економічні та відповідні юридичні ознаки. З цієї точки 

зору було запропоновано зобов’язання, передбачені чинним на той момент 

                                                           
11 Більш детально це питання досліджено в статті Чередник Н. В. Договори дослідницьких університетів у 

сфері інтелектуальної власності. Науковий фаховий журнал «Право і суспільство». 2018. № 4. [132, с. 101-107]. 
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законодавством, розподілити на наступні групи: зобов’язання з оплатної 

реалізації майна; зобов’язання з відплатної передачі майна в користування; 

зобов’язання з безвідплатної передачі майна у власність чи в користування; 

зобов’язання по виконанню робіт; зобов’язання по наданню послуг; зобов’язання 

по перевезенням; зобов’язання по кредиту та розрахункам; зобов’язання по 

страхуванню; зобов’язання зі спільної діяльності; позадоговірні зобов’язання» 

[28, c. 23-25]. 

Беручи до уваги наявний досвід науковців та зважаючи на специфіку 

діяльності закладів вищої освіти дослідницького типу, пропонується здійснити 

систематизацію договорів у сфері права інтелектуальної власності 

дослідницького університету:  

1. договори щодо передання виключних прав інтелектуальної власності – 

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, договір про внесення майнових прав інтелектуальної 

власності до статутного капіталу юридичної особи); 

2. договори щодо надання прав на використання об’єктів інтелектуальної 

власності – ліцензійний договір, договір комерційної концесії 

(франчайзингу); 

3. договори щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності – 

договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; договори на виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

4. забезпечувальні договори – договір застави майнових прав 

інтелектуальної власності; 

5. договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності – 

договори спільної науково-дослідної діяльності та договори 

консорціуму; 

6. договори, що супроводжують діяльність щодо створення, використання 

та передання прав інтелектуальної власності – консультаційні договори 

(договори з надання консалтингових послуг), договір про 
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конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної інформації), 

договір про передачу матеріалу; 

7. договори щодо службових творів – договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності, договір про розподіл 

майнових прав інтелектуальної власності на службові об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Цивільно-правова природа договорів у сфері інтелектуальної власності 

дослідницького університету розглядається через наступні ознаки: 

1. Предметом є особисті немайнові відносини.  

2. Сторонами є фізичні та юридичні особи. Однією стороною обов’язково є 

сторона, що володіє правами на об’єкт інтелектуальної власності, або правами на 

інформацію, що є результатом інтелектуальної діяльності але ще не отримала 

правову охорону.  

3. До відносин сторін у цих договорах застосовується метод юридичної 

рівності сторін (цивільно-правовий метод правового регулювання).  

Такі правочини можна класифікувати за наступними критеріями: 

1) За кількістю сторін – дво- чи багатосторонніми. 

2) За характером правовідносин – оплатними, безоплатними (напр. 

договори про конфіденційність). 

3) Залежно від моменту, коли правочин вважається вчиненим – 

консенсуальними.  

4) Залежно від зазначення підстав правочину для його дійсності – 

абстрактними.  

5) Умовні та безумовні правочини. Умовний – правочин в якому 

виникнення прав та обов’язків пов’язане з настанням в майбутньому певних 

обставин. Обставини можуть бути «відкладальними» – настання або зміну прав та 

обов’язків обумовлено обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні та 

«скасувальними» – права та обов’язки настають при його вчиненні та існують до 

наступу скасувальної обставини. Правочини, які не містять таких умов, є 

безумовними [17, c. 32].  



136 
 

 
 

6) За формою вчинення – письмові правочини. 

До договорів з оплатної реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності відносяться: ліцензійний договір, договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності, договір про внесення майнових прав 

інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи, договір 

комерційної концесії.  

Можливість укладення таких договорів прямо встановлена у законодавстві 

України. А саме, ст. 1113 ЦКУ передбачено вимоги до укладання договору про 

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. За договором про 

передання виключний майнових прав інтелектуальної власності одна сторона 

(особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у 

повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. 

Тобто такий договір є прямо поіменованим у законодавстві України. 

Договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до 

статутного капіталу юридичної особи укладається відповідно до вимог ч. 3 ст. 

424 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 86, ч. 5 ст. 156 та ч. 6 ст. 157 

Господарського кодексу України, ч. 1. ст. 11, ст. 23 Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

Так, майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону 

бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору 

застави та інших зобов’язань, а також використовуватися в інших цивільних 

відносинах (ч.3, ст. 424 ЦКУ). 

Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути 

будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права 

користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, 

спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти 

інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті (ч. 1 ст. 86 

ГКУ). 
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Окрім засновницького договору до товариств, створених на підставі ЗУ «Про 

господарські товариства» – перехід права на об’єкти інтелектуальної власності 

може засвідчуватися статутом такого товариства. 

Щодо договорів з оплатної передачі майнових прав інтелектуальної власності 

в користування (ліцензійний договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, договір комерційної концесії – вимоги до їх укладання 

також прямо встановлені в законодавстві України. 

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні 

(ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності 

(ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог 

цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид 

ліцензії, сфера 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 об'єкта права інтелектуальної власності, а також 

інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. 

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який 

повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового 

права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (ст. ст. 

1109-1110 ЦКУ). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) 

зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування 

відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою 

виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 

1115 ЦКУ). «Освітні послуги та методика викладання, програми дистанційного 

навчання також можуть бути предметом договору комерційної концесії» [33]. В 

тому числі методи та комплексні підходи проведення досліджень в певній сфері 

можуть бути передані за договором комерційної концесії університетом (науково-

дослідний підрозділ університету) або юридичною особою інноваційної 

інфраструктури університету. 
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Отже, ліцензійний договір та договір комерційної концесії є прямо 

поіменованими правочинами відповідно до Цивільного кодексу України. 

До договорів з безвідплатної передачі результатів інтелектуальної власності 

вважається за доцільне віднести договори про конфіденційність та договори про 

передачу матеріалу12 [133, С. 185-190]. 

Договір про передачу матеріалу. Відповідно до практичних довідників, що 

підготовлені організацією UNICO, договір про передачу матеріалу (ДПМ) являє 

собою договір, яким врегульовується передача матеріалів за участю 

постачальника та одержувача в особі дослідницьких організацій. Постачальником 

матеріалів зазвичай виступає науково-дослідна установа, у власності якої 

знаходяться матеріали; однак іноді це може бути і уповноважений ліцензіат. Як 

правило, матеріали відносяться до групи біологічних/хімічних матеріалів 

(наприклад, генетично змінені тварини, клітинні лінії, антитіла, лікарські засоби і 

т. п.). Постачальник передає матеріали з метою отримання прибутку, але 

найчастіше його мета полягає в отриманні даних про матеріал. Одержувач 

здійснює оплату за матеріал та зазвичай використовує його для проведення 

подальших досліджень або для їх оцінки, за результатами якої він приймає 

рішення про укладення подальших договорів (таких як, договори на проведення 

досліджень або ліцензійних договорів). 

Договором встановлюються права одержувача та постачальника щодо 

матеріалів та їх похідних. У випадку наукових установ можна стверджувати про 

наступні види договорів передачі матеріалів: передача за участю університету або 

дослідницької установи, промислового підприємства та університету або 

дослідницької установи. Мова йде про дослідні матеріали, що мають високу 

цінність для інтелектуальної діяльності, однак зазвичай не забезпечених 

патентною охороною (часто це просто не є можливим), та про супутню 

дослідницьку інформацію; відповідно, слід вживати заходів до того, щоб передані 

матеріали можна було використовувати тільки в тих межах, які встановлені 

                                                           
12 Більш детально це питання досліджено в статті Договори трансферу знань в діяльності дослідницького 

університету. European Political and Law Discourse. 2015. №2 (6) [133, с. 185–190]. 
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договором про передачу, в чітко визначених межах, відповідно до встановленої 

мети та за умови недопущення участі третіх осіб [119].  

«Особливі умови договору про передачу матеріалу, що мають обов’язково 

бути враховані при його укладанні: 

 чітке визначення сторін та встановлення мети договору; 

 визначення матеріалів, що передаються; 

 встановлення способів, меж та мети використання матеріалів одержувачем; 

 визначення права власності на результати та інші права доступу до них; 

 закріплення положення про права інтелектуальної власності; 

 встановлення умов про гарантії якості на матеріали та обмеження 

відповідальності; 

 положення про конфіденційність; 

 строк дії договору; 

 визначити право та юрисдикцію, якими керуються сторони договору» [148]. 

Договір про конфіденційність. Наступним супутнім договором у процесах 

трансферу знань є договір про конфіденційність (договір про нерозголошення 

конфіденційної інформації). Це договори за умовами яких, одна сторона (Сторона, 

що надає інформацію) розкриває інформацію на умовах конфіденційності іншій 

стороні (Одержувачу). 

«Такий договір використовується в трансфері знань з метою надання 

можливості бізнес-партнерам дізнатися про нову технологію або ідею з метою 

розвивати їх економічну та технічну цінність до моменту вступу у довготривалі 

правовідносини партнерства такі, наприклад, як ліцензійний договір» [148]. 

Договір про конфіденційність передбачає некомерційну передачу 

конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, принаймні, на 

початковому етапі співпраці сторін. Таким чином, його можна класифікувати як 

безоплатний договір [118, c. 327]. 
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Зарубіжний досвід свідчить, що за умови будь-якої (навіть найменшої) 

можливості отримання або розголошення конфіденційної інформації деякою 

групою осіб або особою укладається договір про конфіденційність. 

Укладаючи договір про конфіденційність, сторони розраховують, перш за 

все, попередити відтік цінної інформації, яка стала відомою контрагентам під час 

переговорів чи виконання основного договору. У зв’язку з цим, договір повинен 

укладатись перед початком проведення переговорів. 

Метою договору про конфіденційність є попередження передачі цінної 

інформації третім особам. В залежності від розповсюдження прав та обов’язків 

сторін розрізняють два типи договорів про конфіденційність. А саме – 

односторонні договори, в яких права на інформацію належать одній стороні, а 

обов’язки розповсюджуються на обидві сторони, та договори про взаємну 

конфіденційність, в яких права та обов’язки належать як одній, так і іншій стороні 

[133, c.189]. 

Таким чином, можна стверджувати, що договір про нерозголошення 

конфіденційної інформації має забезпечувальний характер. Неустойка у вигляді 

штрафу покликана змусити іншу сторону утриматися від розголошення 

інформації, яка визначена договором як конфіденційна. 

Як зазначає Ю.В. Носік «закон або договір, які встановлюють той чи інший 

спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань, є нормативною (або 

формальною) підставою для виникнення додаткового правовідношення між 

кредитором і боржником щодо такого забезпечення. 

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов’язання може 

забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, 

завдатком. 

Забезпечення виконання зобов’язання в договірних відносинах виконує 

стимулюючу та гарантуючу функції. Перша функція полягає в тому, що 

забезпечення виконання договірних зобов’язань стимулює боржника до 

належного їх виконання та недопущення відхилення від умов договору під 

страхом виникнення додаткових зобов’язань перед кредитором або третьою 
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особою. Дія цієї функції суб’єктно направлена на боржника, але забезпечує 

інтереси кредитора. Натомість гарантуюча функція забезпечення виконання 

договірних зобов’язань за суб’єктною направленістю своєї дії спрямована 

безпосередньо на кредитора. Вона полягає в попередженні або зменшенні 

негативних наслідків від неналежного виконання або невиконання боржником 

договірного зобов’язання шляхом надання кредиторові додаткових прав вимоги 

до боржника або третіх осіб чи шляхом закріплення за кредитором права 

задовольнити свої вимоги за рахунок майна боржника або третіх осіб чи звернути 

таке майно на свою користь.  

Застосування забезпечення виконання зобов’язання, за загальним правилом, 

не є обов’язковим» [18, c. 548-555]. 

