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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ

про комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності 
Національного університету кораблебудування імені адмірала

Макарова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні 

(комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів 
інтелектуальної праці у ринковий товар.

1.2. Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу 
чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

1.3. Патентування - процедура офіційного посвідчення авторства на 
винахід (корисну модель) з метою отримання на них виключного права протягом 
певного строку;

1.4. Патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і 
право власності на винахід (корисну модель);

1.5. Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності 
людини в будь-якій сфері технології;

1.6. Службовий твір -  це твір, створений автором у порядку виконання 
службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору 
(контракту) між ним і роботодавцем. Виходячи з визначення, службовий твір 
повинен бути створений в результаті виконання службового завдання або на 
умовах передбачених трудовим договором (контрактом). Твір не буде вважатись 
службовим, якщо виходить за межі трудових функцій автора або при відсутності 
поставленого завдання.

1.7. ОІВ -  об’єкт інтелектуальної власності;
Службовий ОІВ - об'єкт інтелектуальної власності, що створюється 

працівником у зв'язку з виконанням трудового договору (виконанням службових 
обов'язків чи доручень НУК ім. адм. Макарова (далі Установа) або з 
використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та комерційної таємниці 
Установи під час перебування працівника з Установою в трудових відносинах, 
якщо договором між Установою та працівником не передбачено інше;

Службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), 
посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають 
виконання робіт, які можуть привести до створення ОІВ, обов'язки працівника з 
виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної тематики 
УААН, відомчої тематики (відомчого замовлення НАН України), пошукової та 
договірної тематики відповідно до перспективних та щорічних планів наукових 
досліджень, робочих планів з виконання теми наукових досліджень Установи.

2. ОЦІНКА ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОІВ
2.1. Після документального оформлення результатів інвентаризації 

проводиться оцінка первісної вартості виявлених ОІВ, що підлягають



зарахуванню на баланс Національного університету кораблебудування ім. 
адмірала Макарова (далі -  Університет).

2.2. Об'єкт інтелектуальної власності, який виникає в результаті розробок 
(чи на етапі розробок внутрішнього проекту), визнається активом за умов, якщо 
університет має:

намір, технічну можливість та ресурси для доведення об'єкта інтелектуальної 
власності до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

можливість отримання майбутніх економічних вигід або потенціалу 
корисності від реалізації або використання об'єкта інтелектуальної власності;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробкою 
об'єкта інтелектуальної власності.

2.3. Об'єкт інтелектуальної власності оцінюється за первісною вартістю, 
якою є:

вартість придбання у разі придбання за плату;
собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення); 
справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних 

осіб (крім суб’єктів державного сектору);
первісна (переоцінена) вартість об'єкта інтелектуальної власності у разі 

отримання без оплати від суб’єктів державного сектору.
2.4 Первісна вартість об'єкта інтелектуальної власності, отримана 

безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) 
вартості об'єкта інтелектуальної власності суб’єкта державного сектору, що їх 
передав.

У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості об'єкта 
інтелектуальної власності, первісна вартість визначається на рівні справедливої 
вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до 
законодавства.

2.5. Первісна вартість об'єкта інтелектуальної власності, створеного 
суб’єктом державного сектору, складається з витрат, які можна прямо віднести 
на створення (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, 
безпосередньо пов'язані із створенням цього об'єкта інтелектуальної власності) 
та підготовку об'єкта інтелектуальної власності до використання (оплата 
реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
(ВИЯВЛЕННЯ) ОІВ

3.1. Інвентаризація ОІВ в Університеті має на меті встановлення факту 
наявності та використання Університетом ОІВ, перевірку факту їх відображення 
в бухгалтерському обліку та організацію їх оприбуткування у разі їх відсутності 
на балансі. На виконання цього наказом ректора створюється і затверджується 
склад інвентаризаційної комісії.

3.2. Первинну реєстрацію та постановку на бухгалтерський облік створених 
об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів



проводять для оформлення операцій із введення і використання ОІВ у 
господарському обороті.

3.3. Первинну реєстрацію створених об'єктів права інтелектуальної 
власності проводить експертна комісія з комерціалізації інтелектуальної 
власності НУК* на підставі охоронного документа, що засвідчує майнові права 
на ОІВ (патенту на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту 
на промисловий зразок, патенту на сорт рослин свідоцтва на знак для товарів і 
послуг, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір тощо).

3.4. Відділ обліку матеріальних цінностей здійснює постановку на 
бухгалтерський облік створених об'єктів інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів на підставі документу, що підтверджує майнові права на 
ОІВ та складає акт введення в господарський оборот об'єкта інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів.

Інвентаризаційна комісія повинна перевірити наявність документів, згідно 
яких оформлені придбані нематеріальні активи, і документів, що описують сам 
об'єкт нематеріальних активів, які були підставою для їх оприбуткування.

4.1 Положення про комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
вводиться в дію наказом ректора за попереднім затвердженням на Вченій раді 
НУК ім. адм. Макарова.

4.2. Зміни до цього положення вносяться та затверджуються на Вченій раді 
НУК ім. адм. Макарова та затверджуються і вводяться в дію наказом ректора.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Проректор з НР 

Головний бухгалтер 

Керівник юридичної служби 

Начальника НДЧ

В.С. БлінцовВ

І.]І.Г. Яковлева

О.І. Савенков

.1. Маркін
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ПРОЦЕДУРА

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
Національного університету кораблебудування імені адмірала

Макарова
Постановка на баланс ОІВ (чинний)

1. Подання документів до оціночної комісії: опис патенту або 
службового твору.
2. Рішення комісії про доцільність комерціалізації цього об’єкту 
інтелектуальної власності.
3. Оцінка вартості об’єкта інтелектуальної власності.
4. Постановка на баланс НУК об’єкта інтелектуальної власності.


