МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

ЦИКЛ СЕМІНАРІВ
ВІД УКРІНТЕІ
НА 2018 РІК

20.02.18
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ І
МЕХАНІЗМІВ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРОСУВАННІ ІННОВАЦІЙ
 Огляд
пріоритетних
напрямів
наукової
діяльності в умовах сучасної економіки та виробництва.
 Комерціалізація результатів наукової діяльності.
 Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень: методичні
рекомендації.
 Пошук і взаємодія з потенційними інвесторами.
 Можливості
міжнародного
співробітництва
щодо
інтелектуальної власності та трансферу технологій.
 Практичні аспекти трансферу технологій.







27.03.18
ПЕРЕДДОГОВІРНІ ТА ДОГОВІРНІ
ВІДНОСИНИ ЩОДО ПЕРЕДАННЯ ПРАВ
НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Які заходи мають бути здійснені на етапі підготовки до передання
прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Порядок укладення попередніх (доліцензійних) угод у сфері
інтелектуальної власності:
- особливості укладення протоколу про наміри;
- як та коли має укладатись угода про конфіденційність;
- форма та зміст опціонних договорів;
- договірні відносини щодо оцінки об’єктів інтелектуальної
власності;
- угода про співпрацю як форма закріплення відносин між
сторонами.
Попередня оцінка доцільності отримання ліцензії чи укладення
договору про передання прав.
Договори щодо розпоряджання правами на об’єкти
інтелектуальної власності:
- договори про передання прав;
- ліцензійні договори;

- договори про оформлення прав інтелектуальної власності як
внеску до статутного фонду господарських товариств;
- договірні
відносини
щодо
службових
об’єктів
інтелектуальної власності та об’єктів, створених на
замовлення.







27.04.18
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ
ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Договір про передання прав чи ліцензія? На що необхідно
звернути увагу, приймаючи рішення про вибір форми
розпоряджання правами.
Виключна, невиключна чи одинична? Який вид ліцензії доцільно
обрати?
Ліцензійний договір:
- права та обов’язки сторін;
- обов’язкові умови ліцензійних договорів;
- перепони реалізації ліцензійних правовідносин;
- відповідальність, гарантії та обмеження в ліцензійному
договорі;
- особливості ліцензування окремих об’єктів інтелектуальної
власності.
Захист конкуренції у сфері ліцензійної діяльності за
законодавством ЄС.

09.10.18
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНОАНАЛІТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ DERWENT
INNOVATION ДЛЯ НАУКОВОЇ ТА
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Обмін досвідом використання нової дослідно-аналітичної
платформи Thomson Innovation – «Derwent Innovation» – лідера у
сфері патентованих технологій, контенту і додатків;

 Можливості «Derwent Innovation» для здійснення аналізу
наукової та інноваційної діяльності, виявлення стратегічних
напрямів розвитку науки і техніки.
26.10.18
ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ЗАЯВОК НА
УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ ПРОГРАМИ
«ГОРИЗОНТ 2020»
 Структура програми.
 Види діяльності (схеми фінансування).
 Як взяти участь.
 Пошук конкурсних програм.
 Пошук цільових конкурентів.
 Пошук партнерів. Підготовка бюджету проектної заявки.
 Приклади успішного досвіду підготовки проектних заявок до
програми.







20.11.18
НАБУТТЯ, ПЕРЕДАННЯ ТА ЗАХИСТ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ У ВНЗ
Об’єкти авторського права, що створюються у ВНЗ, їх
виникнення, виявлення та формалізація.
Набуття прав на службові об’єкти авторського права та об’єкти,
створенні на замовлення.
Передання прав чи ліцензія?
Як краще розпорядитись
авторськими правами?
Основні аспекти укладання авторських договорів в діяльності
ВНЗ. Як знайти розумний баланс між правами та обов’язками
сторін?
Адміністративні, досудові та судові способи захисту авторських
прав. Їх переваги, недоліки та особливості застосування.
Контактні особи з організаційних питань:
Іващенко Любов Василівна
Тел. (044) 521-00-32, (066) 449-83-27, e-mail: ilv@uintei.kiev.ua
Матусевич Вікторія Володимирівна
Тел. (044) 521-00-70, (050) 351-59-22, e-mail: matusevich@uintei.kiev.ua