Особливі умови договору про конфіденційність, що мають обов’язково бути 

враховані при його укладанні: 

 визначення сторін та мети договору; 

 опис інформації, що підлягає розголошенню «Одержувачу» – ідеї, ноу-хау, 

об’єкти права інтелектуальної власності, частини технології тощо – що є 

конфіденційною, та не підлягає розголошенню третім особам; 

 спосіб отримання конфіденційної інформації; 

 мета та межі використання інформації; 

 обов’язки сторони, що розкриває інформацію, забезпечення Одержувачу 

доступу до неї, та обов’язок Одержувача інформації використовувати її з 

обмеженою метою. 

 обов’язок збереження конфіденційності впродовж наступних п’яти-десяти 

(на розсуд сторін) років після закінчення дії договору 

 розмір штрафу та обов’язок його сплати Одержувачем у випадку 

розголошення інформації третім особам. 

 обов’язок сплати Одержувачем збитків, що завдало таке розголошення. 

 визначення права та юрисдикції, якими керуються сторони Договору. 
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За теорією цивільного права, визначальними ознаками зобов’язання є 

суб’єкти та предмет зобов’язання. Отже, можна стверджувати, що договір про 

передачу матеріалу та договір про конфіденційність має спільні риси за даними 

визначальними ознаками зобов’язання. Суб’єктами є власники інформації, ідей, 

«ноу-хау», матеріалів, об’єктів права інтелектуальної власності, технологій або їх 

складових тощо. А предмет договору має нематеріальний характер та є 

результатом інтелектуальної діяльності людини.  

Слід звернути увагу, що предметом таких договорів можуть бути не лише 

об’єкти права інтелектуальної власності, але і інші результати інтелектуальної 

діяльності, які ще не отримали правову охорону. 

Визначальною особливістю цих договорів є те, що вони є первинною ланкою 

в процесах трансферу знань, зокрема складають основу перемовин щодо 

подальших наукових досліджень, або довготривалої співпраці за ліцензійними 

договорами, договорами трансферу технологій або передання виключних прав. 

Чітке врегулювання цих відносин сприятиме підвищенню активності 

дослідницьких університетів (інших закладів вищої освіти та науково-дослідних 

установ) в Україні в процесах трансферу знань, та впливати, як наслідок, на 

ефективну подальшу комерціалізацію таких ідей, матеріалів, інформації про них, 

що є предметом договорів про передачу матеріалу та про конфіденційність. 

Цивільне законодавство України не містить окремих положень щодо таких 

видів договорів як договір про передачу матеріалу та договір про 

конфіденційність. Однак, зважаючи на принцип свободи договору, визначений ст. 

6 Цивільного кодексу України, сторони мають право укладати договори, що не 

передбачені актами цивільного законодавства, але відповідають загальним 

засадам цивільного законодавства. Отже, законодавство України, дозволяє 

формувати на його підставі додаткові види договорів, в тому числі і договори про 

передачу матеріалу та конфіденційність [133, c.189-190]. 

Слід зазначити, що умови про гарантію якості на матеріали у договорі про 

передачу матеріалу також носять забезпечувальний характер. Відповідно до ст. 
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546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватись неустойкою 

(штраф, пеня), порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. 

Отже, можна стверджувати, що з метою активізації участі дослідницьких 

університетів та інших закладів вищої освіти в Україні слід залучати додаткові 

договірні конструкції, які передують укладенню НДДКР, ліцензійних договорів 

та/або трансферу технологій та містять ознаки забезпечувальних зобов’язань. Такі 

договори повинні надавати впевненості університетам у переговорному процесі 

щодо збереження конфіденційної інформації про об’єкти інтелектуальної 

власності, або ідеї, що поки що не отримали правову охорону та потребують 

подальших спільних досліджень, або про матеріали, що також є результатом 

інтелектуальної діяльності у науково-технічній сфері [133, c.190]. 

Умови договорів про створення об’єктів права інтелектуальної власності, а 

саме договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності та договору на виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт також прямо встановлені у 

Цивільному кодексі України.  

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) 

зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до 

вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Договір про створення 

за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен 

визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ст. 1112 

ЦКУ). 

Нормативно-правові вимоги до укладання договорів на виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт містяться в 

окремій главі 62 Цивільного кодексу України. Так, за договором на виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 

підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові 

дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію 
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на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану 

роботу та оплатити її (ст. 892 ЦКУ). 

У роботі дослідницького університету, особливо з метою комерціалізації 

результатів творчої інтелектуальної діяльності може виникати потреба в 

отриманні широкого спектру консультаційних послуг. Наприклад, юридичних та 

економічних консультацій, маркетингових досліджень, послуг із пошуку 

потенційних замовників, спонсорів та партнерів. Правову основу таких послуг 

складає глава 63 Цивільного кодексу України – послуги. 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за 

завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі 

вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується 

оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором 

(ст. 901 ЦКУ). 

У разі потреби у залученні додаткового фінансування на проведення 

наукових досліджень дослідницький університет або суб’єкти його інноваційної 

інфраструктури можуть вступати у відносини кредиту, та вступати у 

зобов’язання, спрямовані на його забезпечення. Таким зобов’язанням є договір 

застави майнових прав. Так, згідно зі ст. 424 ЦКУ майнові права інтелектуальної 

власності можуть відповідно до закону бути предметом договору застави.  

Вимогам до договору застави присвячено параграф 6 глави 49 Цивільного 

кодексу України. Так, відповідно до ст. 572 ЦКУ, в силу застави кредитор 

(заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) 

зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок 

заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо 

інше не встановлено законом (право застави). 

Окрім вищезазначених правочинів, у контексті трансферу знань 

дослідницького університету заслуговують на увагу зобов’язання зі спільної 

діяльності. Відповідно до міжнародного досвіду, співпраця між бізнесом та 

науково-дослідними організаціями з метою наукових розробок (наукових 

досліджень) може відбуватися у декількох формах. Якщо група організацій таких 
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як університети та приватні компанії збираються разом у партнерство для 

здійснення науково-дослідного проекту на певний строк (як правило від трьох до 

п’яти років), сторони підписують так званий договір консорціуму. 

Цей договір має на меті врегулювати відносини між організаціями які беруть 

участь у проекті, а саме організацію роботи, управління проектом та зобов’язання 

сторін. Таке партнерство надає змогу компаніям отримати доступ до нових знань 

та нових бізнес стосунків шляхом надання перехресних ліцензій між партнерами 

для обміну інтелектуальною власністю та подальшого її розвитку завдяки 

проекту. 

Договори на виконання науково-дослідних робіт у міжнародній практиці, як 

правило, характеризуються такими відмінностями від договорів консорціуму. Це 

є короткострокові договори, що, як правило, використовуються компаніями для 

встановлення партнерських стосунків із університетами або науково-дослідними 

центрами з метою отримання нового знання, які компанія не має можливості 

отримати за рахунок внутрішніх ресурсів. У такому випадку компанія залучає на 

умовах аутсорсингу науково-дослідну роботу. В такому разі, як правило, права 

інтелектуальної власності на результат належатимуть компанії, з дуже незначною 

частиною прав в університету. 

«Спільні дослідження у формі спільної діяльності – це форма бізнес 

об’єднання між двома або більше незалежними організаціями (спільних 

підприємств) з метою здійснення спільного проекту або досягнення певної мети. 

А саме, сторони спільної діяльності несуть спільно ризики та вносять вклад своїм 

інтелектуальним капіталом з метою науково-дослідного дослідження, та/або 

виробництва, маркетингу та комерціалізації. Як правило, створюється окрема 

(незалежна) юридична особа» [148].  

При укладанні таких договорів щодо провадження спільної діяльності чільне 

місце має бути відведено питанням права інтелектуальної власності. Відповідно 

до  європейської практики нагальна потреба в цьому виникає при проведенні 

спільних досліджень зі сторонами із різних юрисдикцій, так як у більшості 

випадків норми національного права встановлюють, що права інтелектуальної 
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власності належать тому, хто її створив, навіть якщо організація отримала гроші 

за виконання робіт зі створення цієї інтелектуальної власності. Отже, в інтересах 

всіх сторін включати в такі договори умови про права інтелектуальної власності,  

ніж покладатися на різноманітні норми національного законодавства. 

У довгострокових відносинах партнерства, де сторони планують 

обмінюватись знаннями та/або створити знання у майбутньому, як у разі з 

договорами консорціуму та ліцензійними договорами, є нормою включення умов 

про права на об'єкти інтелектуальної власності, які партнери (учасники) створили 

до такого партнерства та з метою поділу ними з партнерами (добре відомий як 

вихідні дані (background) та знання, що є результатом спільної діяльності. 

«Найбільш важливими питаннями, які мають бути врегульовані у договорах є: 

а) права на об’єкти інтелектуальної власності, включаючи вихідні дані та 

права на результати дослідження: 

 Один власник: чи виникає право інтелектуальної власності у однієї сторони? 

Якої сторони? 

 Чи належать майнові права на об’єкти інтелектуальної власності сторонам 

спільно? Чи є умова, або окремий договір, про порядок розпорядження такими 

майновими правами? 

b) сторони що мають право на використання об’єктів інтелектуальної 

власності: 

 Які права надають у користування виключні чи невиключні? 

 З якої метою надаються у користування права? 

c) встановлення умов про оплатність такого використання: 

 Чи є використання прав безоплатним чи оплатним» [148]? 

Отже, широко розповсюдженими в міжнародній практиці є наступні 

зобов’язання у сфері проведення спільних наукових досліджень: 

- договір консорціуму; 

- створення окремої юридичної особи (спін-офф); 

- договір про спільну діяльність із об’єднанням вкладів; 
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- договір про спільну діяльність без об’єднання вкладів. 

Зважаючи на те, що найближчою правовою конструкцією, що може бути 

застосована для розробки та впровадження типових договорів у сфері спільних 

досліджень при трансфері знань, є договори про спільну діяльність, слід 

звернутися до їх правового регулювання у законодавстві України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1130 Цивільного кодексу України, за договором про 

спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без 

створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону. 

«В процесі задоволення майнових потреб учасників цивільних відносин 

виникає необхідність об’єднання їх зусиль та майна для досягнення певної мети. 

Причини такої кооперації можуть бути різними: брак коштів, досвіду, відповідних 

засобів, технологій тощо. Правовою формою опосередкування коопераційних 

відносин є договір про спільну діяльність. 

Вказаний договір може бути дво- або багатостороннім. Сторонами договору 

виступають фізичні та юридичні особи. Договір про спільну діяльність має 

консенсуальний характер. Він вважається укладеним після досягнення сторонами 

згоди. Спірним є питання про оплатність чи безоплатність договорів про спільну 

діяльність. На підставі аналізу договорів про спільну діяльність можна дійти 

висновку, що вони є безоплатними» [52]. 

Згідно з ч.1 ст. 1131 Цивільного кодексу України, договір про спільну 

діяльність укладається у письмовій формі. Відповідно до ч. 2 вказаної статті – 

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. 

«У договорі про спільну діяльність визначається правовий режим майна, 

переданого для досягнення спільної мети. Здебільшого у таких випадках 

виникають відносини спільної власності, зокрема спільної часткової власності. 
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Водночас договором про спільну діяльність може бути встановлений й інший 

правовий режим об’єднаного для досягнення спільної мети майна» [52]. 

В контексті виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності при 

здійсненні спільної діяльності, слід зазначити наступне. У випадку, якщо об’єкт 

інтелектуальної власності створений власними силами та за власний кошт одного 

суб’єкта – немає сумнівів щодо того, у кого виникають майнові права на нього. 

Однак у разі, якщо виникає об’єкт інтелектуальної власності в результаті спільної 

діяльності кількох суб’єктів, питання щодо виникнення чи розподілу майнових 

прав на такий об’єкт інтелектуальної власності є дискусійними. І виникнення 

права у сторін спільно на такий об’єкт може мати негативні наслідки – у вигляді 

спорів між учасниками спільної діяльності. 

Відповідно до ст. 427 Цивільного кодексу України, майнові права 

інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю 

або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної 

власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до 

цього Кодексу та іншого закону. 

