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ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ ІЗ НАУКОВИХ УСТАНОВ І ВНЗ ДО 

ПРОМИСЛОВО ГО СЕКТОРУ: ДОСВІД УКРАЇНИ, США ТА ЄС 

 

Резюме. У статті досліджується діяльність та організація відділів, що 

займаються виявленням, охороною прав на інтелектуальну власність, 

накопичення, зберігання патентної інформації, яка в сучасному світі є 

корисною та цінною, адже враховуючи велику конкуренцію на ринку 

технологій та швидко зростаючий рівень техніки, важливо розвивати свої 

технології та володіти інформацією про напрями розвитку конкурентів. 

Розглянуто практику Національної академії наук України щодо організації 

роботи з виявлення, охорони та використання винаходів, а також роботу з 

відбору винаходів для їх патентування за кордоном, з підготовки матеріалів 

для продажу ліцензій, перевірки об’єктів техніки на патентну чистоту тощо, 

яку було покладено на патентні служби, патентно-ліцензійні відділи установ 

НАН України. Надано приклад дослідницьких університетів США — адже 

ліцензування дало університетам фінансовий стимул виводити розробки й 

технології із лабораторій на ринок. В американських університетах за 

комерціалізацію наукових досліджень відповідають спеціальні центри 

(офіси). Університети стали активно проводити допоміжні дослідження до 

тих пір, поки результати основних досліджень не стали привабливими для 

приватних інвесторів. 

Ключові слова: наукові розробки, винахідницька діяльність, патентні 

підрозділи, патентування 
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