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ВАЖЛИВІ ОБЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Анотація. Питання інтелектуальної власності завжди являється акту-

альним серед виробників будь-якої продукції. Тому як зареєструвати свою 
торгову марку і що потрібно врахувати при виході бренда на європейський 
ринок мають знати всі виробники. Особливість продуктів з географічним 
зазначенням, як виділеної групи продуктів, якість яких визначається місцем 
їх походження, полягає в унікальному поєднанні місцевих природних ресурсів 
(клімату, ґрунту, місцевих видів тварин і рослин, традиційного обладнан-
ня) і культурних цінностей даної території (традицій, умінь і навичок, які 
часто передавалися з покоління в покоління). Завдяки цьому поєднанню фор-
мується особливий взаємозв'язок між цією територією, виробленими там 
продуктами і зацікавленими особами з числа місцевих жителів.

Ключові слова: торгова марка, географічне зазначення, торговий знак, 
бренд, правовий захист торгової марки, правовий захист бренду.

Географічне зазначення (ГЗ) – найменування місця, що ідентифікує 
товар, який походить з певного географічного місця та має особливу 
якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином 
цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва 
якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготуван-
ня) здійснюється на визначеній географічній території [6].

Внесок географічних зазначень в стабільний розвиток продукту, уні-
кальні властивості якого пов'язані з місцем його походження, може стати 
відправною точкою для запуску успішного циклу спеціалізації терито-
рії на випуск продукції з особливими якісними характеристиками. Його 
просування як продукту ГЗ може мати позитивний ефект, що посилю-
ється з часом і дозволить зберегти агропродовольчу систему і пов'язані 
з нею соціальні підвалини. Це, в свою чергу, позитивно позначиться на 
економічній, соціально-культурної та екологічної стійкості регіону.

Внесок процесу щодо застосування ГЗ в постійний розвиток буде за-
лежати від того, яким чином використовуються місцеві ресурси, і від яко-
сті взаємодії місцевих зацікавлених сторін. 
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У зв'язку з цим, рекомендується встановити список правил на місце-
вому рівні, щоб не допустити втрату продуктом його особливих якісних 
характеристик, запобігти неправомірного привласнення імені і не втрати-
ти довіру споживачів. Даний процес повинен включати в себе розробку 
практичного керівництва, що містить характеристику продукту з прив'яз-
кою до місця його походження, а також створення місцевої організації 
не тільки для координації дій між місцевими зацікавленими сторонами, 
а й для забезпечення відповідності продукції встановленим стандартам. 
Після цього ГЗ може бути визнано відповідними державними органами 
та отримати захист як об'єкт інтелектуальної власності відповідно до по-
ложень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, 
Світової організації торгівлі. Виробники можуть прийняти рішення пода-
ти заявку на визнання та реєстрацію ГЗ відповідно до правової та інсти-
туційної бази країни. Таким чином, використання ГЗ вимагає формальної 
ідентифікації правомочних користувачів, що неможливо без консолідації 
зусиль зацікавлених сторін.

Географічні зазначення та торговельні марки є відмінними знаками, 
що застосовуються для ідентифікації та розрізнення товарів або послуг 
на ринку. І ті, і інші містять інформацію про походження товару або по-
слуги і дозволяють споживачам пов'язувати з його походженням їх кон-
кретні властивості.

Географічні вказівки підтверджують походження товару з конкрет-
ної місцевості. Споживачі асоціюють товар з конкретним рівнем якості, 
властивостями або репутацією, орієнтуючись при цьому на місце його 
походження.

Товарний знак – це часто фантазійний або довільний символ, який 
може використовуватися його власником або іншою особою, яка одержа-
ла дозвіл на таке використання. Будучи пов'язаним з конкретною компа-
нією, а не конкретною місцевістю, товарний знак може бути переданий 
по ліцензії будь-якій особі в будь-якій країні світу. На відміну від товар-
них знаків, знаки, які використовуються як географічні зазначення, за-
звичай містять назву місця походження товару або найменування товару, 
виробленого в такому місці.

Географічні вказівки можуть використовуватися всіма особами, що 
роблять товар в місці його походження відповідно до заданих стандартів. 
З огляду на його зв'язок з місцем походження географічне зазначення не 
може бути віддане або передане по ліцензії іншій особі, яка не перебуває 
у відповідній місцевості або що не належить до групи уповноважених 
виробників.
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Зазначення походження – це особливий різновид географічних зазна-
чень. Даний термін використовується в Паризької конвенції і визначено 
в Лісабонській угоді.

Стаття 2 Лісабонської угоди визначає найменування місця походжен-
ня як: «... географічне найменування країни, району або місцевості, що 
служить для позначення виробу, що відбувається з даної країни, району 
або місцевості і якість і особливості якого пояснюються виключно або 
головним чином географічним середовищем, включаючи природні та 
людські фактори».

З цього визначення випливає, що найменування місця походження – 
це назва місця походження продукту. Принципово важливим елементом 
маркетингової стратегії є забезпечення впізнаваності бренду.

Бренд являється основним об’єктом великих ринків, є унікальним за-
собом індивідуалізації товарів та послуг, одним з важливих об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності. Розвиток української економіки свідчить 
про суперечливі процеси соціально-культурного характеру, які вплива-
ють на створення нових моделей поведінки споживачів на вітчизняному 
та зарубіжному ринках, про посилення конкуренції і збільшення недо-
бросовісних виробників популярних товарів на ринку, про управління 
ефективними методами просування товарів, що визначає рівень конку-
рентоспроможності виробників [6]. 

На сьогоднішній день у світі зареєстровано десятки мільйонів торго-
вельних марок, а щорічно їх кількість збільшується. Саме вона є засобом 
індивідуалізації різноманітних товарів та послуг. Успішність торговель-
ної марки веде до збільшення правопорушень в сфері прав інтелекту-
альної власності. Тому виробники зосереджують свої зусилля на таких 
властивостях торговельної марки як неповторність, унікальність, індиві-
дуальність, що вимагає від них створення конкурентоспроможних брен-
дів, що, в свою чергу, забезпечується правовим захистом торговельних 
марок, товарних знаків, брендів [6].

Так, правова охорона торговельної марки покликана захищати кож-
ного споживача і виробника, забезпечувати добросовісну конкуренцію, 
використовувати репутацію та престиж.

Популярна торговельна марка, яка набула деяке коло споживачів, стає 
брендом, а це, в свою чергу, вимагає від виробників певну підтримку та удо-
сконалення на ринку збуту. Адже, п споживачу потрібен визначений товар 
чи послуга, яка буде повністю задовольняти його потреби за певну ціну. 
Формування бренду в цих умовах стає головним засобом створення рин-
кової позиції не тільки виробника, але й споживача, кредитора, інвестора.
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Для підтримання іміджу бренду потрібні не лише правильні умови, 
створювані виробником, але й належна правова охорона, правовий за-
хист брендів. Проте, проблема правового захисту бренду в Україні по-
требує удосконалення.

Сучасна наука та вітчизняне законодавство не дають визначення тер-
міну «бренд». Ведеться жвава дискусія щодо його природи, оскільки 
бренд є об’єктом пильної уваги не лише економістів, але й вчених-прав-
ників, фінансистів, маркетологів, які, в свою чергу, висувають різні дефі-
ніції. Так, на думку деяких вчених, бренд – це не юридичний термін, який 
з правової точки зору не має смислового навантаження [6]. 

Термін «бренд» може стати й філософською категорією та нести пев-
ну цінність торгової марки, яка має вагоме значення для споживача. Це 
своєрідний матеріалізований символ взаємовідносин між покупцем та 
продавцем, що ґрунтується на торговельній марці, найменуванні, слога-
ні, зовнішньому оформленні, що сприймається споживачами на емоцій-
ному та функціональному рівнях [4].

