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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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; 
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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;  

- 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 
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діяльності; проаналізовано особливості набуття прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені в його діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2). 

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 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. 
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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 

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;  
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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 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;  

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 – 
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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 

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 
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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 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. 

Структура дисертації зумовлена завданнями та предметом дослідження. 

Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, що охоплюють шість 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 212 сторінок, з них основного тексту ‒ 172 сторінки, 

анотації на 8 сторінках, список використаних джерел (169 позицій на 19 

сторінках) та додатки на 10 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі розкривається та обґрунтовується актуальність дисертаційного 

дослідження, визначаються його мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

методологічна основа його здійснення; формулюються основні положення 

наукової новизни, теоретична і практична значущість отриманих результатів і 

особистий внесок здобувача. 

Розділ 1 «Дослідницький університет як учасник відносин 

інтелектуальної власності та значення інтелектуальної власності в його 

діяльності» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто поняття 

дослідницького університету, критерії, яким має відповідати заклад вищої 

освіти для набуття такого статусу, його особливості як суб’єкта права 

інтелектуальної власності; поняття інноваційної інфраструктури 

дослідницького університету та особливості участі останнього в її діяльності. 

У підрозділі 1.1 «Дослідницький університет як учасник відносин 

інтелектуальної власності» досліджується історія виникнення дослідницьких 

університетів, поняття та критерії, яким має відповідати заклад вищої освіти для 

набуття такого статусу, еволюція правового регулювання та розвиток системи 

охорони права інтелектуальної власності на її об’єкти, створені в діяльності 

дослідницького університету. 

На підставі історико-правового аналізу було встановлено, що категорія 

дослідницьких університетів вперше виникла у Сполучених Штатах Америки. 
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І хоча поняття дослідницького університету було введене в наукове середовище 

в 1994 р. Комісією Карнегі з питань вищої освіти, сама модель такого 

університету існувала вже давно. Поняття використовувалось для 

розмежування класичних вузів та університетів, які поєднували в собі велику 

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

Рушійним моментом у сфері правового регулювання для розвитку 

дослідницьких університетів стало прийняття у 1980 р. Закону США Бея-Доуля 

(далі - Закон). Законом права інтелектуальної власності на об’єкти, створені із 

залученням бюджетних коштів, надавались університетам, де вони були 

створені. Додатково в Законі 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 тощо. 

Розглядаючи питання еволюції правового регулювання діяльності 

дослідницьких університетів у сфері права інтелектуальної власності у світі, 

було встановлено, 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. 

     Констатовано, що в Україні діяльність дослідницьких університетів уперше 

була регламентована Законом України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. 

№2984-ІІІ та Положенням про дослідницький університет, затвердженим 

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

втратило чинність. Із прийняттям у 2014 році нового Закону України «Про вищу 

освіту» внесено зміни до нормативно-правового регулювання статусу 

дослідницьких університетів в Україні. Встановлено, що на відміну від 

попередньої редакції, 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). Тобто дослідницьким університетом може бути заклад вищої освіти – 

установа, яка є юридичною особою приватного або публічного права та має 

статус національного.  

Доведено необхідність удосконалити поняття дослідницького 

університету. На підставі аналізу міжнародного досвіду та новел 

законодавства України запропоновано обов’язкові критерії, яким має 

відповідати університет для набуття статусу дослідницького, з метою 

включення їх до Положення про дослідницький університет. 

Підрозділ 1.2 «Інноваційна інфраструктура дослідницького 

університету» присвячено вивченню структур інноваційної діяльності, які 

сприяють дослідницьким університетам у розпорядженні правами 

інтелектуальної власності. Наголошено, що Закон України «Про вищу освіту» 

серед інших новел на найвищому законодавчому рівні наділив дослідницькі 

університети правом на утворення інноваційних структур різних типів та 
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внесення до статутних капіталів таких структур об’єктів права інтелектуальної 

власності;  

На підставі аналізу міжнародного досвіду встановлено, що інфраструктури 

інноваційної діяльності бувають таких типів: фінансовий, виробничо-

технологічний, інформаційний, кадровий, експертно-консалтинговий.  

Визначено, що серед інституцій в інноваційній сфері, якими є суб’єкти 

інноваційної діяльності, є такі, що засновуються як юридичні особи 

(підприємницькі (господарські) товариства, об’єднання підприємств за 

Господарським кодексом 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). 

