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ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

В НАУКОВІЙ УСТАНОВІ 

 

CONSTRUCTION OF AN INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM IN A 

SCIENTIFIC INSTITUTION 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ В НАУЧНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Анотація. Розглядається роль та місце системи управління інтелектуальною власністю в наукових 

установах для отримання та впровадження результатів наукової діяльності шляхом створення і комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності. Метою доповіді є методична допомога авторам та науковцям, які працюють 

в наукових установах а також менеджменту цих установ у побудові системи управління інтелектуальною 

власністю в таких установах. Завдання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності має вирішуватись в 

двох напрямках – створення в середині установи сучасних засобів і процедур управляння об’єктами та процесами 

ІВ (внутрішня політика у сфері ІВ), та активна зовнішня діяльність, спрямована на задоволення потреб суб’єктів 

ринку наукових послуг (зовнішня політика у сфері ІВ). Реалізація завдань внутрішньої політики передбачає 

створення максимально сприятливих умов для стимулювання і заохочення наукових і практичних співробітників 

до створення нових технологій, нормативне забезпечення процесів управління ОІВ шляхом розробки, прийняття 

та впровадження відповідних регламентів, наказів, керівних документів; налагодження механізму постійної 

співпраці наукових та технічних підрозділів; надання ОІВ передбаченої законодавством правової форми; 

розробка та впровадження ефективної облікової політики щодо ОІВ.  

Abstract. The role and place of the intellectual property management system in scientific institutions for obtaining 

and implementing the results of scientific activities through the creation and commercialization of intellectual property. 

The purpose of the report is to provide methodological assistance to authors and scientists working in scientific 

institutions, as well as the management of these institutions in building an intellectual property management system in 

such institutions. The task of commercialization of intellectual property should be addressed in two directions - the 

creation within the institution of modern tools and procedures for managing IP objects and processes (domestic IP policy), 

and active external activities aimed at meeting the needs of market participants services (foreign policy in the field of IP). 

Implementation of domestic policy objectives involves creating the most favourable conditions for stimulating and 

encouraging researchers and practitioners to create new technologies, regulatory support for IPR management processes 

through the development, adoption and implementation of relevant regulations, orders, guidelines; establishing a 

mechanism for constant cooperation of scientific and technical departments; providing IPR with the legal form provided 

by law; development and implementation of an effective accounting policy for IPR. 

Аннотация. Рассматривается роль и место системы управления интеллектуальной собственностью в 

научных учреждениях для получения и внедрения результатов научной деятельности путем создания и 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Целью доклада является методическая помощь 

авторам и ученым, которые работают в научных учреждениях а также менеджмента этих учреждений в 

построении системы управления интеллектуальной собственностью в таких учреждениях. Задача 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности должен решаться в двух направлениях - создание 

в середине учреждения современных средств и процедур Управления объектами и процессами ИС (внутренняя 

политика в сфере ИС), и активная внешняя деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
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субъектов рынка научных услуг (внешняя политика в сфере ИС). Реализация задач внутренней политики 

предусматривает создание максимально благоприятных условий для стимулирования и поощрения научных и 

практических сотрудников к созданию новых технологий, нормативное обеспечение процессов управления ОИС 

путем разработки, принятия и внедрения соответствующих регламентов, приказов, руководящих документов; 

налаживание механизма постоянного сотрудничества научных и технических подразделений; предоставление 

ОИС предусмотренной законодательством правовой формы разработка и внедрение эффективной учетной 

политики по ОИС. 

 

Одним з основних результатів наукової діяльності є створення об’єктів інтелектуальної 

власності, які можуть бути суттєвим (якщо не вирішальним) фактором економічної 

спроможності їх творців. Проте, від ідеї до її втілення в об’єкт інтелектуальної власності, а 

тим більше – до її комерційної реалізації – досить довгий та складний шлях. Лише правильно 

та ефективно організований процес управління об’єктами інтелектуальної власності в 

науковій установі допоможе не лише виявляти такі об’єкти, але і правильно розпорядитись 

ними та отримати відповідний зиск від творчої діяльності науковців. Важливість такого 

завдання обумовлює актуальність цієї доповіді. 

Сучасна наукова установа найчастіше є складним та досить заорганізованим організмом. 