Також можна зустріти й інше визначення терміну, яке є узагальнен-
ням його детермінантів: бренд – це невідчутна сукупність властивостей 
продукту: його імені, упаковки, ціни, його історії, репутації та способу 
рекламування. Бренд є поєднанням враження, яке він створює у спожи-
вачів, і результатом їх досвіду у використанні бренду [5].

Однією з цілей бренду є задоволення потреб споживачів. Отже, спо-
живачі брендів сплачують додаткові кошти не тільки за реальні якості да-
ного товару, а за «міф брендів», основне покликання якого – визначення 
джерела товару.

Якщо проаналізувати правовий захист бренду, то окрему увагу по-
трібно приділити його складовим компонентам. Вчені наголошують на 
таких елементах як назва, логотип, знак, символ або їх комбінація для 
позначення відмінностей від конкуруючих фірм, сервісне обслуговуван-
ня, стиль [3]. Разом з тим, всі ці компоненти являються об’єктами права 
інтелектуальної власності: зображення, найменування, торговельні мар-
ки, етикетки, пляшки. 

Основними складовими частинами бренду вважається найменування 
й торговельна марка, адже саме їх захист передбачений чинним законо-
давством.

Закон України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» наго-
лошує, що власник свідоцтва може забороняти іншим особам використо-
вувати зареєстрований знак щодо товарів і послуг, споріднених з наведе-
ними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в 



9

оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; а також позна-
чення, схоже із зареєстрованим знаком, щодо наведених у свідоцтві то-
варів і послуг або споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок 
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє 
товари чи надає послуги, або ці позначення й знак можна сплутати [3]. 
З цього випливає, що захист прав на зареєстровану торговельну марку 
може обмежитись певною сукупністю товарів, що вказані у свідоцтві.

Однією з перших країн, яка почала вести боротьбу зі злочинами в сфе-
рі інтелектуальної власності, стала Велика Британія

Окрім основних компонентів, важливими є девіз, фірмовий персонаж, 
музичний твір, музика тощо. Їх особливість полягає в одночасному пере-
буванні в режимі об’єктів авторського права і в режимі об’єктів промис-
лової власності.

Також важливо знати, що зображення або фотографія, яку використо-
вують як товарний знак, можна використовувати лише за письмовою її 
згодою, так як за законодавством України (ст. 308 Цивільного кодексу 
України) фотографії, на яких зображено фізичну особу, можуть бути пу-
блічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи [1].

Особливу увагу слід приділити удосконаленню договірних моделей, 
що регулюють питання використання об’єктів інтелектуальної власності 
при створенні брендів. 
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IMPORTANT OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Abstract. The issue of intellectual property is always relevant among manu-

facturers of any product. Therefore, all manufacturers should know how to reg-
ister their trademark and what to consider when a brand enters the European 
market. The peculiarity of products with a geographical indication as a separate 
group of products, the quality of which is determined by their place of origin, 
is a unique combination of local natural resources (climate, soil, local species of  
animals and plants, traditional equipment) and cultural values of the territo-
ry (traditions, skills and abilities , which are often passed down from generation 
to generation). Due to this combination, a special relationship is formed between 
this area, the products produced there and stakeholders from among the locals.

Key words: trademark, geographical indication, trademark, brand, brand va-
lue, brand legal protection, legal protection of the brand.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОГО ЗАПУСКУ 
СТАРТАП-ПРОЄКТУ

Анотація. Світ не стоїть на місці, правила встановлює глобалізація 
та нові явища сучасності. До таких відносяться стартапи – такі прості 
та зрозумілі ідеї та проєкти, які, однак, мають безліч підводних каменів на 
шляху свого становлення. У статті окреслена роль та важливість стар-
тап-проєктів у сучасному світі. Виокремлено класичні моделі маркетингу у 
бізнес- процесах. Надано ряд практичних рекомендацій на шляху до відкрит-
тя власного проєкту.

Ключові слова: стартап, бізнес, інвестиції, маркетинг, інтелектуальна 
власність, бренд, бізнес-план.

ВСТУП
Сьогодні таке явище як стартапи процвітає; це слово знайоме май-

же кожному; усі мріють стати успішними підприємцями-стартаперами. 
Проте, виникає цілком закономірне питання – чи в змозі надгеніальна 
ідея перетворитися у доцільний та корисний продукт у майбутньому? На-
жаль, більшість стартапів не здатні реалізувати свій ринковий потенціал 
(в деякій мірі або повністю) і тому зазнають невдачі. Ідеї «гинуть» ще 
на етапі підготовки до реалізації, а їх творці – зазвичай на довгий час 
«йдуть» у глибоке підпілля або ж взагалі зникають назавжди. 

У Стіва Джобса якось поцікавилися його думкою щодо стартапів і той 
відповів наступне: «Ваша робота має стати величезною та невід’ємною 
частиною вашого життя, і єдиний спосіб отримувати задоволення від цієї 
частини вашого життя – це робити все якнайкраще. А головна умова для 
цього – усім серцем любити те, чим ти займаєшся» [1].

Продовжуючи думку видатного підприємця та одного з перших стар-
таперів сучасності хочеться додати: справжня пристрасть до тієї справи, 
якою ви займаєтесь, має стати невід’ємною супутницею впродовж всього 
вашого життя. Проте, пускати все на самоплин та сподіватися на випадок 
та звичайну вдачу все ж не варто. Слід дотримуватися певних незмінних 
правил, які допоможуть уникнути найчастіших проблем при створенні 
стартап-проєкту.
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МЕТА. На основі власних спостережень та аналізу досвіду відомих 
успішних проєктів, автор статті пропонує рекомендації до створення 
власного стартап-проєкту:

1. Прогнозуйте та контролюйте свої витрати.
Прогнозування є одним з найважливіших елементів розумної біз-

нес-стратегії. Перед початком будь-якої діяльності пропонується прогно-
зувати усі можливі витрати. Бажано прогнозувати витрати на найближчі 
12 місяців. Проте, варто все ж витрачати якомога менше ресурсів, осо-
бливо на початку. Нехай справа йде повільно, але надійно та продумано. 

Також важливим моментом є питання інвестування: краще інвесту-
вати коштами чи іншими матеріальними цінностями від клієнтів, аніж 
власними. Свій капітал залишайте у якості резерву. У випадку форс-ма-
жору ви завжди зможете використати цей резерв.

2. Використовуйте інструменти та послуги, які допоможуть скоро-
тити витрати.

Наприклад, для створення веб-сайту вашого стартап-проєкту роз-
гляньте можливість використання сайтів-будівельників, на базі яких ви 
самостійно можете розробити власний сайт (безкоштовно – з меншим 
функціоналом, або за невелику щомісячну платню – з більшою кількі-
стю функцій). Таким чином вам вдасться не тільки заощадити власні 
кошти, але й вивчити щось нове на благо вашого бізнесу. Аналогічно, 
ви можете використовувати різні інструменти для автоматичної розсилки 
електронних листів (Gmail), для керування обліковою діяльністю (Wave 
Accounting), для відеоконференцій (Skype, Viber). 

Використання вищезгаданих та ряду подібних інструментів не тільки 
сприятиме ефективнішому виконанню поставлених завдань, але також 
допоможе зменшити загальні витрати. Пам'ятайте, що управління витра-
тами є ключем до успішного запуску стартап-проєкту.

