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ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ
про політику в сфері інтелектуальної власності 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Університет визнає потребу в стимулюванні практичного застосування і 
використання в економічних цілях результатів наукових досліджень, які 
проводяться Університетом, на благо суспільства, у зв'язку з чим ним було 
прийнято наступне Положення, що регулює відносини у сфері інтелектуальної 
власності.

1. Загальні положення
Дане Положення стосується питань права власності, охорони і 

комерційного використання інтелектуальної власності, яка створювалася 
Дослідниками під час виконання своїх службових обов'язків або здійснення 
діяльності в Університеті. У документі викладаються встановлені Університетом 
правила співпраці з промисловими та комерційними організаціями і 
визначаються принципи розподілу економічної вигоди, отриманої в результаті 
комерціалізації інтелектуальної власності.

Це Положення має на меті:
1) заохочення, стимулювання і підтримку наукових досліджень і розробок;
2) забезпечення правової визначеності у сфері науково-дослідної діяльності 

і правовідносин із третіми особами у зв'язку з використанням технологій;
3) введення в дію прийнятних для Інституту процедур виявлення, 

встановлення режиму права власності, охорони і комерціалізації інтелектуальної 
власності;

4) забезпечення своєчасної та ефективної охорони інтелектуальної 
власності та управління нею;

5) створення сприятливих умов для реєстрації, моніторингу та ведення 
портфеля об'єктів інтелектуальної власності Інституту;

6) забезпечення справедливого і чесного розподілу економічної вигоди від 
комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням вкладів Винахідників 
та Університету;

7) зміцнення репутації Університету як науково-дослідної установи і члена 
суспільства, а також репутації Дослідників шляхом застосування результатів 
досліджень у масштабах і на благо суспільства. Жодне положення цього 
документа не скасовує дії норм чинного національного права.

2. Визначення
«Комерціалізація» означає будь-яку форму комерційного використання 

інтелектуальної власності, у тому числі відступлення прав, надання ліцензій, 
внутрішнє використання в межах Університету і комерціалізацію силами 
спеціалізованого підприємства.

«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 
охороноздатності відповідно до норм законодавства про авторське право.

«Ресурси Університету» — будь-яка форма фінансових коштів, 
матеріально-технічної бази або ресурсів, включаючи обладнання, витрачені 
матеріали та людські ресурси, що прямо або опосередковано надаються 
Університетом.

«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.

3. «Право інтелектуальної власності» (Право ІВ)
«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.

«Винахідник» -  це дослідник, що зробив внесок у створення 
інтелектуальної власності. «Договір на проведення досліджень» може означати 
Договір на надання науково-дослідних послуг, Угоду про спільні НДДКР, Угоду 
про передачу матеріалу, Угоду про конфіденційність, Договір на надання 
консультативних послуг та інший вид договору, який стосується досліджень, 
проведених Дослідником, у сфері інтелектуальної власності, створюваної в 
Університеті.

«Дослідник» -  це:
1) особа, яка перебуває у трудових відносинах з Інститутом, включаючи 

працівників-студентів і технічний персонал;* (у службовому творі студенти та 
аспіранти, докторанти не можуть брати участь тому, що фінансуються не з 
університету)

2) студент Інституту, у тому числі студент бакалаврату, або аспірант;
3. Сфера дії Положення
3.1. Дія цього Положення поширюється на всю Інтелектуальну власність, 

яка була створена не раніше [дата], і на всі пов'язані з нею Права ІВ.
3.2. Дія цього Положення поширюється на всіх Дослідників, які вступили в 

правовідносини з Інститутом, на підставі яких це Положення пов'язує 
Дослідника юридичними зобов'язаннями. Такі правовідносини можуть виникати 
на підставі норми закону, колективного або індивідуального договору.

* у службовому творі студенти та аспіранти, докторанти не можуть брати участь

3.3. Це Положення не застосовується в тих випадках, коли Дослідник до



настання дати набрання чинності цього Положення уклав з Університетом угоду 
про зворотне, або коли Університет раніше уклав договір із третьою особою, 
яким регулюються права та обов'язки, встановлені цим Положенням.

4. Правові аспекти статусу Дослідників.
4.1. 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 Університетом 
і Дослідником, містив положення, в силу якого дія цього Положення 
поширюється на Дослідника.