Хоча науковий пошук, натхнення та інтелектуальна творчість підкоряються своїм законам, які 

не завжди можуть бути вміщені в прокрустове ложе формальних процедур, лише наявність та 

ефективність таких процедур, які будуть відомі усім науковцям та будуть виконуватись в 

установі, здатна забезпечити не лише створення наукового продукту, але і його 

комерціалізацію. Допомогти авторам та науковцям, які працюють в державних наукових 

установах а також менеджменту цих установ побудувати систему управління інтелектуальною 

власністю в установі є завданням цієї доповіді. 

Результатом, продуктом діяльності наукових установ є науковий результат, як нове 

наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень 

та зафіксоване на носіях інформації. Однією із форм наукового результату є об’єкти 

інтелектуальної власності, втілені у об’єкти авторського права (звіти, опубліковані наукові 

статті, монографії), наукові відкриття, та об’єкти промислової власності (винаходи, корисні 

моделі, комерційні таємниці, ноу-хау, сорти рослин, породи тварин та т.і.) [1]. 

Проте, інтелектуальний потенціал об'єктів інтелектуальної власності дуже часто не 

знаходить свого застосування, насамперед, через те, що самі творці не вміють правильно 

визначити форму використання створеного нововведення, вибрати сферу його застосування і 

коло потенційних споживачів. Успішна реалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності є 

можливою лише при професійному управлінні інтелектуальною власністю підприємств 

(організацій, установ) [2]. 

Завдання комерціалізації ОІВ вирішується в двох взаємопов’язаних напрямках – 

створення всередині установи сучасних засобів і процедур управляння об’єктами та 

процесами ІВ (внутрішня політика установи в сфері ІВ), та активна зовнішня діяльність, 

спрямована на задоволення потреб суб’єктів ринку медичних послуг (зовнішні політика в 

сфері ІВ).  

Реалізація завдань внутрішньої політики установи в сфері ІВ передбачає вирішення 

таких завдань:  

- створення максимально сприятливих умов для стимулювання і заохочення наукових і 

практичних співробітників до створення ОІВ. Зазначені стимули передбачають участь авторів 

у доходах від реалізації (ліцензування) прав на ОІВ, матеріальне заохочення за створення 

об’єктів авторського права, заходи морального заохочення та т.і. ; 

- превентивне нормативне забезпечення належності прав на створенні службові ОІВ, 

захист інтересів установи у відносинах з авторами, що передбачає укладення авторських 

договорів про розподіл прав на ОІВ, ще до початку роботи над створенням таких об’єктів; 

- нормативне забезпечення процесів управління ОІВ шляхом розробки, прийняття та 

впровадження відповідних регламентів, наказів, керівних документів; 
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- своєчасне виявлення ОІВ, створених в процесі виконання наукових досліджень та 

клінічної практики;  

- налагодження механізму постійної співпраці підрозділів, де виникають ОІВ з 

підрозділом, який забезпечує аналіз отриманої інформації, її класифікацію, оцінку можливості 

та доцільності надання їй форми ОІВ, і, за доцільності, прийняття рішення про способи її 

захисту, як об’єкта ОІВ.  

- надання ОІВ передбаченої законодавством правової форми (реєстрація винаходів, 

корисних моделей, об’єктів авторського права, засекречування комерційних таємниць та т.і.);  

- розробка та впровадження ефективної облікової політики щодо ОІВ, яка передбачає 

адаптовані до потреб установи та гнучкі процеси оцінки, постановки на облік, амортизації, 

списання ОІВ. 

- проведення аналізу зареєстрованих винаходів та корисних моделей на предмет 

перспективності їх комерціалізації. Прийняття рішення, щодо відмови від підтримання 

чинності патентів, які не мають перспектив їх впровадження чи ліцензування. 

Реалізація напрямків зовнішньої політики установи в сфері ІВ передбачає вирішення 

таких завдань:  

- здійснення активної, наступальної, креативної маркетингової політики, спрямованої а 

пошук потенційних споживачів створених установою ОІВ, а також, пошук потенційних 

замовників, під потреби яких може бути створено ОІВ; 

- комплексне та надійне правове забезпечення процесів набуття, розпоряджання, 

ліцензування, захисту, охорони ІВ; 

- проведення маркетингових досліджень щодо потреб в рішеннях та можливості 

реалізації готових рішень, втілених в ОІВ; 

- постійний моніторинг ринку з метою встановлення фактів порушення прав на ОІВ, що 

належать установі та своєчасне правове реагування на такі факти. 

Реалізація політики вимагає спеціалізованого організаційного забезпечення. Специфіка 

діяльності з комерціалізації наукових досліджень, вимагає інтеграції в одному підрозділі 

наукової установи, як наукових, так і комерційних функцій, що можливо лише шляхом 

створення окремого підрозділу з питань інноваційної діяльності, трансферу технологій та 

інтелектуальної власності [3]. 