3. Не розслабляйтесь і не сподівайтеся на когось, окрім себе.
Кожен досвідчений підприємець має у своєму багажі історію, яка на-

вчила його не покладатися на когось, окрім себе. Ситуація, коли органі-
затор проєкту доручає важливе завдання іншому і сподівається невдовзі 
отримати абсолютно позитивний результат, зовсім не нова. Проте й роз-
чарування після невиконання такого завдання та провалу поставлених 
цілей через банальну незацікавленість стороннього виконавця – також є 
звичною справою. Тому важливо, аби відповідальними процесами, важ-
ливими рішеннями чи просто серйозними обов’язками займалися «пра-
вильні» люди. Зазвичай такими людьми і є творці першої ідеї. Саме такі 
люди мають тримати все у своїх руках, контролювати усі процеси, сте-
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жити за виконанням обов’язків іншими учасниками проєкту. У такому 
випадку і розробнику ідеї буде спокійніше, й співробітники та інші парт-
нери матимуть менше стресу. 

Більш того, навіть і не мрійте, що, будучи власником компанії по ство-
ренню продукту за власною ідеєю, ви можете повністю розслабитися та 
перенести тягар відповідальності на працівників. Бути підприємцем – 
така ж робота, як і всі інші. З дев’ятої до шостої п’ять днів на тиждень. 
Але частіше цілодобово. І без вихідних.

4. Дотримуйтесь моделі A.I.D.A.
A.I.D.A. модель – це прийнята в практиці маркетингу модель спожи-

вчої поведінки, що описує послідовність подій, які ведуть до прийняття 
рішення щодо покупки: увага → інтерес → потреба → дія [2]. Застосо-
вується при формуванні стратегії збуту, при підготовці торгових дилерів, 
менеджерів тощо. Схематично A.I.D.A. модель зображена у табл. 1.

Як видно з даних, наведених у табл. 1, стандартний споживач спершу 
помічає об’єкт – результат аналізу ринкового потенціалу (увага), потім 
виникає бажання дізнатися щось про цей об’єкт, його функції, переваги – 
очікування (інтерес), наступним приходить відчуття необхідності цього 
об’єкту, розуміння того, що без нього життя споживача буде неповним – 
перспективи (потреба), а результатом усіх цих процесів має стати при-
дбання об’єкту – клієнти (дія).

Простіше кажучи, підприємства повинні дотримуватися основної 
формули маркетингу підвищення обізнаності, залучення інтересу, що по-
тім призводить до бажання, і, нарешті, спонукає до дій.

5. Використовуйте метод Lean Startup.
Lean Startup – це концепція ощадливого виробництва. Ця методика 

допомагає використовувати науковий підхід для побудови зростаючого 

Таблиця 1
Структура A.I.D.A. моделі

 Аспект  Результат 
Керування�
споживчою�
поведінкою�

�

Увага� = Ринковий потенціал 

Інтерес� = Очікування 

Потреба� = Перспективи 

Дія� = Клієнти 

Джерело: складено автором на основі Priyanka, R., «A.I.D.A. Marketing Communication 
Model: Stimulating a Purchase Decision in the Minds of the Consumers through a Linear 
Progression of Steps,» International Journal of Multidisciplinary Research in Social 
Management, Vol. 1 , 2013, pp 37–44 [3].
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бізнесу і уникати зайвих витрат [4]. Основним компонентом цієї мето-
дології є цикл зворотного зв'язку для побудови вимірювання. Перший 
крок – визначити проблему, а потім створити мінімальний життєздатний 
продукт (minimum viable product) (MVP) [5], щоб якнайшвидше розпоча-
ти процес навчання.

6. Використовуйте на повну силу можливості маркетингових дослід-
жень.

Проведення маркетингових досліджень – це найперший крок, необ-
хідний для визначення актуальності вашої ідеї для суспільства. Суть до-
сліджень полягає у наступному: визначте проблему, яка, на вашу думку, 
буде вирішена за допомогою вашої ідеї. Створіть бізнес-план, який буде 
точно відображати вашу діяльність по вирішенню конкретної проблеми. 

З’ясуйте, яка кількість людей має проблему, яку ви збираєтесь вирі-
шити і почніть «взаємодіяти» з цими людьми. Це можна робити шляхом 
анкетування (питання-відповідь), онлайн-опитувань тощо. Проаналізуй-
те результати і на їх основі скорегуйте свої подальші дії у напрямку ство-
рення стартап-проєкту. 

Зберігайте всі свої дослідницькі матеріали, оскільки вони можуть 
бути корисними для забезпечення фінансування пізніше.

7. Подбайте про захист інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність (IВ) – це процес, за допомогою якого лю-

дина або компанія можуть володіти виключними правами на створений 
ними продукт. Прикладами ІВ є патенти, авторські права, торговельні 
марки тощо. Важливою умовою для успіху вашого стартапу є захист ін-
телектуальних прав на ідею, власність. Тому ви маєте чітко дотримувати-
ся протоколу захисту ІВ. 

Дбаючи про захист IВ заздалегідь, ви убезпечите себе від копіювання. 
І навпаки, в разі чого, що ви не будете копіювати когось, навіть ненав-
мисно. Підтвердьте, що не порушуєте будь-які існуючі права IВ, інакше 
ви можете зіткнутися з серйозними правовими наслідками. У разі пози-
тивного результату всіх перевірок, подайте заявку на патент, торгівельну 
марку, авторське право та убезпечте себе від копіювання. 

8. Створіть собі бренд.
Брендинг – це не тільки процес вибору назви товару, продукту чи 

послуги. Це процес вибору ідентичності вашої продукції. Вам хочеться 
обрати те, що подобається, але ви також маєте вибрати ім'я, яке транслю-
ватиме приємний досвід використання продукту та покаже позитивний 
результат вирішення проблеми, яка спонукала скористатися цим про-
дуктом. 
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Уникайте повного копіювання методів вже існуючих успішних ком-
паній під час брендингу. Пам’ятайте: що ідеально підійшло одним, може 
усе зіпсувати іншим. 

9. Станьте частиною чогось глобального.
Інкорпорація (включення) – це процес включення до свого складу, 

приєднання інших організацій [6]. Часто це поняття включає в себе таке 
економічне явище як злиття. Проте, не варто боятися процесу інкорпора-
ції; дуже часто задля досягнення великої мети молоді стартап-компанії 
приєднуються до вже існуючих гігантів і на їх базі створюють дійсно 
якісний продукт. Мабуть один з найвідоміших прикладів успішної ін-
корпорації – об’єднання Google і відеохостигу You Tube в 2006 році [7]. 
З моменту створення хостингу він позиціонував себе як звичайний роз-
важальний портал з відео-файлами у загальному доступі. Проте, творці 
сервісу мали грандіозні плани по завоюванню популярності у всьому сві-
ті. Як виявилося, власними силами це зробити не так просто. Але після 
приєднання до мегакорпорації справи у You Tube пішли значно краще: 
використовуючи можливості Google, відеохостинг став провідним сер-
вісом у світі. 

10. Оберіть собі бізнес-партнера (співзасновника).
Не маючи належної підтримки, ідея, навіть найкраща та найгені-

альніша, не в змозі перетворитися на успішний та процвітаючий стар-
тап-бізнес. Тому сьогодні деякі інвестори спочатку розглядають (та на-
віть детально вивчають) особисто команду розробників, творців ідеї, а 
вже потім – безпосередньо знайомляться з проєктом, аналізують шляхи 
інвестування. Якщо у вас вже є співзасновник – чудово. Якщо ні, то варто 
подумати про залучення когось (бажано з близького оточення; людину, 
якій ви зможете довіряти). 

На логічне питання «Чому я маю ділитися з кимось своєю ідеєю?» 
існує абсолютно чітка відповідь: жодна людина у світі не має повного 
набору якостей, необхідних для виконання якоїсь дії, роботи. Тому пора-
да – шукайте собі у партнери людину, яка б не була вашим братом-близ-
нюком; шукайте собі доповнення. Ваш бізнес-партнер має володіти тими 
якостями, яких не вистачає вам, і навпаки, ви маєте доповнювати свого 
компаньйона в разі чого. Лише баланс взаємодії дає шанси на спільну 
перемогу. 