Запропоновано поняття інноваційної інфраструктури дослідницького 

університету. Проаналізовано правові підстави її взаємодії з дослідницьким 

університетом у контексті розпорядження правами інтелектуальної власності 

Розділ 2 «Особливості створення об’єктів права інтелектуальної 

власності у дослідницькому університеті за законодавством України» 

складається з двох підрозділів, присвячених дослідженню об’єктів права 

інтелектуальної власності в діяльності дослідницького університету; вивченню 

особливостей створення об’єктів права інтелектуальної власності у 

дослідницькому університеті та їх правової охорони.  

У підрозділі 2.1 «Об’єкти права інтелектуальної власності в діяльності 

дослідницького університету» розглянуто особливості набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності таким суб’єктом, як дослідницький університет. 

Проаналізовано законодавство України і встановлено, що дослідницькі 

університети можуть набувати прав на широкий перелік об’єктів права 

інтелектуальної власності (крім наукового відкриття). Законом України «Про 

вищу освіту» передбачено чіткі вимоги щодо діяльності дослідницьких 

університетів саме у сфері набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  

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, комерційну таємницю); науково-технічну інформацію; 

ноу-хау.  

Первинним суб’єктом права інтелектуальної власності дослідницький 

університет може бути щодо таких 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 таких 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. 

У підрозділі 2.2 «Створення об’єктів права інтелектуальної власності у 

дослідницькому університеті та їх правова охорона» розглянуто особливості 

набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності дослідницьких 

університетів, їх правова охорона. 

Установлено, що дослідницький університет має певні особливості щодо 

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

а саме: у правовідносинах із фізичними особами дослідницький університет 

набуває прав інтелектуальної власності: як роботодавець ‒ на підставі 

законодавчих норм спільно із працівником, або шляхом врегулювання відносин 

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 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.  

З огляду на позитивний міжнародний досвід та з урахуванням 

особливостей набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності дослідницьким 

університетом за законодавством України, доведено необхідність розроблення 

Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності для 

університетів та науково-дослідних установ України. 

Розділ 3 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності у дослідницьких університетах» охоплює два підрозділи, в яких 

досліджено теоретичні положення про договори у сфері інтелектуальної 

власності в контексті діяльності дослідницького університету; вивчено 

міжнародний досвід застосування окремих видів договорів у діяльності 

дослідницького університету; запропоновано методичні рекомендації щодо 

запровадження в Україні типових конструкцій договорів на проведення 

спільних наукових досліджень з метою активізації міжнародного 

співробітництва у галузі досліджень та розбудови інноваційної економіки. 
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У підрозділі 3.1 «Теоретичні положення про договори у сфері 

інтелектуальної власності в дослідницьких університетах» розглянуто 

теоретичні підходи до систематизації договорів у сфері розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності, загальна правова 

характеристика цих зобов’язань та особливості з точки зору діяльності 

дослідницького університету. Досліджено широке коло зобов’язань щодо 

розпорядження правами інтелектуальної власності дослідницьким 

університетом на підставі аналізу вітчизняного законодавства, наукової 

літератури та зарубіжного досвіду. Приділено окрему увагу конструкціям 

договорів про конфіденційність та про передачу матеріалу. 

Підкреслено, що 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 ході власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. У зв’язку з 

чим у роботі запропоновано систематизувати договори у сфері реалізації права 

інтелектуальної власності дослідницького університету шляхом розподілу за 

такими групами: 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 підрозділі 3.2 «Міжнародний досвід застосування окремих видів 

договорів у діяльності дослідницького університету. Перспективи для 

України» було приділено увагу опрацюванню міжнародного досвіду 

застосування договірних конструкцій у діяльності зарубіжних дослідницьких 

університетів. Установлено низку договірних конструкцій і підходів у сфері 

розпорядження правами інтелектуальної власності, що широко застосовуються 

дослідницькими університетами в зарубіжних країнах. Надано цивільно-

правову характеристику зазначених зобов’язань.  

Так, проведено аналіз Рекомендацій Європейської комісії щодо управління 

інтелектуальною власністю у сфері трансферу знань і Кодекс правил для 

університетів та інших науково-дослідних установ С (2008) 1329 від 10 квітня 

2008 року та типових договірних конструкцій у сфері спільних досліджень 

Стенфордського, Сиракузького університетів, Массачусетського 

технологічного інституту, Кембриджського університету та Комплекту 

Ламберта для спільної науково-дослідної діяльності (Велика Британія).  

У результаті виявлено такі практичні підходи щодо права інтелектуальної 

власності: 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 
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діяльності, між суб’єктами, з метою уникнення набуття прав на один об’єкт 

права інтелектуальної власності у кількох сторін спільно.  