4.2. Перед тим, як розпочинати будь-яку науково-дослідну діяльність, 
студенти Університету зобов'язані укласти угоду, на підставі якої норми цього 
Положення набувають для них зобов’язального характеру, тобто вони мають 
дотримуватися норм Положення.

4.3. Аспіранти, які проходять реєстрацію для участі в науково-дослідних 
програмах для докторантів, зобов'язані укласти угоду, на підставі якої після 
реєстрації норми цього Положення набувають для них зобов’язального 
характеру.

4.4. Особа, уповноважена укладати договір від імені Університету, 
зобов'язана вживати заходів до того, щоб Дослідники, які не перебувають у 
трудових відносинах з Університетом, до початку науково-дослідної діяльності 
в Університеті в обов'язковому порядку підписували угоду, на підставі якої 
норми цього Положення набувають для них обов'язковий характер, а також 
договір відступлення на право власності ІВ, тобто можуть використовувати ІВ, 
яку вони створюють в ході здійснення своєї діяльності в рамках їх взаємодії з 
Університетом.

5. Підтримка з боку зовнішніх спонсорів, співпраця з третіми особами в 
рамках науково-дослідної діяльності

5.1. Дослідник відповідає за забезпечення того, щоб до початку науково- 
дослідної діяльності, що проводиться спільно з третьою особою, умови співпраці 
були викладені в письмовому договорі (далі іменованому Договір на проведення 
досліджень).

5.2. Особи, що діють в інтересах Університету, зобов'язані виявляти 
належну увагу в ході узгодження та підготовки проектів, які можуть порушувати 
належні Інституту Права ІВ.

5.3. За відсутності договору, передбаченого Пунктом 5.1, Університет 
керується принципом розподілу Прав ІВ серед сторін, що співпрацюють, у 
частках, пропорційних ступеню їх участі в процесі створення інтелектуальної 
власності.

5.4. Для того, щоб сторони, що співпрацюють, мали можливість встановити 
частки, передбачені Пунктом 5.3, і щоб уникнути подальших суперечок 
доцільним є постійне ведення сторонами належним чином документально 
оформлених записів про здійснену ними науково-дослідну діяльність, яка 
скріплюється підписами всіх сторін.

5.5. Регуляційний режим конфіденційності положення Договору на 
проведення досліджень, покликаний забезпечувати затримку оприлюднення з



метою охорони прав, зазвичай не має діяти більше місяців, відлік яких 
починається з моменту, коли відповідна сторона повідомляється про намір 
оприлюднити інформацію.

5.6. Перед підписанням копія повного тексту проектів договорів та інших 
юридичних документів, якими встановлено належні Університету Права ІВ, в 
обов'язковому порядку передаються особі або до відділу, призначеного 
Університетом, з метою отримання його рекомендацій і на його підтвердження. 

6. Право власності на Інтелектуальну власність
6.1. Працівники Університету

6.1.1. Власником усіх прав на Інтелектуальну власність, яка була 
винайдена, розроблена або створена працівником Університету в ході 
виконання ним своїх службових обов'язків і в рамках його трудової 
діяльності, як правило, автоматично стає Університет.
6.1.2. Якщо працівник Університету створює Інтелектуальну власність 
поза межами звичайного виконання ним своїх трудових обов'язків, але за 
рахунок істотного використання Ресурсів Університету, буде вважатися, 
що він дав згоду на передачу Університету Прав ІВ на таку 
Інтелектуальну власність в якості плати за використання Ресурсів 
Університету.
6.1.3. Інтелектуальна власність, як вона визначається в Пункті 6.1.1, 

створена в ході науково-дослідної діяльності на підставі договору про 
спонсорську підтримку чи іншого договору з третьою особою або на 
виконання таких договорів, належить Університету, при цьому право 
власності визначається відповідно до умов відповідних договорів 
(відповідно до Розділу 5).
6.1.4. Дія Розділу 6.1 поширюється на студентів-працівників 
Університету.

6.2. Працівники, які займаються дослідницькою діяльністю в інших 
установах

6.2.1. Права щодо інтелектуальної власності, яка створюється 
працівником Університету в якості запрошеного наукового співробітника 
іншого Університету, регулюються договором між Університету та 
іншим Університету. Якщо належні Університету Права ІВ не 
зачіпаються, ІВ, створена в ході роботи запрошеного наукового 
співробітника, належить іншому Університету, якщо інше не передбачено 
договором.