11. Сформуйте свій бізнес-план.
Наявність хорошого бізнес-плану – це вже половина успіху стар-

тап-проєкту. Звісно, ризики виникають на кожному кроці підприємців, 
проте використання результатів аналізу ринку, планування витрат та при-
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бутків, інші дрібні, але важливі складові стартап-діяльності сприятимуть 
вам у вигляді конкретного бізнес-плану – «інструкції» по створенню та 
керуванню стартап-проєктами.

12. Облаштуйте робоче місце.
Насправді, робоче місце відіграє не меншу роль, аніж наявність біз-

нес-плану, партнерів та інвестицій. Вченими вже давно доведено: ком-
фортне робоче місце та сприятлива атмосфера у колективні сприяє під-
вищенню продуктивності праці на 50%. Ви можете працювати вдома, 
орендувати приміщення чи знімати поверх або цілу будівлю – це не прин-
ципово. Головне, щоб ваш емоційний настрій був позитивним, і бажання 
працювати та творити не зникало, а зростало та укріплювалося. 

13. Знайдіть собі наставника.
Питання наставництва – дуже делікатне і ставитися до нього слід з 

повною відповідальністю. Перш за все, слід визначити, чи вам взагалі 
потрібен наставник. Якщо не потрібен, то будьте готові, що за всі по-
милки та невдачі ви будете звинувачувати лише себе. Якщо потрібен, то 
всі перемоги та здобутки доведеться ділити навпіл із наставником. Така 
ситуація не є повсюдною, проте ігнорувати її не слід. Адже буває так, що 
шалений успіх приходить до людини лише після сприяння іншої. 

14. Нарощуйте капітал.
Тут і так все зрозуміло. Дотримуйтесь основних правил, ведіть бізнес 

правильно та чесно, і ви станете успішними та здобудете визнання. А там 
і до приросту капіталу рукою подати.

Цей список не є вичерпним, і повний набір кроків, які ви здійсните, 
швидше за все, буде визначатися вашою індивідуальною ситуацією. 

ВИСНОВКИ. 
Засновники стартапів, які прагнуть досягти успіху, повинні вміти 

змінюватися з плином часу, підтримувати здоровий баланс в середині 
проєкту і оточувати себе потрібними людьми. Навіть при наявності усіх 
необхідних складових для успішного бізнесу, гарантувати успіх процесу 
все одно неможливо. Провали стартапів є надзвичайно поширеним яви-
щем: загальновідомий факт – близько 90% стартапів зазнають невдачі 
протягом п'яти років від заснування. Однак, використовуючи практич-
ні рекомендації, що наведені у статті, а також послуговуючись досвідом 
успішних та не дуже стартапів, ви значно підвищите свої шанси на вда-
лий старт власної справи.
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE SUCCESSFUL 
LAUNCH OF A START-UP PROJECT

Abstract. The world does not stand still, the rules are set by globalization and 
new phenomena of our time. These include startups-such simple and straightfor-
ward ideas and projects, which, however, have many pitfalls along the way. The 
article outlines the role and importance of startup projects in the modern world. 
The classic models of marketing in business processes are highlighted. A number 
of practical recommendations on the way to starting your own project were pro-
vided.

Keywords: startup, business, investment, marketing, intellectual property, 
brand, business plan.
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СТИМУЛЮВАННЯ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА НАУКИ  
У ПИТАННІ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ  

ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ
Анотація. Дано визначення поняття «трансфер знань» та показано 

його відмінність від поняття «трансфер технологій». Здійснено класифі-
кацію каналів трансферу знань, залежно від типу знання, що передаєть-
ся. Окреслено лінійну та інтерактивну моделі трансферу знань. Взаємодію 
стейкхолдерів щодо обміну (трансферу) знань показано на основі моделі 
четверної спіралі інновацій. Надано класифікацію інструментів стимулю-
вання взаємодії стейкхолдерів трансферу знань, згідно різних критеріїв. 
Сформовано пропозиції щодо удосконалення регулювання трансферу науко-
вих знань у економіку України.

Ключові слова: трансфер знань, інтерактивна модель трансферу знань; 
стейкхолдери трансферу знань; інструменти стимулювання взаємодії 
стейкхолдерів трансферу знань.

У сучасних умовах наука та науково-інноваційна сфера відіграють ви-
значальну роль у ефективному розвитку економік передових країн світу. 
В Україні ж за роки незалежності наука втратила функції впливу на со-
ціально-економічний розвиток, що обумовлене відсутністю ефективної 
системи перетворення результатів наукових досліджень у економічні здо-
бутки. Стимулювання передачі результатів наукових досліджень у бізнес 
здійснюється на основі застарілої лінійної моделі інноваційного процесу, 
де трансфер знань розглядається як односпрямований та лінійний процес 
та зводиться до комерціалізації, продажу прав інтелектуальної власності 
на наукові розробки.

Метою дослідження є з’ясування сутності поняття «трансферу знань», 
його відмінності від лінійного поняття «трансфер технологій», окреслен-
ня інтерактивної моделі трансферу знань, а також інструментів стимулю-
вання взаємодії стейкхолдерів трансферу знань.

Найбільш поширеним визначенням «трансферу знань» є офіційне ви-
значення Єврокомісії (2007 р.), згідно з яким трансфер знань – це низка 
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активностей, метою яких є залучити знання, як явні (патенти), так і неяв-
ні (ноу-хау, навички чи компетенції) від тих, хто їх створює, до тих, хто 
перетворить їх на результати. Трансфер знань включає як комерційну, так 
і некомерційну діяльність, таку як: спільні дослідження, консультації, лі-
цензування, створення спін-оф та спін-аут компаній, мобільність дослід-
ників та публікації у наукових статтях [1].

А. Кемпбел та інші представники Експертної групи Спільного до-
слідницького центру Європейського Союзу з розроблення загальноєв-
ропейської системи індикаторів трансферу знань, визначають «трансфер 
знань» як процес, спрямований на те, щоб максимізувати двосторонній 
потік технологій, інтелектуальної власності та ідей, який дає змогу ком-
паніям (як існуючим, так і новоствореним) чи іншим неакадемічним ор-
ганізаціям та державному сектору впроваджувати інновації, що веде до 
економічної та соціальної вигоди та дає змогу державним науково-до-
слідним організаціям та університетам просувати наукові дослідження та 
знання. Трансфер знань розглядається як важливе джерело інновацій та 
механізм розповсюдження результатів досліджень [2, c.6].

Якщо «трансфер знань» є досить широкою категорією і включає пере-
дачу як явного, так і неявного знання, як комерційну, так і некомерційну 
діяльність, то порівняно з нею «трансфер технологій» є більш вузькою 
категорією. Так, у дослідженні ОЕСР щодо комерціалізації досліджень, 
створених за державні кошти, зазначено, що концепція «трансферу тех-
нологій» стосується, насамперед, «виявлення, захисту та використання 
інтелектуальної власності», а термін «трансфер знань» є більш широким 
і всеохоплюючим поняттям. Вважається, що технологія – не єдина сфера 
знань, для якої передача вважається важливою [3, С. 37].

Таким чином, трансфер знань може відбуватися як у вигляді трансфе-
ру технологій (кодифікованого знання), так і у вигляді трансферу неявно-
го знання. Трансфер знань у вигляді трансферу технологій називають та-
кож «технологічним проштовхуванням» (technology push) [4, С. 103–104].

Типологізація трансферу знань, залежно від типу знання, що пере-
дається, представлена на рис. 1.