Згідно зі ст. 428 ЦКУ, право інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності 

такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, 

здійснюється спільно. 

«Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, може бути 

двох видів. Це може бути співавторство, коли об’єкт права інтелектуальної 

власності створюється у результаті спільної творчої праці кількох осіб. У таких 

випадках відносини між суб’єктами спільного права інтелектуальної власності 

регулюються нормами Цивільного кодексу України залежно від виду цього 

об’єкта. 

Другий вид права інтелектуальної власності кількох осіб виникає в силу 

закону чи договору. Право спільної власності на об’єкт права інтелектуальної 

власності виникає у зв’язку з виконанням трудового договору, а також на об’єкт, 

створений на замовлення. 
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Вищевказане право на один і той самий об’єкт може бути передане на 

підставі договору кільком набувачам чи іншим особам. 

Відносини, що виникають між кількома суб’єктами права інтелектуальної 

власності регулюються по різному. Залежно від виду об’єкта вони можуть бути 

врегульовані нормами авторського або патентного права. 

За загальним правилом відносини між кількома суб’єктами права 

інтелектуальної власності щодо спільного об’єкта можуть здійснюватись за 

договором між ними. Якщо такого договору немає, то зазначені суб’єкти 

здійснюють право інтелектуальної власності спільно. У разі виникнення спору 

між ними щодо здійснення спільного права інтелектуальної власності останній 

розв’язується у судовому порядку» [52]. 

Слід зазначити, що якщо критерієм розмежування договорів на відплатні та 

безвідплатні є наявність зустрічного надання певного блага, то договір про 

спільну діяльність не є відплатним. З іншого боку, цей договір не можна віднести 

й до безвідплатних, тому що певні вигоди учасники договору все ж одержують. 

Доцільно було б характеризувати договір про спільну діяльність як 

взаємовигідний (якщо він укладений двома особами) та загально-вигідний (у разі 

наявності трьох або більше учасників). Тим самим підкреслюється той факт, що 

кожний з учасників спільної діяльності одержує за договором певні блага, однак 

вони надаються не іншою стороною, а набуваються в результаті спільної 

діяльності. 

На основі проведеного аналізу науково обґрунтованих позицій, що містяться 

у вітчизняній юридичній літературі, робиться висновок, що інтереси осіб, які 

укладають договір про спільну діяльність не протилежні, а тотожні, а 

волевиявлення має єдину спрямованість (одновекторність), доцільно називати їх 

не сторони, а учасники договору, застосовуючи його як родовий термін, а договір 

про спільну діяльність можна назвати зобов’язанням sui generis (поза родом). 

Зобов’язання, що виникає з даного договору не будується за загальновідомою 

моделлю зобов’язання зустрічних різнохарактерних інтересів. Специфікою 
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договору про спільну діяльність є те, що він може бути двостороннім або 

багатостороннім договором. 

«Істотні умови договору про спільну діяльність є умови про предмет та мету. 

Предметом договору про спільну діяльність є спільна діяльність учасників. 

Діяльність – це сукупність дій учасників договору, спрямована на досягнення 

спільної мети. Дії можуть бути різноманітними як за змістом (будівництво, 

надання послуг, реалізація продукції тощо), так й за характером (фактичні та 

юридичні). Специфіка договору про спільну діяльність проявляється в тому, що 

його предметом є не окремі дії, що вчиняються учасниками для досягнення мети, 

а їх сукупність як єдине ціле. 

Кожний учасник договору про спільну діяльність має і права, і обов’язки. 

Особливість розподілу прав та обов’язків між учасниками полягає в тому, що всі 

вони мають однаковий обсяг повноважень та несуть тотожні обов’язки. При 

визначені прав та обов’язків учасників договору про спільну діяльність не можна 

використовувати стандартну формулу “право вимоги – борг”, тому що цей договір 

є багатостороннім (двостороннім) правочином. Це не означає, що особи, які 

уклали договір про спільну діяльність не мають взаємних прав та обов’язків, що 

випливають із зобов’язання. Однак, специфіка прав та обов’язків учасників 

спільної діяльності полягає в тому, що вони не є зустрічними, тобто не мають 

кореспондуючого характеру» [9]. 

Отже, принципи цивільного законодавства про спільну діяльність та про 

право інтелектуальної власності не містять положень про особливості виникнення 

та розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності залучені до та створені в 

процесі спільної діяльності. Саме тому виникає потреба в проведенні більш 

глибокого дослідження нормативно-правового матеріалу та наукової літератури з 

метою аналізу таких правових конструкцій у контексті використання об’єктів 

права інтелектуальної власності при здійсненні спільних досліджень у сфері 

трансферу знань.  

У зарубіжній літературі часто зустрічається такий вид договору як договір 

про спільну науково-дослідну діяльність. З позицій цивільного права він може 
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бути двостороннім або багатостороннім. Предметом договору є спільна діяльність 

у сфері здійснення науково-дослідної роботи, що спрямована на створення 

інновацій. Даний договір є самостійним, консенсуальним, безоплатним.  

На підставі вищевикладеного можна запропонувати наступне визначення 

договору про спільну науково-дослідну діяльність.  

Договір про спільну науково-дослідну діяльність можна визначити як 

зобов’язальне правовідношення, що виникає між двома або більше сторонами, 

якими є університет (-ти) (або інша науково-дослідна установа) та інша (-і) 

комерційні юридичні особи (спонсор), щодо виконання спільними зусиллями 

сторін науково-дослідної діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на 

досягнення певного результату у вигляді створення нового об’єкту 

інтелектуальної власності, де спонсор зобов’язаний надавати фінансування для 

досягнення мети проекту, а університет надає власні об’єкти інтелектуальної 

власності, людські ресурси, обладнання тощо. 

Договір обумовлює фінансову, матеріальну та іншу участь сторін у спільній 

діяльності та права інтелектуальної власності на її результат. Такий вид договору 

передбачає наявність відповідних коштів та можливостей у розробника та являє 

собою, договір про спільну діяльність. При цьому, найчастіше, одна сторона 

відповідає за технічну, а друга – за фінансову (інвестиційну) діяльність для 

досягнення мети проекту. 

Дослідницький університет особисто або через суб’єктів власної 

інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов’язань і щодо 

розпорядження майновими правами на його об’єкти і щодо супутніх питань в 

процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. Такі договори 

можна систематизувати наступним чином: 

1. договори щодо передання виключних прав інтелектуальної власності 

– договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до 

статутного капіталу юридичної особи); 



152 
 

 
 

2. договори щодо надання прав на використання об’єктів 

інтелектуальної власності – ліцензійний договір, договір комерційної 

концесії (франчайзингу); 

3. договори щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності – 

договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; договори на виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

4. забезпечувальні договори – договір застави майнових прав 

інтелектуальної власності; 

5. договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності – 

договори спільної науково-дослідної діяльності та договори консорціуму; 

6. договори, що супроводжують діяльність щодо створення, 

використання та передання прав інтелектуальної власності – консультаційні 

договори (договори з надання консалтингових послуг), договір про 

конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної інформації), договір 

про передачу матеріалу; 

7. договори щодо службових творів – договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності, договір про розподіл майнових 

прав інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

Окрім того, міжнародна практика свідчить про широке застосування в 

діяльності науково-дослідних установ і закладів вищої освіти в цілому та 

дослідницьких університетів, зокрема, так званих договорів трансферу знань та 

договорів про проведення спільних наукових досліджень (договори про спільну 

науково-дослідну діяльність).  

Договори трансферу знань – це правовідношення між двома або більше 

суб’єктами, одним з яких зазвичай виступає університет (науково-дослідна 

установа), що виникає з метою передачі знань, умінь, навичок, об’єктів 

інтелектуальної власності, технологій або їх частин та подальшого їх 
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використання з метою розвитку нових та удосконалення наявних товарів та послуг 

[132, c.105].  

Договір про спільну науково-дослідну діяльність можна визначити як 

зобов’язання, що виникає між двома або більше сторонами, якими є університет 

(-ти) (або інша науково-дослідна установа) та інша (-і) комерційні юридичні особи 

(спонсор), щодо виконання спільними зусиллями сторін науково-дослідної 

діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на досягнення певного результату у 

вигляді створення нового об’єкту інтелектуальної власності, де спонсор 

зобов’язаний надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університет 

надає власні об’єкти інтелектуальної власності, людські ресурси, обладнання 

тощо. 

Зважаючи на те, що застосування таких договірних конструкцій сприятиме 

розбудові діяльності дослідницьких університетів в Україні, виникає потреба в 

проведенні правового аналізу типових конструкцій таких договорів. 

 

3.2. Міжнародний досвід застосування окремих видів договорів у 

діяльності дослідницького університету. Перспективи для України 

 

Основною формою відносин між суб’єктами інноваційної діяльності – 

юридичними та фізичними особами, що беруть участь в інноваційному процесі, є 

договори. Договірне оформлення на кожній стадії інноваційного процесу створює 

правову основу для регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності. У 

зв’язку із цим важливо забезпечити баланс інтересів держави, організацій, а також 

фізичних осіб (авторів) в частині розподілу, закріплення та реалізації прав на 

результати інтелектуальної діяльності за допомогою типових договорів та 

нормативних роз’яснень для застосування у сфері трансферу знань. 

Зважаючи на новий досвід європейського співтовариства у сфері трансферу 

знань, зокрема в частині його поширення та збільшення мережі спільних 

досліджень, є потреба в проведенні аналізу вказаного питання на прикладі 

ініціатив Європейської Комісії та Сполученого Королівства.  
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У січні 2000 року на засіданні Європейської комісії було прийнято рішення 

про створення Європейського дослідницького простору (ERA – European Research 

Area). Цілі створення Європейського дослідницького простору були 

сформульовані ЄС у березні 2000 р. на засіданні Ради Європи в Лісабоні [149].  

«Європейський дослідницький простір складають всі наукові та дослідницькі 

види діяльності, програми та цілі в Європі, які стосуються транснаціональних 

перспектив. Разом, вони дають можливість науковцям, науковим установам та 

комерційним організаціям збільшувати обмін, конкурувати та співпрацювати на 

міждержавному рівні. Метою його діяльності є надання вищевказаним суб'єктам 

доступу до Європейського відкритого простору до знань та технологій, де 

міжнародна співпраця та взаємодоповнюваність є широко розповсюдженою» 

[150].  

Діяльність ERA спрямована на те, щоб:  

- «оптимізувати на європейському рівні використання матеріальних і 

кадрових ресурсів, наукового устаткування шляхом обліку та забезпечення їх 

ефективного використання для досягнення наукової переваги Європи;  

- зробити приватне інвестування динамічнішим за рахунок спільного 

використання інструментів непрямої підтримки досліджень, застосовуючи 

надійний захист інтелектуальної власності, зокрема через патенти Європейського 

Союзу, і відшукуючи нові шляхи інвестування дослідницьких проектів;  

- створити загальну довідкову науково-технічну систему, яка б забезпечувала 

управлінські структури інформацією (враховуючи потреби населення), 

необхідною для прийняття адекватних рішень;  

- надати більше різноманіття і більшу мобільність людським ресурсам: 

сприяти залученню кадрів з однієї країни до іншої та дослідницьких кіл до 

індустрії за допомогою європейських дослідницьких грантів, створювати більше 

робочих місць для жінок та підвищувати їхню роль у дослідженнях, виховувати у 

молоді потяг до наукової кар'єри;  

- зробити європейський континент динамічнішим, більш відкритим і 

привабливішим для дослідників та інвесторів через підвищення ролі різних 
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регіонів Європи, інтеграцію наукових спільнот Західної та Східної Європи, 

формування на континенті клімату, сприятливого для дослідників з решти 

регіонів світу;  

- створити умови для пайової участі вчених різних країн у програмах та 

проектах шляхом пошуку загальних або близьких інтересів науки і суспільства, 

які сьогодні часто замикаються лише на Європі, та сприяти кращій координації 

національних засобів і методів встановлення таких зв'язків між зацікавленими 

сторонами» [49].  