6.3. Студенти
6.3.1. Студенти, які не перебувають у трудових відносинах з 
Університетом, є власниками всієї інтелектуальної власності та 
володільцями Прав ІВ, які вони створюють у межах своєї звичайної 
навчальної діяльності. Однак застосовуються винятки.

6.3.1.1. Інтелектуальна власність, створювана студентами в ході 
науково-дослідної діяльності на підставі договору про спонсорську 
підтримку чи іншого договору з третьою особою або на виконання 
таких договорів, спочатку належить Університету, а право власності на



неї згодом визначатиметься відповідно до умов договору, укладеного з 
третьою особою.
6.3.1.2. Якщо студент створює Інтелектуальну власність за рахунок 
істотного використання Ресурсів Університету у зв'язку зі 
здійснюваною ним науково-дослідною діяльністю, буде вважатися, що 
він дав згоду на передачу Університету Прав ІВ на таку Інтелектуальну 
власність в якості плати за використання Ресурсів Університету

6.3.2. Студентам надається можливість відступити Права ІВ 
Університету, після чого за ними закріплюються права в обсязі, рівному 
обсягу прав будь-якого працівника-Винахідника, як то передбачено цим 
Положенням. У таких випадках студентам слід дотримуватися процедур, 
викладених у цьому Положенні.

6.4. Всі права на Твори, що охороняються авторським правом, належать 
творцям таких незалежно від використання Ресурсів Університету. Винятки 
становлять охоронювані авторським правом Твори, які створюються за 
спеціальним дорученням Університету або в ході виконання договору на 
проведення досліджень за спонсорської підтримки або іншого договору з 
третьою особою, при цьому враховуються положення відповідних договорів, 
залишає за собою право відстрочувати їх комерційне використання, коли таке 
відстрочення відповідає його інтересам.

6.5. Із запитами про передачу Університетом прав Винахідникові 
(Винахідникам) або будь-якого іншого третій особі слід у першу чергу 
звертатися до особи або відділу, призначеного Інститутом Університету.

7. Виявлення, розкриття та комерціалізація інтелектуальної власності
7.1. Університету закликає своїх Дослідників виявляти результати 

досліджень, які мають цінність в якості об'єктів комерціалізації і, будучи 
використаними на благо суспільства, зміцнювати репутацію Університету.

7.2. Особа або відділ, призначений Університетом, відповідають за охорону 
і комерціалізацію інтелектуальної власності Університету. Однак, на кожному 
етапі відповідних процесів слід консультуватися з Винахідником 
(Винахідниками).

7.3. 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.

7.4. Дослідники, у тому числі працівники, студенти зобов'язані розкривати 
відомості про всю інтелектуальну власність, яка підпадає під дію Пункту 6, особі 
або відділу, призначеному Університету.

7.5. На Твори, що охороняються авторським правом, зобов'язання із 
розкриття, передбачене Пунктом 7.3, не поширюється, крім тих із них, які були 
створені в процесі виконання договору на проведення досліджень за 
спонсорської підтримки або іншого договору з третьою особою.

7.6. Оскільки охорона і успішна комерціалізація інтелектуальної власності



можуть залежати від оперативного і ефективного ведення справ, Винахідники 
зобов'язані розкривати відомості про всю інтелектуальну власність, яка може 
стати потенційним об'єктом комерційного використання, негайно після того, як 
їм стає відомо про таку. Відомості необхідно розкривати в письмовій формі 
шляхом заповнення Форми розкриття відомостей про інтелектуальну 
власність18, яку можна отримати в особи або у відділі, призначеному 
Інститутом.

7.7. Винахідники зобов'язані розкрити всі відомості про науково-дослідну 
діяльність і її результати, які є значущими в контексті інтелектуальної власності, 
а також представити інформацію про себе, зокрема, про частку власного вкладу 
у створення інтелектуальної власності та про обставини, за яких вона була 
створена. Детальний опис інтелектуальної власності має бути складено в такій 
формі, щоб фахівець у відповідній галузі міг чітко уявити собі пов'язану з її 
створенням винахідницьку діяльність, ступінь її новизни і придатності для 
промислового застосування.

7.8. У разі розкриття відомостей не в повному обсязі відповідна форма може 
бути повторно направлена Винахідникові (Винахідникам) із запитом про 
подання додаткової інформації. Датою розкриття відомостей є день, в який особа 
або відділ, призначений Університетом, отримує підписаний усіма 
Винахідниками документ, що містить розкриті в повному обсязі відомості.