Існує широкий спектр каналів, через які відбувається трансфер знань 
між університетами (науковими установами) та промисловістю. Най-
поширенішими з них є утворення фірми у вигляді спін-оф та спін-аут, 
ліцензування, контрактні (спільні) дослідження між науковою сферою 
та промисловістю. Інші важливі канали трансферу знань включають: 
мобільність аспірантів та викладачів між промисловістю та науковими 
колами, спільне використання технічної інфраструктури університету, 
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такої як загальні лабораторії, доступ фірм до академічних публікацій та 
інших кодифікованих форм розповсюдження знань, таких як конференції 
та семінари [3].

Здійснимо класифікацію каналів трансферу знань, залежно від типу 
знання, що передається (табл. 1).

Представники Експертної групи Спільного дослідницького центру 
Європейського Союзу, аналізуючи тенденції щодо розвитку сфери тран-
сферу, стверджують, що протягом останніх двадцяти років відбулася 
значна еволюція, завдяки якій концепція трансферу знань рухається від 
традиційної концепції комерціалізації та монетизації до більш всебічно-
го підходу, який підтримує як спільне створення, так і розповсюдження 
результатів досліджень з та до неакадемічного сектору. Збільшення сус-
пільної затребуваності знання, акцентування на його практичному вико-

Трансфер знань 

Трансфер явних знань (технологій) 
(формалізованих, кодифікованих, таких, 

що  можуть бути втілені у технології, 
"знаю що" та "знаю чому")

Трансфер неявних знань 
некодифікованих, "невідривних від 
(приклеєних до) їх носія","знаю як" 

та "знаю хто") 

Рис. 1. Типологізація трансферу знань залежно від типу знань,  
які передаються

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1
Типологізація каналів трансферу знань, відповідно до типу знання, 

що передається
Канали трансферу 

явних знань 

(технологій)

• ліцензування, 

• продаж інтелектуальної власності; 

• наукові публікації

Канали трансферу 

неявних знань

• наукова експертиза, 

• спільні та контрактні дослідження, 

• створення спін-оф та спін-аут компаній, 

• академічна мобільність, 

• працевлаштування науковців на підприємствах

Джерело: авторська розробка.
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ристанні в умовах посилення бюджетного тиску обумовлює формування 
нових відносин щодо створення та розповсюдження знання. Збільшуєть-
ся значимість неявного знання, і на перше місце виходять інтерактивні 
аспекти створення та розповсюдження знань [2].

У цих умовах кодифіковане знання (технології) продовжує бути затре-
буваним ринком, проте на перше місце виходить неявне, або інтерактив-
не знання (що створюється в процесі взаємодії між стейкхолдерами). Це 
обумовлює домінування інтерактивної моделі інноваційного процесу, що 
замінює лінійні моделі «просування», «проштовхування» знання, вира-
женого у формі технологій (модель «технологічного проштовхування»  – 
“technology push” model).

Виходячи з природи та властивостей знань, які передаються, пропо-
нується визначити наступні моделі трансферу наукових знань у націо-
нальну економіку [5]: 

1. Для явного, кодифікованого знання, що має природу інформації, 
застосовуються лінійні моделі, де трансфер знань розглядається як од-
носпрямований та лінійний процес, коли творець знань передає певний 
результат іншій стороні. Лінійні моделі трансферу знань поділяються на:

1) модель трансферу знань як «суспільного блага» – відкрите розпов-
сюдження результатів досліджень; 

2) модель трансферу знань, що базується на інтелектуальній власно-
сті – комерціалізація, передача (продаж) прав інтелектуальної власності, 
створеної в результаті наукових досліджень. 

2. Інтерактивна модель трансферу знань, що застосовується для неяв-
ного знання та розглядає трансфер знань як складний, системний процес, 
який включає взаємодію між різними учасниками інноваційного процесу 
та передбачає обмін знаннями та спільне створення знань.

До основних стейкхолдерів трансферу знань в інтерактивній моделі 
належать представники: наукової сфери (університети та наукові уста-
нови), бізнесу, влади та суспільства (громадські організації). Взаємодія 
стейкхолдерів щодо обміну (трансферу) знань показана на основі моделі 
четверної спіралі інновацій (рис. 2).

Інтерактивний характер трансферу наукових знань у національну еко-
номіку передбачає застосування системи інструментів регулювання, що 
спрямовані, перш за все, на стимулювання взаємодії між стейкхолдера-
ми даного процесу. Класифікація інструментів стимулювання трансферу 
знань, згідно інтерактивної моделі, представлена на рис. 3.

В Україні, попри проголошений на державному рівні перехід до ін-
новаційної моделі економічного розвитку на основі створення економі-
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ки знань, реальних кроків у цьому напрямку здійснено майже не було. 
Вітчизняна теорія інноваційного розвитку, як і сама державна політика 
у цій сфері, побудовані на застарілій методології лінійної моделі іннова-
ційного процесу [8-11]. Як наслідок, поряд з досить сформованою норма-
тивно-правовою базою державного регулювання діяльності у сфері тран-
сферу технологій (діяльності, що відповідає лінійній моделі інновацій), 
норми, що стосуються державного регулювання трансферу знань на ос-
нові інтерактивної моделі, майже відсутні. До 2021 року для регулюван-
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Рис. 2. Напрями трансферу наукових знань в моделі четверної спіралі інновацій
Джерело: авторська розробка.

Рис. 3. Класифікація інструментів стимулювання взаємодії стейкхолдерів  
трансферу знань 

Джерело: складено автором на основі [6, 7].
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ня діяльності, пов’язаною з передачею результатів наукових досліджень 
у економіку, в українську законодавстві вживалося виключно поняття 
«трансфер технологій», а більш широке поняття «трансфер знань» було 
відсутнє.

14.09.2006 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який 
спрямовано на забезпечення ефективного використання науково-техніч-
ного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробни-
цтва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології тощо [12].

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 
21.01.2021 № 4623 запропоновано ввести поняття «трансфер знань», 
під яким законодавці пропонують розуміти «передачу результатів інте-
лектуальної діяльності, включаючи технологію, навички та вміння для 
створення інновацій» [13]. Разом з тим, усі подальші положення дано-
го проєкту нормативного акту стосуються майже виключно трансферу 
технологій – за єдиним виключенням: «підтримку розвитку академічного 
підприємництва та трансферу знань в Україні» встановлено одним з ос-
новних завдань уповноваженого органу, хоча саме визначення уповно-
важеного органу – «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері науки, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в зазначених сферах, тран-
сферу (передачі) технологій», а також подальші положення щодо здійс-
нення регулювання стосуються виключно сфери трансферу технологій.

На виконання закону [12] постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2007 р. затверджено Типове положення про структурний підрозділ 
з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелекту-
альної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої 
влади, Національної та галузевих академій наук, основними завдання-
ми якого є забезпечення виконання функцій, пов’язаних з розробленням 
технологій та їх складових частин, набуттям, ліцензуванням та захистом 
прав інтелектуальної власності на них, трансфером і використанням но-
вих технологій [14]. 

Крім того, наказом Міністерства освіти і науки України № 631 від 
01.11.2005 р. «Про створення підрозділів з питань інтелектуальної влас-
ності», ВНЗ України, підпорядковані Міносвіти, мають створити у своїй 
структурі такі підрозділи, або ввести відповідну посаду спеціаліста чи 
фахівця [15]. Основними завданнями цих підрозділів визначено: органі-
зацію та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуаль-
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ної власності, комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної 
діяльності ВНЗ; проведення експертизи комерційного потенціалу резуль-
татів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності; інфор-
маційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони, захисту та 
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; захист прав та 
законних інтересів ВНЗ та його працівників-творців об’єктів права інте-
лектуальної власності в адміністративному порядку та в суді, тощо. 