Із метою інтеграції України до Європейського дослідницького простору 

рішенням колегії Міністерства освіти і науки України (протокол від 22.03.2018 р. 

№ 3/1-7) схвалено Дорожню карту інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору (ERA-UA). Документ серед іншого приділив увагу 

питанням, пов’язаним з результатами інтелектуальної діяльності в закладах вищої 

освіти. Для мети дослідження заслуговую на увагу наступні положення. 

1) «Для досягнення мети підвищення ефективності національної 

дослідницької системи передбачено наступні заходи та інструменти: 

 кількість спільних наукових публікацій українських учених разом з 

колегами з країн ЄС (реферованих у базах даних WoS, SCOPUS) на тисячу 

дослідників; 

 кількість двосторонніх і багатосторонніх спільних наукових та 

інноваційних проектів з представниками країн ЄС (окремо по кожному типу 

проектів); 

 кількість отриманих українськими вченими європейських патентів, 

кількість поданих ними заявок на європейські патенти; відповідні частки 

таких патентів у загальній кількості патентів, отриманих резидентами 

України. 

2) З метою забезпечення покращення взаємодії науки та бізнесу мають зростати: 

 обсяги надходжень наукових установ та закладів вищої освіти від патентно-

ліцензійної діяльності та трансферу технологій. 
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 кількість спільних наукових публікацій з участю працівників наукових 

установ і закладів вищої освіти з одного боку, й реального сектору 

економіки – з другого. 

3) З метою проведення оптимального обміну та трансферу наукових знань: 

 створення офісу міжнародного трансферу знань для координації участі в 

міжнародних відкритих екосистемах, а також для консультацій на рівні 

держави; 

 посилення ролі центрів трансферу технологій (ЦТТ) шляхом забезпечення 

фінансовими ресурсами та професійними кадрами 

 оновлення урядової стратегії захисту та використання інтелектуальної 

власності на основі європейських практик відкритого доступу та відкритих 

інновацій; запровадження щорічного моніторингу комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності, що обули поставлені на баланс. Застосування 

ліцензій відкритого доступу в Україні. 

4) Для інтернаціоналізації наукових досліджень розробок та інновацій України: 

- кількість двосторонніх і багатосторонніх спільних проектів» [20].  

Серед цілей діяльності ERA найбільшу роль відіграє створення можливостей 

для ефективнішого використання засобів і ресурсів шляхом об'єднання і кращої 

координації національних та європейських дослідницьких програм, тіснішого 

наукового і технологічного співробітництва між європейськими організаціями.  

На шляху реалізації цієї мети ERA Європейська комісія прийняла 

Рекомендацію щодо управління інтелектуальною власністю у сфері трансферу 

знань та Кодекс правил для університетів та інших науково-дослідних установ С 

(2008) 1329 від 10 квітня 2008 року (далі – Рекомендація). Рекомендація має 

добровільний характер, стосується держав-учасниць, університетів та науково-

дослідних установ. Її метою є покращення соціально-економічного використання 

знань шляхом залучення державних науково-дослідних установ [154].  

Метою Рекомендації є стимулювання держав-членів створювати або 

впроваджувати заходи або керівні принципи у сфері управління інтелектуальною 
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власністю та у сфері трансферу знань. З метою стимулювання нових винаходів 

державні науково-дослідні організації повинні здійснювати ефективне управління 

своєю інтелектуальною власністю. Це в свою чергу сприятиме трансферу знань та 

нових технологій до компаній, зокрема шляхом проведення спільних досліджень, 

надання ліцензій та створення дочірніх компаній. 

Для удосконалення управління інтелектуальною власністю в європейських 

науково-дослідних організаціях та університетах, серед іншого Рекомендація 

наголошує на необхідності: 

- застосовувати принципи, що містяться в цій Рекомендації, як основу для 

підготовки або адаптації нормативно-правових актів чи положень у сфері 

трансферу знань або нових форм фінансування, або для укладення договорів про 

спільну діяльність в сфері наукових досліджень;  

- гарантувати справедливий та чесний підхід до міжнародних наукових 

досліджень з точки зору прав інтелектуальної власності, з дотриманням інтересів 

всіх партнерів. 

Зважаючи на те, що основною формою відносин між суб’єктами трансферу 

знань є договори, заслуговує на увагу досвід застосування принципів 

Рекомендацій у відповідних договорах про проведення спільних наукових 

досліджень, саме в частині розмежування, закріплення та реалізації прав на 

об’єкти інтелектуальної діяльності. 

Поширеною є практика європейських країн у використанні типових 

договорів у сфері трансферу знань, де учасниками є університети та/або науково-

дослідні установи, в яких приділяється велика увага питанням права 

інтелектуальної власності.  

Слід зазначити, що особливістю загальних процесів розвитку права на 

сьогоднішній день є саме зростання ролі контрактного права. Зростає роль 

договору як «джерела права», до якого учасники мають звертатися з метою 

аналізу та тлумачення правового поля їх діяльності. Процес детериторізації та 

втрачання головної ролі держави безпосередньо впливає на традиційну структуру 

системи джерел права. За таких умов, договір встановлює правила, що 
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застосовуються сторонами на практиці. Особливі умови ефективно 

врегульовуються в процесі переговорів між зацікавленими сторонами. Відносини, 

що виникають в діловому середовищі, регулюються укладеними між сторонами 

договорами [159, c. 514]. 

Договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності (R&D 

Collaborations) є дієвим механізмом співпраці між приватним сектором та 

науково-дослідними установами. 

Спільні дослідження можуть відігравати роль важливого каналу трансферу 

знань між академічним середовищем та промисловістю, бізнесом та владою, що 

працює в обох напрямках. Спільні дослідження можуть реалізовуватись у формі 

довгострокових та масштабних проектів. Більше того, спільні дослідження 

можуть мати наслідком виникнення інших форм трансферу знань, таких як 

ліцензування та створення спін-аут компаній. 

«Представники індустрії ініціюють спільні наукові дослідження з 

університетами у зв’язку із тим, що вони мають низьку ступінь ризикованості, 

надають ранній доступ до наукових або технологічних знань, до унікальних 

наукових підходів та зниження вартості за рахунок делегування конкретних дій. 

Додатковими мотиваційними факторами є прагнення впроваджувати нові 

продукти та процеси, розширювати зв’язки з університетами та 

працевлаштовувати їх випускників» [162, c. 534]. 

«Практика діяльності університетів в процесах трансферу знань призвела до 

формування такими університетами власних типових договірних конструкцій. 

Для цього дослідження цікавими є саме ключові положення договорів щодо 

реалізації прав інтелектуальної власності. 

Зокрема, аналіз типових договірних конструкцій у сфері спільних наукових 

досліджень Стенфордського університету, Сиракузського університету, 

Массачусетського технологічного інституту та Кембриджського університету, 

дозволяє зробити висновок про те, що до них відносяться положення: 

 «щодо публікації результатів досліджень; 
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 що виключають відповідальність університету за негативні наслідки, що 

спричинили результати дослідження; 

 щодо права інтелектуальної власності на результати дослідження» [162, 

c. 541]. 

«Положення про публікацію результатів досліджень, як правило, є 

компромісним та виражається у необхідності погодження їх текстів із замовником 

(спонсором) та у відстроченні опублікування, доки права інтелектуальної 

власності не набудуть правової охорони. Однак терміни погодження текстів 

публікацій та їх відстрочення є різними. 

Щодо відповідальності університетів за шкоду, що спричинена результатами 

дослідження, слід звернути увагу на наступне. За загальним правилом, у таких 

договорах зазначається, що сторони (спонсор та університет) усвідомлюють, що 

університет є науково-дослідною установою з експериментальним характером 

діяльності. Університети ніколи не надають гарантію на результати досліджень. 

Витрати, що виникнуть внаслідок завдання будь-якої шкоди третім особам, що 

сталася внаслідок використання результатів дослідження, сплачуються виключно 

спонсором. 

Питання щодо права інтелектуальної власності на результати дослідження є 

найважливішим при здійсненні таких досліджень. Так, аналіз договорів 

Стенфордського університету свідчить, що є три проблемні питання, пов’язані із 

набуттям прав на результати дослідження. 

Перше питання – хто є власником прав на результати дослідження. 

Відповідно до типових договорів власником можуть бути університет, спонсор, 

університет та спонсор спільно. 

Друге питання – понесення витрат на забезпечення правової охорони 

результатів досліджень (наприклад, патентування). «Якщо сторонами не 

погоджено інше, то всі витрати на патентування спільних винаходів здійснюються 

спільно обома сторонами». 
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Третє і останнє питання – право на отримання ліцензії. «Кожна сторона 

залишає за собою право на використання за ліцензією результатів досліджень, та 

жодна із сторін не має права на одержання компенсації, у зв’язку із наданням такої 

ліцензії» [162, c. 538]. 

Звісно, вищевказані положення можуть варіюватись в залежності від намірів 

сторін, однак, такі підходи є узагальненими і можуть бути покладені в основу при 

розробці типових договірних конструкцій у сфері спільних наукових досліджень, 

що, в свою чергу, впливатиме на активізацію трансферу знань за участю 

дослідницьких університетів в Україні. 

Найближчою до вищевказаних договорів правовою конструкцією у 

законодавстві України є договір про виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. Так, положення глави 62 Цивільного 

кодексу України встановлюють загальні підходи до погодження публікацій, що 

стосуються результатів дослідження та загальних підходів щодо прав сторін на їх 

результати. Додатково умови щодо відповідальності виконання за порушення 

договору викладені у ст. 900 зазначеного Кодексу, все ж передбачають 

можливість закріплення у договорі за виконавцем обов’язку відшкодувати реальні 

збитки у межах ціни робіт. Крім того, передбачено, що упущена вигода у 

встановлених законом випадках підлягатиме відшкодуванню. 

Отже, умови щодо відповідальності є дещо відмінними від міжнародних 

підходів при здійсненні спільної науково-дослідної діяльності, де виключається 

будь-яка відповідальність за шкоду, завдану результатами дослідження, зважаючи 

на експериментальний характер таких досліджень та значну непередбачуваність 

їх результатів. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати що договори про 

спільну науково-дослідну діяльність відіграють важливу роль при трансфері знань 

за участю дослідницьких університетів. Такі договори мають комплексний 

характер, та відповідно до законодавства України до них можуть бути застосовані 

положення глав 62 та 75 Цивільного кодексу України.  
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Зважаючи на новели ЗУ «Про вищу освіту» та ЗУ «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та приймаючи до уваги рекомендації Європейської комісії, є 

потреба у розробці типових договорів у сфері трансферу знань з урахуванням 

вимог законодавства України, де однією із сторін є університет або науково-

дослідна установа, та рекомендацій щодо їх укладення.  

«У зв’язку із вищевикладеним, слід звернутися до зарубіжного досвіду 

розробки типових договорів у сфері трансферу знань на прикладі Комплекту 

Ламберта для спільної науково-дослідної діяльності (Lambert Tool kit for 

Collaborative Research) (далі – Комплект Ламберта), застосування та адаптація 

якого набула поширення в багатьох країнах світу»13 [134, c. 30-33].  

«Комплект Ламберта створений для університетів та компаній, які бажають 

здійснювати спільну науково-дослідну діяльність. Комплект складається з п’яти 

Договорів про спільну науково-дослідну діяльність (двосторонніх) та чотирьох 

Договорів про консорціум (багатосторонніх)»[155].  

Даний Комплект договорів було підготовлено Робочою групою з 

Інтелектуальної власності Ламберта в 2005 році (Великобританія), однак він був 

оновлений в 2008 році з урахуванням Рекомендацій Європейської комісії щодо 

управління інтелектуальною власністю в сфері трансферу знань та Кодексу 

правил для університетів та інших науково-дослідних установ С (2008) 1329 від 

10 квітня 2008 року, та зазнавав часткових коректив у 2013 та 2016 роках. 