7.9. Передчасне оприлюднення може поставити під загрозу охорону і 
комерціалізацію інтелектуальної власності. Щоб уникнути будь-якої втрати 
потенційної вигоди Дослідникам слід докладати належних зусиль, спрямованих 
на виявлення інтелектуальної власності на ранніх етапах процесу розробки, і 
брати до уваги наслідки будь-якого оприлюднення.

7.10. Після розкриття всієї належної інформації в повному обсязі особа або 
відділ, призначений Університетом, зобов'язаний внести запис про 
інтелектуальну власність до свого реєстру.

7.11. Особа або відділ, призначений Університетом, зобов'язані встановити, 
чи передбачають будь-які договори спільні Права ІВ або інші зобов'язання, 
якими скасовуються зобов'язання, встановлені цим Положенням. Норми 
відповідних Договорів на проведення досліджень можуть передбачати 
відступлення окремих прав ІВ у повному обсязі або їх частини. У разі 
відступлення порядок витребування охорони і комерціалізації регулюється 
окремим договором, що укладається між Університетом та іншими сторонами. 
У всіх інших випадках застосовується порядок, передбачений цим Положенням.

7.12. Особа або відділ, призначений Університетом, зобов'язані повідомити 
повноважного Керівника відділу про всі розкриті відомості. Повідомлення 
містить короткий опис інтелектуальної власності та ім'я Винахідника 
(Винахідників).

7.13. Після настання дати розкриття особа або відділ, призначений 
Університетом, зобов'язані негайно розпочати оцінку інтелектуальної власності. 
У першу чергу проводиться попередня оцінка з метою виявлення будь-яких 
можливих істотних перешкод для витребування охорони і комерціалізації 
інтелектуальної власності. На підставі результатів попередньої оцінки



складається рекомендація з питання доцільності витребування охорони і 
комерційного використання інтелектуальної власності, яка надсилається до 
комісії, які приймають остаточне рішення від імені Університету. Така 
рекомендація надсилається протягом ... днів, відлік яких ведеться з дати 
розкриття. Остаточне рішення приймається протягом ... днів, відлік яких 
ведеться з дати розкриття.

7.14. Особа або відділ, призначений Університетом, зобов'язані провести 
повну оцінку інтелектуальної власності, звертаючи особливу увагу на можливі 
способи охорони інтелектуальної власності і комерційні можливості, джерелом 
яких вона є.

7.15. Винахідник (Винахідники) зобов'язані тісно співпрацювати з особою 
або відділом, призначеним Університету, що залучаються Університетом. 
Винахідник (Винахідники) зобов'язані надавати у належну допомогу в ході 
витребування охорони і комерційного використання інтелектуальної власності, 
надаючи інформацію, беручи участь у зустрічах і консультуючи з питань 
подальшої розробки.

7.16. Відділ призначений Університетом, відповідає за виконання плану 
комерціалізації і зобов'язані направляти конкретні пропозиції, як-то проекти 
договорів або бізнес-планів, особі або в комісію, яка призначається 
Університетом для прийняття рішення.

8. Ведення записів і збереження в силі прав на належні Інституту 
об'єкти інтелектуальної власності

8.1. Відділ, призначений Університетом, зобов'язані за відповідною формою 
і з достатнім ступенем деталізації вести записи, про інтелектуальну власність, що 
належить Університету. Вона/він зобов'язана/зобов'язаний контролювати 
терміни виконання платіжних зобов'язань, пов'язаних зі збереженням прав на 
охоронювану Інтелектуальну власність, і в належні терміни сповіщати особу або 
відділ, призначений Університетом.

8.2. Відділ, призначений Університетом, зобов'язані вести бухгалтерську 
звітність щодо кожного об'єкту інтелектуальної власності. Вона/він 
зобов'язана/зобов'язаний забезпечувати внесення записів про інтелектуальну 
власність в облікову документацію, оплату в установленому порядку будь-яких 
понесених витрат і розподіл доходів від комерційного використання.

Головний бухгалтер

Проректор з НР

Керівник юридичної служби

В.С. Блінцов

І.Г. Яковлева

С.І. Маркін

О.І. СавенковНачальника НДЧ