Як видно, назви підрозділів, їх завдання визначені виходячи з лінійної 
моделі трансферу знань та мають досить вузький характер по відношен-
ню до функцій сучасної посередницької організації з питань трансферу 
результатів наукових досліджень у національну економіку, які полягають, 
перш за все, у стимулюванні взаємодії між стейкхолдерами – спільного 
створення та обміну знаннями, забезпечення активності в сфері трансфе-
ру знань шляхом здійснення спільних та контрактних досліджень, надан-
ня наукової експертизи, сприяння мобільності вчених у промисловість, 
створення спін-оф компаній тощо. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне 
більш детально доопрацювати даний проект нормативно-правого акту, 
доповнивши його положеннями щодо визначення функцій даних підроз-
ділів, які були б пов’язані з трансфером знань, а також інших положень, 
спрямованих на стимулювання діяльності у сфері трансферу знань, від-
повідно до інтерактивної моделі.

25.06.2009 р. ВРУ прийнято Закон України «Про наукові парки» 
№ 1563 [16], згідно з яким у ВНЗ та науковій установі з метою розвитку 
науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціональ-
ного використання наявного наукового потенціалу, матеріально-техніч-
ної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впро-
вадження на вітчизняному та закордонних ринках, створюється науковий 
парк. За 11 років дії даного закону в Україні створено 36 наукових пар-
ків. Їх функціями, поряд зі створенням та комерціалізацією нових видів 
інноваційного продукту, патентно-ліцензійного забезпечення (функції, 
пов’язані з трансфером технологій), передбачені також такі як: залу-
чення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників ЗВО 
та наукової установи до виконання проєктів наукового парку, сприяння 
розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва, організа-
ція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, 
необхідних для розробки проєктів наукового парку тощо (функції, пов’я-
зані з трансфером знань).

Разом з тим, у нещодавньому огляді ОЕРС показано, що розвиток інф-
раструктури та посередницьких організацій для трансферу знань (тобто 
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інкубаторів, наукових парків, офісів трансферу технологій) має більший 
вплив, якщо супроводжується іншими регуляторними та фінансовими ін-
струментами. Так, розвиток наукових парків є більш ефективним, якщо 
його поєднувати з реформами в університетських правилах щодо транс-
феру знань [17]. 

Щодо інструментів фінансової підтримки, то наукові парки при ЗВО 
працюють краще, якщо вони супроводжуються фінансовою підтримкою, 
зокрема для забезпечення фінансування підприємців на ранніх стадіях, 
наприклад, за рахунок державних фондів венчурного капіталу, фінансова 
підтримка мобільності науковців тощо. Це особливо важливо у країнах зі 
слабким діловим середовищем та слаборозвиненими фінансовими рин-
ками. За відсутності такої взаємодоповнювальної політики наукові парки 
часто стають чистими підприємствами нерухомості з нестійким фінан-
суванням (див. огляд Світового банку щодо співпраці університетів та 
промисловості [18]).

Міністерством освіти і науки України, з метою удосконалення діяль-
ності вітчизняних наукових парків, розроблено проєкт закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяль-
ності наукових парків», який на даний момент знаходиться на розгляді 
у Верховній Раді України, № 4236. Даним проєктом нормативного акту 
визначено низку змін щодо стимулювання інноваційного розвитку уні-
верситетів та діяльності в сфері трансферу знань. 

На нашу думку, запропоновані зміни необхідно доповнити розробкою 
необхідного методичного забезпечення у вигляді керівництв для універ-
ситетів та наукових установ, рекомендацій щодо управління правами 
інтелек-туальної власності, методичних рекомендацій щодо активізації 
співробітництва з підприємницьким сектором, та рекомендувати їм у 
своїх стратегіях розвитку визначати необхідність розвитку діяльності з 
трансферу знань. За основу можуть бути взяті методичні рекомендації 
щодо активізації діяльності у сфері трансферу знань, розроблені як без-
посередньо Європейською Комісією [19], так і європейськими асоціація-
ми у сфері трансферу знань [20-24].
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STIMULATING COOPERATION BETWEEN BUSINESS AND  
SCIENCE IN THE ISSUE OF KNOWLEDGE TRANSFER BASED  
ON AN INTERACTIVE MODEL

Abstract. The definition of the concept of "knowledge transfer" is given and its 
difference from the concept of "technology transfer" is shown. The classification 
of knowledge transfer channels is carried out, depending on the type of knowledge 
transferred. Linear and interactive models of knowledge transfer are outlined. The 
interaction of stakeholders in the exchange (transfer) of knowledge is shown on 
the basis of the model of the quadruple helix of innovation. The classification of 
tools to stimulate the interaction of stakeholders of knowledge transfer, according 
to different criteria, is presented. Proposals to improve the regulation of the trans-
fer of scientific knowledge to the economy of Ukraine are formed.

Keywords: knowledge transfer, interactive model of knowledge transfer; 
knowledge transfer stakeholders; tools to stimulate the interaction of knowledge 
transfer stakeholders.
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ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРІОРИТЕТНИХ ІННОВАЦІЙНИХ 
НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ
Припинення у 2021 р. чинності Законів України «Про пріоритетні на-

прями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності» ставить завдання формування нових пріоритетних напря-
мів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. У зв’язку з цим 
в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації 
здійснено форсайтне дослідження, спрямоване на формування актуаль-
ного переліку напрямів розвитку науки і техніки. Методологія Форсайту 
передбачає проведення наступних етапів:

– експертні опитування щодо перспективних наукових досліджень і 
технологій для економіки України, у т.ч. представників реального секто-
ру економіки; 

– патентний та наукометричний аналізи на основі міжнародної па-
тентної бази Derwent Innovation і наукометричної бази Web of Science, за 
результатами яких визначалася конкурентоспроможність пропонованих 
українськими експертами пропозицій; 

– аналіз наявного потенціалу української науки для реалізації нада-
них пропозицій на основі бази даних НДДКР та захищених дисертацій 
УкрІНТЕІ; 

– відбір найкращих / найбільш важливих пропозицій урахуванням 
перших трьох оцінок Експертними Радами на основі методу Делфі.

Розглянемо дану процедуру на прикладі сфери інформаційно-комуні-
каційних технологій.     

За цим напрямом на І етапі опитування надано 231 пропозицію 148 
експертами-науковцями, серед яких 40 – представники науково-дослід-
них інститутів академій наук України, 82 – представники університетів, 
3 – представники навчально-наукових інститутів та центрів. 

На ІІ етапі Форсайту оцінювали пропозиції 77 експертів – практиків, 
що представляють реальний сектор економіки, серед яких найбільше 
представників державних, відомчих підприємств та установ (68 осіб), та-
кож органів влади (9 осіб).
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Потім отримані наукові пропозиції (231) було структуровано за 10 те-
матичними групами: 

1. Нейронна мережа, глибоке навчання, штучний інтелект.
2. Комп’ютерна обробка даних, зображень, сигналів, хмарні технології.
3. Модель, моделювання мереж, прогноз, блокчейн.
4. Розширена, віртуальна реальність, інтерфейси, керування.
5. Інформаційні системи, зберігання даних.
6. Нормативно-правове та методичне забезпечення ІКТ.
7. Системи захисту, кібербезпека.
8. Зв’язок, Інтернет зв’язок, передача інформації.
9. Програмне забезпечення, програмні засоби.
10. Інтернет речей, сенсори, додатки.
У розподілі за кількістю пропозицій (рис.1) питому вагу займає гру-

па «Нормативно-правове та методичне забезпечення ІКТ», що охоплює 
загальні питання з розвитку сфери ІКТ, які надано у вигляді методич-
них рекомендацій, стратегій, концепцій (ІКТ в економіці, бізнесі, освіті, 
управлінні якістю) – 17,5% (40 пропозицій). 