Визначено поняття договору про спільну науково-дослідну діяльність та 

договору консорціуму. Обґрунтовано необхідність розроблення та 

запровадження на рівні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

та Міністерства освіти і науки України типових конструкцій договору про 

спільну науково-дослідну діяльність і договору консорціуму, а також  

методичних рекомендацій до них. Сформульовано методичні рекомендації 

щодо положень у сфері реалізації прав інтелектуальної власності, які можуть 

бути покладені в основу типових договорів про спільну науково-дослідну 

діяльність. 

 

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 основі; кількість 
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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 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, 
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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 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. 
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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.  

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 (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». 
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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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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; 
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міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, що  присвячена 

дослідженню прав інтелектуальної власності в діяльності дослідницьких 

університетів в Україні та за кордоном. 

Дисертантом визначено 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. Вивчено особливості створення об’єктів права 

інтелектуальної власності у дослідницькому університеті за законодавством 

України. 

Розкрито питання розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності в дослідницьких університетах, запропоновано систематизацію 

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

Великої Британії та рекомендацій Європейської комісії стосовно застосування 

договорів про проведення спільних досліджень у діяльності дослідницького 

університету. Доведено необхідність розроблення та впровадження комплекту 

типових договорів на проведення спільних досліджень та методичних 

рекомендацій до них.  

Ключові слова: дослідницький університет, заклади вищої освіти, 

інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, права інтелектуальної 

власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чередник Н. В. Права интеллектуальной собственности 

исследовательских университетов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является самостоятельным завершенным научным трудом, 

посвященным исследованию прав интеллектуальной собственности в 

деятельности исследовательских университетов в Украине и за рубежом. 

Диссертантом определено понятие исследовательского университета и 

критерии, которым должны соответствовать заведения высшего образования 

для приобретения такого статуса. Рассмотрены его особенности как субъекта 

права интеллектуальной собственности. Исследованы понятие и особенности 

инновационной инфраструктуры исследовательского университета. Изучены 

особенности создания объектов права интеллектуальной собственности в 

исследовательском университете по законодательству Украины. 
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Раскрыт вопрос распоряжения имущественными правами 

интеллектуальной собственности в исследовательских университетах, 

предложено систематизацию договоров в данной сфере. Исследован 

зарубежный опыт на примере США, Великой Британии и рекомендаций 

Европейской комиссии по применению договоров о проведении совместных 

исследований в деятельности исследовательского университета. Доказана 

необходимость разработки и внедрения комплекта типовых договоров на 

проведение совместных исследований и методических рекомендаций к ним.  

Ключевые слова: исследовательский университет, высшие учебные 

заведения, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, 

права интеллектуальной собственности, распоряжение имущественными 

правами интеллектуальной собственности. 

 

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, Kyiv, 2019. 

The importance of the work is it's being 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 and 

providing recommendations concerning civil legislation improvement, which will 

result in research universities’ development in Ukraine. 

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

educational settings are obliged to meet to receive the status in accordance with 

foreign experience and Ukrainian legislation. The improved term of the research 

university and the criteria’s is provided, outlined its peculiarities as the intellectual 

property subject.  

Innovation infrastructure of research university term and specific features are 

investigated. The specifics of intellectual property in research universities under 

Ukrainian law, such as the list of objects which may be obtained by the university 

through cooperation with private persons and legal entities. 

The specifics concerning obtaining intellectual property rights by the research 

university in Ukraine are analyzed. Namely, it was clarified that in relationship in 

law with private persons the university may obtain intellectual property rights as an 

employer in joint ownership with employee or through allocation of rights in labor 

agreements; as a customer on the terms of agreement, through legally provided 

terms, if the opposite is not agreed with a performer; legacy; will. 



20 
 

Moreover, the research university may obtain intellectual property rights 

through a relationship in law with legal entities on the following legal grounds: under 

contract terms, on the ground of legal succession. 

Furthermore, the recommendations for 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.  

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 namely the USA, The United Kingdom, and European Commission 

recommendations.  

The terms of research collaboration agreements and consortium agreements are 

defined. The need of model agreements with recommendations for the joint research 

framing and implementation have been studied. The list of recommendations to the 

model agreements concerning intellectual property issues has been provided. The 

creation of the state level consulting centr in the field of knowledge and technology 

transfer has been proved.  

Considering the legal analysis of the foreign and Ukrainian legislation the 

conceptual directions of improvement The Civil Code of Ukraine and The Standard 

Intellectual Property Policies for Universities and public research institutions 

development are determined. 

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

innovation infrastructure, intellectual property rights, intellectual property rights 

realization. 

 