Вищевказані договори у частині інтелектуальної власності дозволяють: 

 захистити належні суб’єкту права інтелектуальної власності при їх 

використанні в спільній науково-дослідній діяльності; 

 знайти баланс між цими принципами та спільно співпрацювати з іншими 

установами як приватними так і державними у сфері наукових 

досліджень.  

                                                           
13 Більш детально це питання досліджено у статті Чередник Н.В. Окремі питання реалізації прав 

інтелектуальної власності на прикладі типових договорів трансферу знань (міжнародний досвід). Науковий вісник 

Міднародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 11. Т. 2. С. 30–33. 
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У комплекті Ламберта запропоновано п’ять модельних (типових) Договорів 

про спільну науково-дослідну діяльність (Research Collaboration Agreements), що 

розраховані на двосторонні відносини та відображають різні підходи до 

ключового питання – хто є власником прав та хто має право на використання 

інтелектуальної власності, що є результатом або наслідком спільної діяльності. 

В залежності від особливостей використання прав інтелектуальної власності 

такі договори про спільну науково-дослідну діяльність (Research Collaboration 

Agreements) поділяються на наступні типи та мають відповідні особливості у 

сфері прав інтелектуальної власності. 

1) Спонсор має невиключне право використовувати у визначеній (обмеженій) 

галузі/на визначеній (обмеженій) території об’єкт права інтелектуальної 

власності, що є результатом спільної науково-дослідної діяльності та не має прав 

на видачу іншим особам ліцензій; усі авторські права на результати спільної 

діяльності належать Університету. 

2) Спонсор має право подальшого отримання ліцензії на частину чи всі права 

інтелектуальної власності університету; права інтелектуальної власності належать 

Університету. 

3) Спонсор має право подальшого обговорення отримання права на деяку 

інтелектуальну власність університету; права інтелектуальної власності 

залишаються в Університету. 

4) Університет має право використовувати результат інтелектуальної 

діяльності, що є результатом спільної науково-дослідної діяльності, з 

некомерційною метою; власником прав інтелектуальної власності є Спонсор. 

5) Університет має право на використання об’єкту права інтелектуальної 

власності, що є результатом спільного проекту, виключно для проведення 

науково-дослідної роботи за контрактом, на підставі невиключної ліцензії, без 

права передачі у користування іншим особам; діє заборона Університету на 

здійснення публікацій без дозволу Спонсора; Спонсор є власником прав 

інтелектуальної власності. 
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Типові договори є точкою відліку при проведенні спільних досліджень та їх 

використання є добровільним, однак їх використання може значно знизити обсяг 

часу та коштів, витрачених на переговорний процес або на консультаційні 

послуги. 

Кожен з п’яти типових договорів може бути обраний в залежності від того, 

який найбільше слугує меті спільної діяльності та підписання договору до початку 

її здійснення. 

 

Договори про консорціум (Consortium Agreements). 

В Комплекті Ламберта представлені чотири типових Договори про 

консорціум, для використання між більш ніж двома сторонами. Ці договори 

мають спільну термінологію та структуру, як і Договори про спільну науково-

дослідну діяльність, однак, включають певні особливості, пов’язані з наявністю 

більш як двох сторін. 

Вищевказані договори про консорціум не можуть відображати всі умови, що 

можуть виникнути, коли група університетів та промислових партнерів 

об’єднуються для здійснення спільного дослідження, однак, вони ілюструють 

основні положення, що можуть виникнути в чотирьох можливих варіантах. 

Можуть бути такі типи договорів про консорціум (Consortium Agreements): 

1) Кожен член об’єднання (консорціуму) володіє правами інтелектуальної 

власності на Результати проекту та надає іншим учасникам невиключні ліцензії 

використовувати такі Результати для цілей Проекту та для будь-яких інших цілей. 

2) Інші сторони відступають свої права інтелектуальної власності провідній 

стороні, яка отримує право використовувати Результати (сторона, що здійснила 

найбільший вклад у спільну діяльність отримує виключну ліцензію). 

3) Кожна сторона отримує частину прав інтелектуальної власності в 

Результатах, яка пов’язана з її основним видом діяльності та отримує право 

використовувати такі Результати у відповідній галузі. 

4) Кожний член Об’єднання (консорціуму) володіє правами інтелектуальної 

власності на Результати, що ним створені, та надає всім іншим сторонам 



164 
 

 
 

невиключні ліцензії використовувати такі Результати для цілей виключно 

спільного проекту. Якщо будь-який член Об’єднання (консорціуму) бажає 

обговорити ліцензію щоб дозволити використання прав інтелектуальної власності 

третій стороні або отримати права на такий об’єкт, власник такого об’єкту 

зобов’язаний розпочати переговори щодо надання ліцензії або здійснення 

відчуження. 

Типові договори є основою для переговорів між сторонами для досягнення 

консенсусу та підписання договору перед початком роботи над проектом [152]. 

До особливих ознак договорів про спільну науково-дослідну діяльність та 

договорів консорціуму можна віднести: 

 - обов’язок університету здійснювати науково-дослідні роботи у певній 

сфері відповідно до погодженого графіку та плану робіт, що є невід’ємною 

частиною договору;  

 - обов’язок спонсора (інвестора) здійснювати фінансування науково-

дослідних робіт, (проекту) за узгодженим графіком фінансування, що є 

невід’ємною частиною такого договору; 

 - отримання прав на безоплатне користування об’єктами інтелектуальної 

власності, що були створені до початку спільної діяльності її членами;  

- розподіл прав між учасниками на результат спільної науково-дослідної 

діяльності, у формі виключних або невиключних ліцензій на користування та/або 

визначення особи, що отримує права інтелектуальної власності на такий об’єкт. 

Слід звернути увагу на запропоновані у Комплекті Ламберта практичні 

підходи до закріплення питань щодо здійснення прав на об’єкти інтелектуальної 

власності в договорах спільної науково-дослідної діяльності та договорах 

консорціуму. 

Для вищевказаних договорів характерним є розмежування двох видів 

інтелектуальної власності, що використовуються при здійсненні спільної 

науково-дослідної діяльності (Проекту): 
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 вихідні дані (background) – це інформація, технології, ноу-хау, 

комп’ютерні програми та матеріали, інші об’єкти права інтелектуальної 

власності, які надаються однією стороною іншій стороні для 

використання в спільній діяльності, за виключенням результатів; 

 результати – вся інформація, ноу-хау, результати, винаходи, програмне 

забезпечення та інші об’єкти інтелектуальної власності, що виникла під 

час виконання проекту. 

Особливої уваги заслуговує те, що використання в даному договорі будь-якої 

інтелектуальної власності, що є вихідними даними (background), тобто була 

створена до початку проекту, не тягне за собою переходу права власності на такі 

об’єкти до інших учасників. Право інтелектуальної власності на такі об’єкти 

зберігається за стороною, яка надає їх як вклад у спільну діяльність над проектом.  

Кожна сторона надає іншій стороні на безоплатній основі невиключну 

ліцензію для використання вихідних даних (background) для здійснення спільної 

діяльності за проектом, та виключно для такої мети. Сторони позбавлені права на 

видачу ліцензій на використання вихідних даних третім сторонам. 

Особливої уваги заслуговують рекомендації Комплекту Ламберта щодо 

уникнення набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, що виникли в 

результаті спільної науково-дослідної діяльності над проектом, сторонами 

спільно. 

Слід зазначити, що жоден з п’яти Договорів про спільну науково-дослідну 

діяльність не пропонує набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності 

сторонами спільно, у зв’язку із тим, що потреба в цьому виникає набагато рідше, 

ніж прийнято вважати, та є набагато складнішим для обох сторін, Спонсора і 

Університету, для подальшого використання та управління. Договори про спільну 

науково-дослідну діяльність передбачають простіший підхід, коли або одна або 

інша сторона буде власником прав інтелектуальної власності. 

У зв’язку із вищевикладеним, члени Робочої Групи Ламберт рекомендують 

уникати набуття права інтелектуальної власності на об’єкт сторонами спільно 
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наскільки це є можливим. Якщо є потреба у тому, щоб більша кількість сторін 

отримала права на певні права інтелектуальної власності, кращим підходом є 

розмежування об’єктів інтелектуальної власності на результат між членами 

об’єднання, ніж мати декілька або всі організації, що беруть участь у проекті та 

будуть отримувати права на розпорядження результатом спільно [155]. 

Отже, важливими практичними рішеннями Комплекту Ламберта щодо права 

інтелектуальної власності є: 

- чітке розмежування об’єктів права інтелектуальної власності сторін, які 

були створені до початку роботи над проектом та можливість їх 

використання виключно для досягнення його цілей на безоплатній 

основі; 

- розмежування власності на об’єкти, що стали результатом науково-

дослідної діяльності, між суб’єктами, з метою уникнення набуття права 

на один об’єкт права інтелектуальної власності у кількох сторін спільно. 

З точки зору цивільного права слід звернути увагу на наступні ознаки цих 

видів договорів. 

Суб’єктами зобов’язання є: 

 Спонсор – представник індустрії (підприємство). 

 Університет – або науково-дослідна установа. 

Об’єктами зобов’язання є:  

 Дії спонсора з фінансування дослідження (оплата праці, обладнання, 

інших витрат на проведення дослідження). 

 Дії університету – проведення дослідження з метою отримання 

приблизного (прогнозованого) результату у певній сфері діяльності 

(певній сфері промисловості). 

 Нематеріальний об’єкт – у разі отримання Результату. Таким 

об’єктом, щодо якого виникає це зобов’язання, є вся інформація, ноу-

хау, результати, винаходи, програмне забезпечення та інші об’єкти 
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права інтелектуальної власності, що отримані в результаті проведення 

спільної роботи над проектом. 

Зміст зобов’язальних правовідносин (суб’єктивні права та обов’язки його 

учасників) складають у даному випадку: 

 Обов’язок Спонсора фінансувати дослідження та право 

інтелектуальної власності (виключне чи невиключне) на Результат. 

 Право Університету на отримання фінансування дослідження; 

обов’язок проведення дослідження; обов’язок інформування про 

Результат; право інтелектуальної власності (виключне чи невиключне) 

на Результат.  

У випадку укладення договору про спільну науково дослідну діяльність 

такий договір є двостороннім, а договір консорціуму – багатостороннім (і зі 

сторони університету може бути декілька науково-дослідних установ і декілька 

Спонсорів).  

До відносин сторін у цих договорах застосовується метод юридичної рівності 

сторін (цивільно-правовий метод правового регулювання). 

Отже, за змістом такі договори мають цивільно-правову природу. 

Слід зазначити, що подібні договірні конструкції у чинному законодавстві 

України не передбачені. Однак, з метою проведення правового аналізу необхідно 

звернутися до близьких договірних конструкцій, встановлених Цивільним 

кодексом України. 

Так, до таких правочинів можна віднести договір про спільну діяльність, а 

також договір про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт. 

Однак, на відміну від норм законодавства України, у запропонованих 

договорах відсутня умова про об’єднання вкладів учасників. Фінансування 

здійснюється за погодженим графіком, що є невід’ємною частиною договорів, на 

рахунки університету (-тів). Університет, в свою чергу, не передає як частку 

(вклад) права на об’єкти інтелектуальної власності, а лише видає ліцензії на право 
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використання учасниками проекту для мети проекту. Цікавим є положення про те, 

що за такими ліцензійними договорами надаються безоплатні та невиключні 

ліцензії, адже відповідно до ст. 1109 ЦКУ умова оплатності є істотною для 

ліцензійного договору. 

О.В. Жилінкова відносить такі договори до комплексних договорів, тобто до 

таких договорів, які включають в собі декілька самостійних зобов’язань [23, c. 

162-163]. Зокрема, наведений вченою приклад «судової справи WISCONSIN 

ALUMNI RESEARCH FOUNDATION v. XENON PHARMACEUTICALS, INC 

містить серед групи зобов’язань також так звані дослідницькі договори (research 

agreements). Науковець також наголошує, що з метою ефективної реалізації прав 

інтелектуальної власності університетами та іншими освітніми установами, в 

Україні існує нагальна потреба створення належного юридичного підґрунтя для 

відносин щодо інтелектуальної власності. Вбачається, що саме на це і спрямована 

дія нового Закону «Про вищу освіту». Однак для того, щоб ці норми не 

залишились декларацією та принесли відчутні результати закладам вищої освіти 

(у тому числі, і фінансові), необхідно більш активно використовувати договірні 

механізми в процесі набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності 

вітчизняними закладами освіти та науковими установами». 