На другому місці за кількістю наданих пропозицій стоїть група «Мо-
дель, моделювання мереж, прогноз, блокчейн» – 16,2% (37 пропозицій).
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прогноз, блокчейн

Нормативно-правове та методичне 
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Рис. 1. Групування наданих пропозицій у сфері ІКТ (%)
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Третє місце посідає група «Нейронна мережа, глибинне навчання, 
штучний інтелект» – 15,7% (36 пропозицій).

Група «Зв’язок, Інтернет зв’язок, передача інформації» знаходиться 
на четвертому місті за кількістю наданих наукових пропозицій – 13,1% 
(30 пропозицій).

Із зазначених груп найактуальнішими у світі (за даними Derwent 
Innovation в останні роки відмічено стрімке зростання патентів у світі 
саме за цими групами) є групи «Модель, моделювання мереж, прогноз, 
блокчейн» та «Нейронна мережа, глибинне навчання, штучний інте-
лект», які заслуговують на особливу увагу до розгляду Експертної Ради 
при формуванні пріоритетних напрямів у сфері ІКТ. 

Перші місця (Топ-30 пропозицій) за отриманими оцінками розподіли-
лися між групами наступним чином (рис.2):

– Нейронна мережа, глибинне навчання, штучний інтелект.
– Зв’язок, Інтернет зв’язок, передача інформації.
– Нормативно-правове та методичне забезпечення ІКТ.
– Інформаційні системи, зберігання даних.
– Розширена, віртуальна реальність, інтерфейси, керування.
– Модель, моделювання мереж, прогноз, блокчейн.
– Системи захисту, кібербезпека.
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Рис. 2. Групи наданих пропозицій у сфері ІКТ у ТОП-30 (%)
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– Комп’ютерна обробка даних, зображень, сигналів, хмарні технології.
Дві групи, а саме: «Програмне забезпечення, програмні засоби» та 

«Інтернет речей, сенсори, додатки» не потрапили до ТОП- 30 пропозицій.
Далі на розгляд Експертній Раді МОН було надано Топ-30 пропозицій 

за групами та рангами:
Нейронна мережа, глибинне навчання, штучний інтелект – 8 техноло-

гій (місця 1, 3, 6, 9, 10, 17, 25, 28).
Зв’язок, Інтернет зв’язок, передача інформації – 7 технологій (місця 

11, 12, 22, 23, 26, 29, 30).
Нормативно-правове та методичне забезпечення ІКТ – 7 технологій 

(місця 4, 5, 7, 8, 18, 24, 27).
Інформаційні системи, зберігання даних – 2 технології (місця 15, 21).
Розширена, віртуальна реальність, інтерфейси, керування – 2 техно-

логії (місця 13, 14).
Модель, моделювання мереж, прогноз, блокчейн – 2 технології (місця 

2, 19).
Системи захисту, кібербезпека – 1 технологія (місце 16).
Комп’ютерна обробка даних, зображень, сигналів, хмарні технології – 

1 технологія (місце 20).
Таким чином, виходячи з аналізу та оцінювання запропонованих про-

позицій, було визначено пріоритетні напрями, які пропонувалися до роз-
гляду Експертній Раді:

1. Нейронна мережа, глибинне навчання, штучний інтелект.
2. Зв’язок, Інтернет зв’язок, передача інформації.
3. Нормативно-правове та методичне забезпечення ІКТ.
4. Інформаційні системи, зберігання даних.
5. Розширена, віртуальна реальність, інтерфейси, керування.
6. Модель, моделювання мереж, прогноз, блокчейн.
7. Системи захисту, кібербезпека.
8. Комп’ютерна обробка даних, зображень, сигналів, хмарні технології.
Після проведення Експертної Ради у Міністерстві освіти та науки 

України експертами було сформульовано та затверджено перелік пріо-
ритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інновацій-
ної діяльності по секції «Інформаційні та комунікаційні технології», що 
ґрунтувався на результатах проведеного форсайт-дослідження. 

1. Системи штучного інтелекту.
2. Технологічні засоби та сервіси програмного інжинірингу.
3. Кіберфізичні системи, Інтернет речей. Робототехніка. Комп’ютерна 

обробка сигналів різної природи.
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4. Інформаційна та кібербезпека.
5. Глибоке навчання, Великі Дані (BigData), нейроподібні мережі.
6. Інформаційно-комунікаційні системи та мережі.
7. Суперкомп’ютерні комплекси. Моделювання та розв’язання над-

складних задач. Хмарні обчислення.
8. Інтелектуальні інтерактивні інформаційно-аналітичні системи.
Як показує аналіз зарубіжного досвіду прогнозування науково-тех-

нічного розвитку, у всьому світі широкого поширення набули методи 
прогнозування на основі Форсайту, які передбачають дослідження пер-
спектив розвитку ринків, галузей виробництва, наукомісткої продукції, 
із обґрунтування управлінських рішень тощо. Технологічний Форсайт є 
методом визначення перспектив інноваційного розвитку, виявлення тех-
нологічних проривів, які здатні максимально вплинути на розвиток еко-
номіки і суспільства у середньо- і довгостроковій перспективі. Проведене 
фахівцями УкрНТЕІ у 2021 році комплексне форсайт-дослідження забез-
печило інформаційне підґрунтя для формування переліку пріоритетних 
напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльно-
сті, у тому числі і в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
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ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ –  

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Дослідження опису та характеристик об’єктів інтелектуальної влас-

ності (ОІВ), які скоріше за традицією прийнято називати патентними до-
слідженнями, відіграють важливу роль не тільки в процесі набуття прав 
на ОІВ, але й на стадії використання і розпоряджання такими правами. 
Охоронні документи (патенти, свідоцтва) на винаходи та корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки та численні об’єкти авторського 
права дозволяють здійснювати охорону, захист та менеджмент прав на 
ОІВ на різних етапах інноваційного циклу створення, розвитку і модер-
нізації результатів інтелектуальної діяльності (наукової та промислової 
продукції). Предметом обговорення даної публікації є дослідження (па-
тентні дослідження), що проводяться з використанням баз даних зареє-
строваних ОІВ – інтелектуальномістких інновацій.

На практиці виникає багато ситуацій, коли дослідження виходять за 
рамки проведення реєстрації ОІВ.

На стадії народження ідеї та концепції майбутнього винаходу необхід-
но провести інформаційний пошук та дослідити відповідність такої ідеї 
«рівню техніки». Можливим результатом таких досліджень буде встанов-
лення факту, що подібне технічне рішення вже зареєстроване у вигляді 
того чи іншого ОІВ. Треба пам’ятати про можливі колізії між патентами 
на винаходи (корисні моделі) та промисловими зразками, промисловими 
зразками та торговельними марками, а також між будь-якими з цих ОІВ 
та об’єктами авторського права. Якісно проведені дослідження на цьому 
етапі дають можливість визначити наявність і обсяг «винахідницького 
кроку», що в результаті дозволить  визначитися із доцільністю створення 
ОІВ або відмовитися від такої ідеї (концепції).

Рішення, що реєструвати – винахід чи корисну модель, повинно ба-
зуватися не тільки на міркуваннях вартості такої реєстрації, термінів на-
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буття прав та терміну дії. При виборі набуття прав на корисну модель 
(швидко, не проводиться експертиза по суті) заявник часто нехтує про-
веденням якісного патентного пошуку. З точки зору обсягу прав корисна 
модель та винахід практично рівноправні, але з точки зору інвестиційної 
привабливості винахід має певні переваги, оскільки для видачі патенту 
проводиться експертиза по суті. Наявність патенту на винахід може пози-
тивно вплинути на строки переговорів щодо ліцензування або трансфер 
технологій. Практика, коли заявник (винахідник) зловживає можливістю 
отримати патент на корисну модель (лише формальна експертиза), пре-
тендуючи на нове рішення, тільки погіршує ситуацію. 