Зважаючи на таке, доцільним є організаційно виокремити сферу управління 

інтелектуальною власністю та її комерціалізації у окремий напрямок діяльності, де має 

забезпечуватись увесь життєвий цикл та напрямки роботи в сфері інтелектуальної власності, 

та забезпечення реалізації процесів у наступних напрямках: 

Напрямок правового забезпечення діяльності в сфері інтелектуальної власності, 

передбачає здійснення таких функцій: написання внутрішніх регламентів управління 

об’єктами та процесами ІВ; розробка, аналіз та постійне удосконалення з урахуванням змін, 

що відбуваються в установі та в законодавстві, методології роботи з об’єктами ІВ; правова 

робота з авторами об’єктів ІВ, які є працівниками установи, з метою взаємного захисту прав і 

інтересів сторін процесу створення ІВ; моніторинг можливих порушень прав ІВ, оперативне 

реагування на них; здійснення заходів щодо захисту прав на ОІВ в адміністративному та 

судовому порядку; забезпечення процесів договірного набуття та передання прав на об’єкти 

ІВ, в тому числі за ліцензійними, франчайзинговими та корпоративними угодами. 

Напрямок економіки та маркетингу ІВ, який передбачає забезпечення реалізації 

наступних функцій: організація та проведення оцінки прав на ОІВ; моніторинг ринків на 

предмет відшукання потреб сторонніх суб’єктів в ОІВ, які може запропонувати установа; 

маркетинг ОІВ, пропонування для продажу, проведення попередніх переговорів; 

удосконалення методології внутрішньої облікової політики ОІВ, взаємодія з бухгалтерськими 

підрозділами з питань щодо удосконалення обліку таких об’єктів. 

Напрямок набуття та правової охорони прав інтелектуальної власності, що включає таке: 

виявлення об’єктів ІВ, що виникають в діяльності установи; робота з авторами ОІВ з метою 

прийняття раціональних рішень щодо доцільності правової охорони ОІВ та її форми; 
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забезпечення державної реєстрації патентоспроможних ОІВ; забезпечення охорони не 

патентоспроможних ОІВ засобами комерційної таємниці; створення та ведення в установі 

реєстрів прав ІВ; здійснення своєчасних заходів щодо продовження (або відмови від 

продовження) дії охоронних документів. 

Що стосується внутрішніх нормативних документів, що мають формалізувати на 

упорядковувати процеси управління ОІВ в установі, то доцільним є розроблення, 

затвердження у встановленому порядку, введення в дію «Настанови з інтелектуальної 

власності», в якій зокрема описується: види об’єктів ІВ, їх особливості, форми, значення для 

діяльності установи; порядок виникнення та набуття прав на ОІВ; можливості отримання 

економічного, соціального, іміджевого ефекту від впровадження ОІВ; зв'язок ІВ з 

можливостями інноваційного розвитку установи; інструктаж співробітників щодо роботи з 

ОІВ. 

Окрім того, важливим керівним документом є «Положення про інтелектуальну власність 

установи» яким зокрема передбачається: основні положення політики установи у сфері ІВ; 

порядок дій співробітників, керівництва підрозділів та адміністрації установи у випадку 

створення ОІВ, рух документів, управлінських рішень та прав на об’єкти; порядок 

формалізації ОІВ, надання їм захисту, зберігання, використання, комерціалізації, та т.і.; 

систему стимулювання працівників до створення об’єктів ІВ; осіб, відповідальних за 

реалізацію політики в сфері ІВ, їх функціональні завдання, права та обов’язки. 

Для запровадження зазначених заходів та уніфікації процедур мають бути розроблені 

зразки певної типової документації, необхідну для запровадження в повсякденну діяльність 

установи, таку, як форма договору між автором ОІВ та установою про належність прав ІВ; 

форма договору про конфіденційність; типові договори про передання прав на ОІВ та надання 

ліцензій на їх використання, в залежності від виду об’єктів та форми розпоряджання правами; 

пам’ятку про порядок дій при створенні ОІВ, та т.і. документи, як дозволяють ефективно 

формалізовувати процеси та дії. Окрім того нагальним питанням є внесення змін до посадових 

інструкції працівників, щодо діяльності з ОІВ та керівників підрозділів, щодо забезпечення 

процедур з ОІВ, яким такі дії віднесені до їх прямих функціональних обов’язків. 
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