Вчена стверджує, що такі відносини більше відповідають сфері застосування 

глави 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт». Так, згідно зі ст. 892 ЦК України за 

договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов’язується провести за 

завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та 

конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник 

зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може 

охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та 

виготовлення зразків або його окремі етапи. 

«Вбачається, що норми щодо договірного регулювання відносин із 

використання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 
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технологічних робіт дещо перетинаються із положеннями глави 75 ЦК України, 

тобто фактично йдеться про об’єкти права інтелектуальної власності, з певними 

особливостями об’єкта. Отже, навіть у випадку, якщо суб’єкти цивільного права 

вирішать укласти договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських робіт, необхідно враховувати вимоги глави 75 ЦК України 

щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності» [23, с. 165-166]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що існує самостійна правова 

конструкція договору на проведення спільних досліджень, що може мати два 

типи: 

- Договір про спільну науково-дослідну діяльність; 

- Договір про консорціум (договір консорціуму). 

Такі договори є змішаними та містять ознаки договору про спільну 

діяльність, договору про виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських робіт та технологічних робіт та договору про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Однак, слід зазначити, що можливість надання безоплатної ліцензії на 

використання об’єктів права інтелектуальної власності для роботи над спільними 

дослідженнями є дуже ефективним механізмом передачі у користування таких 

об’єктів. Якщо має місце некомерційне використання об’єкта, то відсутня і 

потреба у здійсненні платежів за нього. 

Окрім того, проаналізовані вище два види договорів про спільну науково-

дослідну є також правочинами, що не передбачають об’єднання вкладів сторін 

(договорами простого товариства). Окрім того, жодна зі сторін не має 

повноважень на представництво інших сторін консорціуму. 

«За результатами 8-річного досвіду застосування в роботі Комплекту 

Ламберта проведено дослідження, на підставі якого було виявлено причини, що 

спонукали учасників трансферу знань до використання саме комплекту типових 

договорів. До таких причин, що названі як «перешкоди на шляху співпраці», 

віднесено: «високу вартість правової підтримки; тривалість процесу укладення 
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договорів; обмеженість ресурсів (особливо малих та середніх підприємств)» [152, 

c. 15].  

Слід зазначити, що Комплект Ламберта зазнав широкого використання у 

зв’язку із тим, що він має чітку структуру, що охоплює всі питання, пов’язані із 

проведенням трансферу знань, а деталізована інструкція та методичні матеріали 

до застосування типових договорів дозволяють учасникам трансферу знань 

зменшити час та витрати на підготовку відповідних договорів. 

Окрім того, Комплект Ламберта враховує усі основні принципи 

Рекомендацій щодо управління інтелектуальною власністю у сфері трансферу 

знань та Кодексу практики для університетів та інших науково-дослідних установ 

С (2008) 1329 від 10 квітня 2008 року. 

В.В. Луць стверджує, що «типовий договір – це своєрідний нормативно-

правовий акт, який часто заповнює правове регулювання певної сфери договірних 

відносин, через недостатнє врегулювання їх актами вищої юридичної сили» [52, 

c. 156]. О.В. Жилінкова також зазначає, що «затвердження типових договорів 

щодо об’єктів права інтелектуальної власності (і не лише ліцензійних) здається 

цілком обґрунтованим та покликаним забезпечити охорону прав авторів та інших 

суб’єктів цивільного права. Однак, зміст таких договорів має бути чітко 

вивіреним, погодженим із фахівцями та відповідати своїй меті – гарантуванню 

інтересів усіх учасників договірних відносин» [23, c. 128-129]. 

На сьогоднішній день в Україні договори у сфері наукового співробітництва, 

трансферу знань, трансферу технологій укладаються власними зусиллями кожної 

науково-дослідної установи, умови таких договорів різняться, а питання 

розподілу прав інтелектуальної власності на результат врегульовуються не завжди 

з урахуванням інтересів представників науки. Переважну більшість складають 

договори, за якими всі права передаються замовнику. Окрім того, науково-

дослідні установи, університети більшою мірою не володіють достатньою 

консультаційною підтримкою при їх складанні. Таким чином, вступаючи у 

правовідносини, об’єктом яких є права інтелектуальної власності, зазначені 
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договори містять суттєві прогалини у таких питаннях, що не дозволить в 

подальшому провести захист цих прав у судовому порядку.  

На підставі вищевикладеного слід зазначити, що можливість адаптації 

типових договорів трансферу знань для застосування їх науково-дослідними 

установами України зможе прискорити процес участі України в Європейському 

дослідницькому просторі, розвиток діяльності дослідницьких університетів 

України, зокрема, та інноваційний розвиток України в цілому.  

Впровадження комплекту типових договорів у сфері трансферу знань та 

супровідних методичних рекомендацій для їх укладення сприятиме активізації 

спільних наукових досліджень між закладами вищої освіти та суб’єктами 

підприємницької діяльності, що в свою чергу слугуватиме розбудові 

дослідницьких університетів України. 

Таким чином типові договори у сфері реалізації права інтелектуальної 

власності повинні містити наступні положення: 

1. Укладення договору не впливає на право інтелектуальної власності на 

будь-які її об’єкти, що належали стороні до укладення договору, і не є результатом 

спільної роботи над проектом. Права на ці об’єкти залишаються у сторони, яка 

надала їх у користування для досягнення мети проекту (або у їх ліцензіарів). 

Сторони надають одна одній безоплатні, невиключні ліцензії на використання 

таких об’єктів виключно для досягнення мети проекту. Будь-яке інше 

використання інтелектуальної власності сторін є забороненим. Виключення з 

цього положення складають: надання субліцензії групі компаній сторони 

договору або будь-якій компанії, яка входить до такої групи, однак виключно у 

тому випадку, якщо видача субліцензії має на меті досягнення цілей проекту. 

Якщо будь-яка сторона хоче мати право використовувати інтелектуальну 

власність сторони, що є вкладом у спільну роботу над проектом, для цілей не 

пов’язаних із проектом, вона зобов’язана у загальному порядку ініціювати 

пропозицію для отримання ліцензії та таке використання. У разі отримання 

позитивного рішення від сторони що є власником прав таке використання буде 

оплатним. 
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2. Сторона, яка створила в результаті роботи над проектом об’єкт 

інтелектуальної власності, набуває прав на них. У такому випадку вона самостійно 

і за власний кошт забезпечує проходження процедури отримання правової 

охорони на ОПІВ.  

Багатостороннім договорам властиві положення щодо спільного 

здійснення права інтелектуальної власності на результат. У випадку створення 

об’єкту інтелектуальної власності двома або більше сторонами спільно і якщо 

неможливо встановити інтелектуальний внесок кожної сторони, право на такий 

об’єкт здійснюється спільно.  

У разі набуття прав на результат при виконанні проекту, Сторона, що 

набула прав на нього знову передає їх за ліцензією на безоплатній основі іншим 

сторонам у користування для мети проекту. 

3. Університет (заклад вищої освіти) та всі його працівники та студенти 

отримують безвідкличне, безоплатне право на використання результатів 

дослідження для мети навчання та проведення наукових досліджень, включаючи 

дослідження, які здійснюються за фінансової підтримки третіх сторін. 

4. Сторона має право публікувати вихідні дані та інформацію про 

результат роботи над проектом, з навчальною метою, у разі погодження тексту 

публікацій із замовником (спонсором), а у випадку багатосторонніх контрактів - 

зі сторонами. Сторона, що надає дозвіл, має право вимагати відстрочення такої 

публікації. Строки на погодження текстів публікацій та їх відстрочення є різними. 

Строк на надання погодження або вимогу відстрочення є обов’язковим, для того, 

щоб права сторони на використання інтелектуальної власності з навчальною 

метою не обмежувались. 

5. Конфіденційною визнається вся інформація, передана для роботи над 

проектом, якщо вона визначена як така до моменту чи в момент передачі та, 

виключно на строк дії договору, будь-які результати проекту, права на які 

належать стороні договору. Така інформація заборонена до розголошення на 

строк дії договору та впродовж 3-10 років, за домовленістю сторін. 
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6. Щодо відповідальності університетів за шкоду, що спричинена 

результатами дослідження, то за загальним правилом, в таких договорах 

зазначається, що сторони (спонсор та університет) усвідомлюють, що університет 

є науково-дослідною установою з експериментальним характером діяльності. 

Університети ніколи не надають гарантію на результати досліджень. Витрати, що 

виникнуть внаслідок завдання будь-якої шкоди третім особам, що сталися 

внаслідок використання результатів дослідження, сплачуються виключно 

спонсором.  

Договори про спільну науково-дослідну діяльність та договори 

консорціуму є змішаними цивільно-правовими договорами, що містять ознаки 

договору про спільну діяльність та договору про виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. 

На підставі проведеного дослідження можна зазначити, що для формування 

типових конструкції договорів про проведення спільної науково-дослідної 

діяльності є потреба у внесенні змін до законодавства України. Так, зокрема, 

пропонується доповнити ст. 1109 ЦКУ положенням наступного змісту: 

«У разі проведення спільної науково-дослідної діяльності за участю закладу 

вищої освіти (науково-дослідної установи) сторони мають право надавати одна 

одній безоплатні, невиключні ліцензії на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності виключно для досягнення мети такої діяльності». 

З метою надання можливості сторонам виключити відповідальність за 

шкоду, завдану результатами дослідження на умовах договору, внести зміни до ч. 

1 ст. 900 ЦКУ такого змісту: 

«Виконавець відповідає перед замовником за порушення договору на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини, якщо інше 

не встановлено договором.» 
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Висновки до Розділу 3 

1. Дослідницький університет особисто або через суб’єктів власної 

інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов’язань і 

щодо розпорядження майновими правами на його об’єкти, і щодо супутніх 

питань у процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. Згідно 

з запропонованою системою договорів у сфері реалізації права 

інтелектуальної власності дослідницького університету виокремлюються 

такі групи: договори щодо передання виключних прав інтелектуальної 

власності – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до 

статутного капіталу юридичної особи; договори щодо надання прав на 

використання об’єктів інтелектуальної власності – ліцензійний договір, 

договір комерційної концесії (франчайзингу); договори щодо створення 

об’єктів права інтелектуальної власності – договір про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт; договори про проведення спільної науково-дослідної 

діяльності – договори спільної науково-дослідної діяльності та договори 

консорціуму; договори, що супроводжують діяльність щодо створення, 

використання та передачі прав інтелектуальної власності – консультаційні 

договори (договори з надання консалтингових послуг), договір про 

конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної інформації), договір 

про передачу матеріалу, договір застави майнових прав інтелектуальної 

власності, договори щодо службових творів. 

2. Договір про спільну науково-дослідну діяльність можна визначити як 

зобов’язання, що виникає між двома сторонами, якими є університет 

(науково-дослідна установа) та інша комерційна юридична особа (спонсор), 

щодо виконання спільними зусиллями сторін науково-дослідної діяльності у 

визначеній сфері, які спрямовані на створення об’єктів інтелектуальної 

власності, де спонсор зобов’язується надавати фінансування для досягнення 
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мети проекту, а університет (науково-дослідна установа) зобов’язується 

забезпечувати проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторської 

діяльності за рахунок використання власних об’єктів інтелектуальної 

власності, наукових кадрів, обладнання тощо. Договір консорціуму – це 

зобов’язання, що виникає між трьома і більше сторонами, якими є 

університет(-ти), інші науково-дослідні установи та комерційні юридичні 

особи (спонсори) щодо виконання спільними зусиллями сторін науково-

дослідної діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на створення об’єктів 

інтелектуальної власності, де спонсори зобов’язуються надавати 

фінансування для досягнення мети проекту, а університети (науково-дослідні 

установи) зобов’язуються забезпечувати проведення наукових досліджень, 

дослідно-конструкторської діяльності за рахунок використання власних 

об’єктів інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо. 

