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Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в 

наукових установах 

На сайті НАН України www.nas.gov.ua відкрито новий інформаційний 

ресурс Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в 

наукових установах  (Національна академія наук України). 

Сайт присвячений наданню інформації щодо актуальних питань 

охорони інтелектуальної власності, що включає: 

права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за бюджетні 

кошти, 

охорона прав інтелектуальної власності при реалізації проектів Рамкової 

програми досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020»; 

службові об’єкти права інтелектуальної власності, 

укладання договорів з винахідниками, авторами; 

виплата винагороди; 

проведення патентних досліджень; 

патентна інформація вільного доступу; 

охорона конфіденційної інформації; 

підрозділи з питань трансферу технологій; 

трансфер технологій, укладання договорів; 

використання об’єктів права інтелектуальної власності; 

створення господарських товариств з метою використання об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

патентно-кон’юнктурні дослідження; 

наукові публікації та авторське право, ліцензії вільного доступу при 

виданні наукових журналів, застосування знаку охорони авторського права; 

оцінка майнових прав інтелектуальної власності, визначення ставок роялті; 

облік об’єктів права інтелектуальної власності; бухгалтерський облік 

нематеріальних активів; звітність, відкриття наукових тем; контроль діяльності 

у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності. 

Наводяться законодавчі акти та акти НАН України з питань охорони прав 

інтелектуальної власності та трансферу технологій. 

Наведено інформацію щодо результатів щорічного Конкурсу установ НАН 

України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, 

охороні та використанні  об’єктів інтелектуальної власності та за звання 

«Винахідник  року Національної академії наук України» 

Особливість надання інформації – також її розміщення для цільових 

груп користувачів: 

винахідники та автори; 

підприємці; 

підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності; 

редакції наукових журналів. 

На сайті передбачено розміщення відповідей на поширені запитання від 

наукових установ та їх працівників з питань охорони інтелектуальної власності 

та трансферу технологій. Відповіді готуються фахівцями Центру досліджень 

інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН  України. 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/ipr/Pages/default.aspx
http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/ipr/Pages/default.aspx
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3733


Також на сайті передбачено наведення новин щодо охорони прав 

інтелектуальної власності у науково-технічній сфері. 

Підтримання сайту здійснюється Центром досліджень інтелектуальної 

власності та трансферу технологій НАН України. 

У зв’язку з зацікавленістю у розвитку сайту розробники сайту були б 

вдячні за поради та співпрацю з фахівцями наукових установ НАН України та 

інших установ щодо вдосконалення сайту. 

Це стосується можливого розміщення на сайті методичних матеріалів 

(посилань на них) щодо комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 

власності; трансферу технологій у бюджетній сфері тощо. Передбачається 

розміщення інформації щодо прикладів комерціалізації розробок наукових 

установ НАН України, формування посилань на методичні іноземні видання 

щодо трансферу технологій тощо. 

Контактні дані ЦДІВТТ НАН України: 

e-mail: ciptt@nas.gov.ua 

тел. (044) 239-67-59, 239-67-64, 239-65-02. 
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