3. З метою сприяння розбудові діяльності дослідницьких університетів в 

Україні обґрунтовано необхідність розроблення на рівні МЕРТ України та 

МОН України типових договорів про спільну науково-дослідну діяльність 

та договору консорціуму і методичних рекомендацій до них.  

4. Доведена доцільність включення до типових договорів про спільну науково-

дослідну діяльність та договорів консорціуму таких положень у сфері 

реалізації прав інтелектуальної власності:  

1) Укладення договору не впливає на право інтелектуальної власності на будь-які 

її об’єкти, що належали стороні до укладення договору, і не є результатом 

спільної роботи над проектом. Права на ці об’єкти залишаються у сторони, 

яка надала їх у користування для досягнення мети проекту (або у їх 

ліцензіарів). Сторони надають одна одній безоплатні, невиключні ліцензії на 

використання таких об’єктів виключно для досягнення мети проекту.  

2) Сторона, яка створила в результаті роботи над проектом об’єкт інтелектуальної 

власності, набуває прав на нього. У такому разі сторона, що набуває прав, 

самостійно забезпечує проходження процедури отримання правової охорони 

на ОПІВ власним коштом.  



176 
 

 
 

3) Для багатосторонніх договорів характерні положення про здійснення права 

інтелектуальної власності на результат спільно.  

4) У разі набуття прав на результат при виконанні проекту сторона, що набула 

прав на нього, знову передає їх за ліцензією на безоплатній основі іншим 

сторонам у використання для мети проекту.  

5) Університет (заклад вищої освіти), всі його працівники та студенти отримують 

безвідкличне, безоплатне право на використання результатів дослідження 

для мети навчання та проведення наукових досліджень, включаючи 

дослідження, що здійснюються за фінансової підтримки третіх сторін.  

6) Умови про публікації з навчальною метою.  

7) Умови про конфіденційність. Конфіденційною визнається вся інформація, 

передана для роботи над проектом, якщо вона визначена як така до моменту 

чи в момент передачі та, виключно на строк дії договору, будь-які результати 

проекту, права на які належать стороні договору.  

8) Університети не надають гарантію на результати досліджень. 

5. Договори про спільну науково-дослідну діяльність та договори консорціуму 

є змішаними цивільно-правовими договорами, що містять ознаки договору 

про спільну діяльність та договорів про виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт.  

6. Для формування типових договорів про проведення спільної науково-

дослідної діяльності і договорів консорціуму відповідно до міжнародної 

практики їх укладання доцільно внести зміни до законодавства України. 

Зокрема, запропоновано доповнити ст. 1109 ЦК України таким положенням: 

«У разі проведення спільної науково-дослідної діяльності за участю закладу 

вищої освіти (науково-дослідної установи) сторони мають право надавати 

одна одній безоплатні, невиключні ліцензії на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності виключно для досягнення мети такої діяльності». 

7. З метою надання можливості сторонам виключити відповідальність за 

шкоду, завдану результатами дослідження на умовах договору, 

запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 900 ЦК України і подати її у такій 
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редакції: «Виконавець відповідає перед замовником за порушення договору 

на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з 

його вини, якщо інше не встановлено договором». 

8. Зважаючи на необхідність підвищення участі університетів України в 

інноваційній діяльності та потребу в консультативній підтримці на перших 

етапах упровадження типових договорів у сфері трансферу знань, доцільно 

створити на державному рівні центр з надання консалтингових послуг у сфері 

трансферу знань та технологій. Надання такої консультативної підтримки 

може відбуватись як у межах окремого центру на базі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, так і у складі Центру підтримки технологій 

та інновацій (TISC), у разі його створення відповідно до практики ВОІВ. 

Створення такого центру сприятиме розбудові дослідницьких університетів 

України та дозволить узагальнити й доопрацювати на підставі практичного 

досвіду умови таких договірних конструкцій. 
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ВИСНОВКИ 

Основними науковими і практичними результатами дисертаційного 

дослідження є такі висновки: 

1. Дослідницький університет – це юридична особа приватного або 

публічного права, що має статус національного закладу вищої освіти, провадить 

діяльність за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, забезпечує 

інноваційний розвиток держави у певних галузях знань та сприяє її інтеграції в 

світовий науковий простір шляхом проведення наукових досліджень і створення 

об’єктів інтелектуальної власності, має визнані академічні та наукові здобутки і 

якому у встановленому законом порядку надано статус дослідницького. 

2. Університет для набуття статусу дослідницького має відповідати 

наступним критеріям. Обов’язкові: проведення великих фундаментальних 

досліджень, які фінансуються переважно з державного бюджету та різноманітних 

фондів на комерційній основі; визначальний вплив на регіональний науково-

технічний та соціально-економічний розвиток. Порівняльні: тісний зв'язок з 

бізнесом та добре налагоджена комерціалізація результатів наукових досліджень, 

що здійснюється в навколовузівському просторі, переважно в наукових парках; 

тісна інтеграція зі світовими науково-дослідними центрами; висока частка 

магістрів, що навчаються за програмами, кандидатів та докторів наук, та менша 

частка студентів першого циклу вищої освіти; значно менша кількість студентів 

по відношенню до одного викладача та менше навчальне навантаження, ніж у 

звичайних закладах вищої освіти; кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній 

основі; кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які було 

комерціалізовано; кількість спільних із підприємствами та іноземними закладами 

вищої освіти наукових проектів із використанням об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній 
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основі; кількість інноваційних структур, створених шляхом внесення до їх 

статутних капіталів майнових прав інтелектуальної власності. 

3. Інноваційна інфраструктура дослідницького університету – це група 

юридичних осіб (за законодавством України та/або іноземних держав), що 

розробляють, виробляють і реалізовують інноваційні продукти та/або послуги, 

здійснюють свою діяльність з метою розвитку його науково-технічної та 

інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного 

наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів 

наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках. 

4. Визначено особливості набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, 

створені у процесі діяльності дослідницького університету, а саме: 1) у 

правовідносинах із фізичними особами дослідницький університет набуває прав 

інтелектуальної власності: як роботодавець ‒ на підставі законодавчих норм 

спільно із працівником або шляхом урегулювання відносин щодо розподілу 

майнових прав інтелектуальної власності у трудовому договорі (контракті); як 

замовник ‒ за цивільно-правовим договором про створення на замовлення об’єкта 

права інтелектуальної власності, на підставі законодавчих норм спільно із 

виконавцем, якщо інше не встановлено договором; набуття прав у порядку 

спадкування, за заповітом; 2) права інтелектуальної власності на об’єкти, створені 

як результат діяльності дослідницького університету внаслідок вступу у 

правовідносини з юридичними особами, виникають із таких підстав: на підставі 

правочину (договір про спільну діяльність; договір про створення на замовлення 

об’єкта права інтелектуальної власності; договір про виконання науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт; ліцензійний договір; договір про 

передання виключних прав інтелектуальної власності, заповіт тощо); за законом 

внаслідок правонаступництва, що може здійснюватися у формах злиття, 

приєднання, перетворення, поділу, виділу. 

5. Доцільним є розроблення на рівні МОН України і МЕРТ України Типового 

положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів та 

науково-дослідних установ України. Положення має врегульовувати питання, що 
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пов’язані зі створенням та правовою охороною об’єктів інтелектуальної 

власності: поняття інтелектуальної власності університету; об’єкти права 

інтелектуальної власності університету; поняття дослідників та правові аспекти 

участі фізичних осіб (науково-педагогічних та наукових працівників, студентів, 

третіх осіб) у науково-дослідній діяльності університету; договірні відносини в 

межах здійснення науково-дослідної діяльності університету; виникнення та 

розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені в діяльності 

університету, службові об’єкти інтелектуальної власності; процедура 

врегулювання конфлікту інтересів; порядок отримання правової 

охорони/забезпечення режиму комерційної таємниці; виявлення, розкриття та 

комерціалізація інтелектуальної власності; умови оприлюднення/розкриття 

результатів інтелектуальної діяльності, забезпечення конфіденційності; розподіл 

доходів від комерціалізації, стимулювання творчої діяльності/мотивація 

дослідників; права та обов’язки структурного підрозділу університету, 

відповідального за нагляд за виконанням Положення. 

6. Дослідницький університет особисто або через суб’єктів власної 

інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов’язань і щодо 

розпорядження майновими правами на його об’єкти, і щодо супутніх питань у 

процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. Згідно з 

запропонованою системою договорів у сфері реалізації права інтелектуальної 

власності дослідницького університету виокремлюються такі групи: договори 

щодо передання виключних прав інтелектуальної власності – договір про 

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договір про 

внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу 

юридичної особи; договори щодо надання прав на використання об’єктів 

інтелектуальної власності – ліцензійний договір, договір комерційної концесії 

(франчайзингу); договори щодо створення об’єктів права інтелектуальної 

власності – договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; договори на виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт; договори про проведення спільної 
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науково-дослідної діяльності – договори спільної науково-дослідної діяльності та 

договори консорціуму; договори, що супроводжують діяльність щодо створення, 

використання та передачі прав інтелектуальної власності – консультаційні 

договори (договори з надання консалтингових послуг), договір про 

конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної інформації), договір про 

передачу матеріалу, договір застави майнових прав інтелектуальної власності, 

договори щодо службових творів. 

7. Договір про спільну науково-дослідну діяльність можна визначити як 

зобов’язання, що виникає між двома сторонами, якими є університет (науково-

дослідна установа) та інша комерційна юридична особа (спонсор), щодо 

виконання спільними зусиллями сторін науково-дослідної діяльності у визначеній 

сфері, які спрямовані на створення об’єктів інтелектуальної власності, де спонсор 

зобов’язується надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університет 

(науково-дослідна установа) зобов’язується забезпечувати проведення наукових 

досліджень, дослідно-конструкторської діяльності за рахунок використання 

власних об’єктів інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо. 

Договір консорціуму – це зобов’язання, що виникає між трьома і більше 

сторонами, якими є університет(-ти), інші науково-дослідні установи та 

комерційні юридичні особи (спонсори) щодо виконання спільними зусиллями 

сторін науково-дослідної діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на 

створення об’єктів інтелектуальної власності, де спонсори зобов’язуються 

надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університети (науково-

дослідні установи) зобов’язуються забезпечувати проведення наукових 

досліджень, дослідно-конструкторської діяльності за рахунок використання 

власних об’єктів інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо. 

8. З метою сприяння розбудові діяльності дослідницьких університетів в 

Україні обґрунтовано необхідність розроблення на рівні МЕРТ України та МОН 

України типових договорів про спільну науково-дослідну діяльність та договору 

консорціуму і методичних рекомендацій до них.  
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9. Доведена доцільність включення до типових договорів про спільну 

науково-дослідну діяльність та договорів консорціуму таких положень у сфері 

реалізації прав інтелектуальної власності: 1) Укладення договору не впливає на 

право інтелектуальної власності на будь-які її об’єкти, що належали стороні до 

укладення договору, і не є результатом спільної роботи над проектом. Права на ці 

об’єкти залишаються у сторони, яка надала їх у користування для досягнення мети 

проекту (або у їх ліцензіарів). Сторони надають одна одній безоплатні, 

невиключні ліцензії на використання таких об’єктів виключно для досягнення 

мети проекту. 2) Сторона, яка створила в результаті роботи над проектом об’єкт 

інтелектуальної власності, набуває прав на нього. У такому разі сторона, що 

набуває прав, самостійно забезпечує проходження процедури отримання правової 

охорони на ОПІВ власним коштом. 3) Для багатосторонніх договорів характерні 

положення про здійснення права інтелектуальної власності на результат спільно. 

4) У разі набуття прав на результат при виконанні проекту сторона, що набула 

прав на нього, знову передає їх за ліцензією на безоплатній основі іншим сторонам 

у використання для мети проекту. 5) Університет (заклад вищої освіти), всі його 

працівники та студенти отримують безвідкличне, безоплатне право на 

використання результатів дослідження для мети навчання та проведення наукових 

досліджень, включаючи дослідження, що здійснюються за фінансової підтримки 

третіх сторін. 6) Умови про публікації з навчальною метою. 7) Умови про 

конфіденційність. Конфіденційною визнається вся інформація, передана для 

роботи над проектом, якщо вона визначена як така до моменту чи в момент 

передачі та, виключно на строк дії договору, будь-які результати проекту, права 

на які належать стороні договору. 8) Університети не надають гарантію на 

результати досліджень. 

10. Для формування типових договорів про проведення спільної науково-

дослідної діяльності і договорів консорціуму відповідно до міжнародної практики 

їх укладання доцільно внести зміни до законодавства України. Зокрема, 

запропоновано доповнити ст. 1109 ЦК України таким положенням: «У разі 

проведення спільної науково-дослідної діяльності за участю закладу вищої освіти 
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(науково-дослідної установи) сторони мають право надавати одна одній 

безоплатні, невиключні ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної 

власності виключно для досягнення мети такої діяльності». 

11. З метою надання можливості сторонам виключити відповідальність за 

шкоду, завдану результатами дослідження на умовах договору, запропоновано 

внести зміни до ч. 1 ст. 900 ЦК України і подати її у такій редакції: «Виконавець 

відповідає перед замовником за порушення договору на виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не 

доведе, що порушення договору сталося не з його вини, якщо інше не встановлено 

договором». 

12. Зважаючи на необхідність підвищення участі університетів України в 

інноваційній діяльності та потребу в консультативній підтримці на перших етапах 

упровадження типових договорів у сфері трансферу знань, доцільно створити на 

державному рівні центр з надання консалтингових послуг у сфері трансферу знань 

та технологій. Надання такої консультативної підтримки може відбуватись як у 

межах окремого центру на базі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, так 

і у складі Центру підтримки технологій та інновацій (TISC), у разі його створення 

відповідно до практики ВОІВ. Створення такого центру сприятиме розбудові 

дослідницьких університетів України та дозволить узагальнити й доопрацювати 

на підставі практичного досвіду умови таких договірних конструкцій. 
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ДОДАТОК А 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ НА 

ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вступ 

Дослідницький університет особисто або через суб’єктів власної 

інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов’язань і щодо 

розпорядження майновими правами на його об’єкти, і щодо супутніх питань, у 

процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. Метою цих 

рекомендацій є врегулювання питань інтелектуальної власності при укладанні 

договорів про проведення спільної науково-дослідної діяльності.  

 

Загальні положення 

1. Договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності 

поділяються на дві групи: 

- Договір про спільну науково-дослідну діяльність; 

- Договір консорціуму. 

2. Для вищевказаних договорів характерним є розмежування двох видів 

інтелектуальної власності, що використовуються при здійсненні спільної 

науково-дослідної діяльності (проекту): 

 вихідні дані – це інформація, технології, ноу-хау, комп’ютерні програми та 

матеріали, інші об’єкти права інтелектуальної власності, які надаються однією 

стороною іншій стороні для використання в спільній діяльності, за виключенням 

результатів; 

 результати – вся інформація, ноу-хау, результати, винаходи, програмне 

забезпечення та інші об’єкти інтелектуальної власності, що виникла під час 

виконання проекту. 
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3. Договір про спільну науково-дослідну діяльність можна визначити як 

зобов’язання, що виникає між двома сторонами, якими є університет (науково-

дослідна установа) та інша комерційна юридична особа (спонсор), щодо 

виконання спільними зусиллями сторін науково-дослідної діяльності у визначеній 

сфері, які спрямовані на створення об’єктів інтелектуальної власності, де спонсор 

зобов’язується надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університет 

(науково-дослідна установа) зобов’язується забезпечувати проведення наукових 

досліджень, дослідно-конструкторської діяльності за рахунок використання 

власних об’єктів інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо. 

4. Договір консорціуму – це зобов’язання, що виникає між трьома і більше 

сторонами, якими є університет(-ти), інші науково-дослідні установи та 

комерційні юридичні особи (спонсори) щодо виконання спільними зусиллями 

сторін науково-дослідної діяльності у визначеній сфері, які спрямовані на 

створення об’єктів інтелектуальної власності, де спонсори зобов’язуються 

надавати фінансування для досягнення мети проекту, а університети (науково-

дослідні установи) зобов’язуються забезпечувати проведення наукових 

досліджень, дослідно-конструкторської діяльності за рахунок використання 

власних об’єктів інтелектуальної власності, наукових кадрів, обладнання тощо. 

5. Суб’єктами вищевказаних зобов’язань є: 

 Спонсор – представник індустрії (підприємство). 

 Університет – або науково-дослідна установа. 

6.Об’єктами таких зобов’язань є:  

 Дії спонсора з фінансування дослідження (оплата праці, обладнання, інших 

витрат на проведення дослідження). 

 Дії університету – проведення дослідження з метою отримання приблизного 

(прогнозованого) результату у певній сфері діяльності (певній сфері 

промисловості). 

 Нематеріальний об’єкт – у разі отримання Результату. Таким об’єктом, 

щодо якого виникає це зобов’язання, є вся інформація, ноу-хау, результати, 
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винаходи, програмне забезпечення та інші об’єкти права інтелектуальної 

власності, що отримані в результаті проведення спільної роботи над проектом. 

7. Зміст зобов’язальних правовідносин (суб’єктивні права та обов’язки 

його учасників) складають у даному випадку: 

 Обов’язок Спонсора фінансувати дослідження та право інтелектуальної 

власності (виключне чи невиключне) на Результат. 

 Право Університету на отримання фінансування дослідження; обов’язок 

проведення дослідження; обов’язок інформування про Результат; право 

інтелектуальної власності (виключне чи невиключне) на Результат.  

У випадку укладення договору про спільну науково дослідну діяльність 

такий договір є двостороннім, а договір консорціуму – багатостороннім (і зі 

сторони університету може бути декілька науково-дослідних установ і декілька 

Спонсорів).  

 

Рекомендації 

З метою врегулювання питань інтелектуальної власності між сторонами, 

договори про спільну науково-дослідну діяльність повинні містити наступні 

положення   

8. Укладення договору не впливає на право інтелектуальної власності на 

будь-які її об’єкти, що належали стороні до укладення договору, і не є результатом 

спільної роботи над проектом. Права на ці об’єкти залишаються у сторони, яка 

надала їх у користування для досягнення мети проекту (або у їх ліцензіарів). 

Сторони надають одна одній безоплатні, невиключні ліцензії на використання 

таких об’єктів виключно для досягнення мети проекту. Будь-яке інше 

використання інтелектуальної власності сторін є забороненим. Виключення з 

цього положення складають: надання субліцензії групі компаній сторони 

договору або будь-якій компанії, яка входить до такої групи, однак виключно у 

тому випадку, якщо видача субліцензії має на меті досягнення цілей проекту. 

Якщо будь-яка сторона хоче мати право використовувати інтелектуальну 
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власність сторони, що є вкладом у спільну роботу над проектом, для цілей не 

пов’язаних із проектом, вона зобов’язана у загальному порядку ініціювати 

пропозицію для отримання ліцензії та таке використання. У разі отримання 

позитивного рішення від сторони що є власником прав таке використання буде 

оплатним. 

9. Сторона, яка створила в результаті роботи над проектом об’єкт 

інтелектуальної власності, набуває прав на них. У такому випадку вона самостійно 

і за власний кошт забезпечує проходження процедури отримання правової 

охорони на ОПІВ.  

Багатостороннім договорам властиві положення щодо спільного здійснення 

права інтелектуальної власності на результат. У випадку створення об’єкту 

інтелектуальної власності двома або більше сторонами спільно і якщо неможливо 

встановити інтелектуальний внесок кожної сторони, право на такий об’єкт 

здійснюється спільно.  

У разі набуття прав на результат при виконанні проекту, Сторона, що набула 

прав на нього знову передає їх за ліцензією на безоплатній основі іншим сторонам 

у користування для мети проекту. 

10. Університет (заклад вищої освіти) та всі його працівники та студенти 

отримують безвідкличне, безоплатне право на використання результатів 

дослідження для мети навчання та проведення наукових досліджень, включаючи 

дослідження, які здійснюються за фінансової підтримки третіх сторін. 

11. Сторона має право публікувати вихідні дані та інформацію про 

результат роботи над проектом, з навчальною метою, у разі погодження тексту 

публікацій із замовником (спонсором), а у випадку багатосторонніх контрактів - 

зі сторонами. Сторона, що надає дозвіл, має право вимагати відстрочення такої 

публікації. Строки на погодження текстів публікацій та їх відстрочення є різними. 

Строк на надання погодження або вимогу відстрочення є обов’язковим, для того, 

щоб права сторони на використання інтелектуальної власності з навчальною 

метою не обмежувались. 
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12. Конфіденційною визнається вся інформація, передана для роботи над 

проектом, якщо вона визначена як така до моменту чи в момент передачі та, 

виключно на строк дії договору, будь-які результати проекту, права на які 

належать стороні договору. Така інформація заборонена до розголошення на 

строк дії договору та впродовж 3-10 років, за домовленістю сторін. 

13. Щодо відповідальності університетів за шкоду, що спричинена 

результатами дослідження, то за загальним правилом, в таких договорах 

зазначається, що сторони (спонсор та університет) усвідомлюють, що університет 

є науково-дослідною установою з експериментальним характером діяльності. 

Університети ніколи не надають гарантію на результати досліджень. Витрати, що 

виникнуть внаслідок завдання будь-якої шкоди третім особам, що сталися 

внаслідок використання результатів дослідження, сплачуються виключно 

спонсором.  
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ДОДАТОК Б 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
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1. Чередник Н. В. Окремі питання реалізації прав інтелектуальної власності на 

прикладі типових договорів трансферу знань (міжнародний досвід). Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. 

№ 11, том 2. С. 30 – 33. 

2. Чередник Н. В. Поняття дослідницького університету та значення 

інтелектуальної власності в його діяльності. Вісник Запорізького національного 

університету: Юридичні науки. 2015. № 2 (І). С. 74 – 81. 

 

Статті в іноземних фахових виданнях: 

 

3. Чередник H. В. Договори трансферу знань у діяльності дослідницького 
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Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 
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4. Чередник Н. В. Система суб’єктів реалізації прав інтелектуальної власності 

у дослідницькому університеті. Право і суспільство. 2018. № 1, ч. 2. С. 98 – 104. 

5. Чередник Н. В. Реалізація прав інтелектуальної власності в дослідницьких 

університетах: теоретичні аспекти. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2018. № 3. С. 84 – 90. 

6. Чередник Н. В. Договори дослідницьких університетів у сфері 

інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2018. № 4. C. 101 – 107. 
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7. Чередник Н. В. Дослідницький університет як суб’єкт права інтелектуальної 

власності та рушійна сила інноваційного розвитку України.  Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (13 – 14 лютого 2015 р., м. Херсон, особиста участь). 

Херсон, 2015. С. 58 – 61.  

8. Чередник Н. В. Дослідницькі університети в процесах трансферу знань: 

міжнародний досвід реалізації прав інтелектуальної власності.  Особенности 

адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству 

Европейского Союза: матер. Межд. науч.-практ. конф. (27 – 28 марта 2015 г., г. 

Кишенев, заочна участь). Кишенев, 2015. С. 188 – 191.  
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університетів. Актуальні питання державотворення в Україні: матер. Міжн. 

наук.-практ. конф. (22 травня 2015 р., м. Київ, особиста участь). Київ, 2015. С. 

574 – 575.  

10. Чередник Н. В. Договори трансферу знань в діяльності дослідницького 

університету. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та 

його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матер. 
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2015. С. 276 – 282.  
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інтелектуальної власності в сучасних умовах: матер. наук.-практ. конф. (17 
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