Для підприємства (особливо для малого підприємства або стартап-під-
приємства) важливо проводити патентні дослідження з метою контролю 
рівня інтелектуальної безпеки. Це передбачає необхідність проведення 
персонального аналізу винахідників та заявників за результатами патент-
ного пошуку, зокрема рівня техніки, звертаючи увагу на прізвища, що 
збігаються з прізвищами співробітників підприємства або назвами ком-
паній заявників, які є конкурентами даної компанії. Результатом такого 
дослідження може бути висновок про витік «інтелектуального капіталу» 
або інноваційних планів підприємства. 

Окремим варіантом досліджень інтелектуальної безпеки є передчас-
на публікація співробітниками підприємства відомостей про  результати 
наукових досліджень або анонс нового (інноваційного) продукту. Це не 
тільки зробить неможливим (за критеріями новизна та/або  винахідниць-
кий рівень) реєстрацію власного ОІВ, але й допоможе конкурентам вийти 
з контрпропозиціями на відповідний ринок. 

Такі дослідження варто проводити не тільки для винаходів та корисних 
моделей, але й для торговельних марок – передчасна публікація можли-
вої назви інноваційного продукту може зробити неможливим подальшу 
реєстрацію торговельної марки, через можливе попереднє використання 
такої назви (або навіть реєстрацію ТМ) компаніями-конкурентами.

Для оцінки факторів державної інноваційної політики корисними є 
дослідження процесів міжнародної та закордонної реєстрації «винахо-
дів-втікачів». Природою цього явища є невиконання частини першої ст. 
37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Ви-
явлення таких патентів у патентних базах даних інших країн досить про-
сте. Процес «втечі» таких винаходів досить відчутний і складає 10–15%  
від загальної річної кількості зареєстрованих винаходів та корисних мо-
делей в Україні. Аналіз цих процесів, крім виявлення негативних фактів 
втрати національного «інтелектуального капіталу», дозволить виявити 
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галузі, які втрачають більше від поточної ситуації. А аналіз інноваційної 
політики країн, куди «тікають» такі  винаходи через більш привабливі 
умови впровадження інновацій, дозволить вдосконалити національну ін-
новаційну політику, що сприятиме  створенню умов у відповідних галу-
зях економіки для реалізації інноваційних рішень на українському ринку.

Предметні дослідження і аналіз процесів реєстраційної діяльності 
окремого підприємства (аналіз «патентного портфеля») дає багаті мож-
ливості визначення його політики щодо розробки нової продукції (ін-
тенсивність фінансування розробок та впровадження нових продуктів та 
технологій, техніко-технологічні напрями розвитку підприємства, оцінка 
пріоритетності цих напрямів тощо). Такі дослідження корисно проводи-
ти, як самим підприємствам, з метою вдосконалення маркетингової полі-
тики так і потенційним інвесторам або партнерам по трансферу техноло-
гій, з метою всебічного вивчення такого підприємства.

Таким чином, дослідження ОІВ необхідні на всіх етапах життєвого 
циклу ОІВ від народження ідеї та набуття прав до менеджменту та комер-
ціалізації (постійний моніторинг появи аналогічних і більш актуальних 
ОІВ, нових винахідників та заявників) з ретельно складеними звітами 
про патентні дослідження та патентними формулярами на промислову 
продукцію та технології.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ ЗАКОНОДАВСТВА У 
СФЕРІ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Метою доповіді є ознайомлення учасників конференції з основами за-
конодавства в сфері експортного контролю. 

Тема є актуальною для науковців, які беруть участь у міжнародному 
науково-технічному співробітництві та здійснюють чи планують здійс-
нювати трансфер технологій в рамках цього співробітництва.

У доповіді розглядається основа системи Державного експортного 
контролю, як комплексу заходів з контролю за міжнародними переда-
чами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, роль 
і місце у цьому процесі спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади з питань державного експортного контролю.

Доводиться інформація  стосовно міжнародних  договорів та конвен-
цій, багатосторонніх міжнародних режимів експортного контролю учас-
ницею яких є Україна. Розглядаються міжнародні  режими  експортного  
контролю за звичайним озброєнням та товарами подвійного використан-
ня для їх виробництва, а також за товарами подвійного використання, що 
можуть бути використані у створенні зброї масового знищення та засобів 
її доставки.

Аналізується багаторівнева законодавча база експортного контролю 
України, основу якою  складають Конституція України, закони України 
та міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, Ука-
зи Президента України, що стосуються галузі експортного контролю та 
військово-технічного співробітництва, постанови  та розпорядження Ка-
бінету Міністрів України, відомчі документи органів виконавчої влади, 
задіяних в системі експортного контролю України.

Основні нормативні документи, які мають знати та керуватися ними 
при здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва:

• Закон України “Про державний контроль за міжнародними переда-
чами товарів військового призначення та подвійного використання”  від 
20.02.2003 р. №549-IV.

Цей Закон регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за 
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійно-
го використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів 
України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюд-
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ження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач 
звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущен-
ня використання зазначених товарів у терористичних та інших проти-
правних цілях.

У Законі наведено визначення термінів: “товари військового призна-
чення”, “товари подвійного використання”, “суб’єкт здійснення міжна-
родних передач товарів”; “ідентифікація товарів”; мета проведення усіх 
процедур у галузі державного експортного контролю (отримання дозво-
лів, висновків, посвідчення про реєстрацію, повноважень); ціль та мета 
проведення експертизи у галузі державного експортного контролю; від-
повідальність суб’єктів за порушення законодавства у галузі державного 
експортного контролю.

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Поло-
ження про порядок здійснення державного контролю за міжнародними 
передачами товарів військового призначення” від 20.11.2003 р. №1807. 

Постановою встановлюється порядок проведення основної експерти-
зи товарів військового призначення; затверджується список товарів вій-
ськового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному 
експортному контролю; вводиться поняття “товарів військового призна-
чення, які допущені для цивільного використання”, а також встановлю-
ється порядок здійснення державного контролю за їх міжнародними пе-
редачами”. 

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Поло-
ження про порядок здійснення державного контролю за міжнародними 
передачами товарів подвійного використання” від 28.01.2004 р. №86.

Постановою встановлюється порядок проведення основної експер-
тизи товарів подвійного використання; затверджуються списки товарів 
подвійного використання.

• Інші нормативні акти стосуються кримінальної та адміністративної 
відповідальності учасників за порушення законодавства у сфері експорт-
ного контролю.

Розглядається система класифікації товарів, міжнародна передача 
яких підпадає під дію законодавства в сфері експортного контролю. 

А саме: 
– товари військового призначення;
– товари подвійного використання;
– товари, щодо яких відповідно до статті 10 Закону України від 

20.02.2003 року N549-IV можуть бути застосовані процедури державного 
експортного контролю;
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– товари військового призначення, які у встановленому порядку допу-
щені для цивільного використання;

– товари, міжнародні передачі яких не підлягають державному екс-
портному контролю.

Доводиться інформація щодо порядку здійснення класифікації, іден-
тифікації товару та як визначаються відповідні критерії ризику.

Наводяться практичні приклади ідентифікації товарів, які, на першій 
погляд, не повинні підпадати під контроль за міжнародними передачами 
цих товарів.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ТА РОЗРОБОК У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ  

ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Наука є одним з ключових факторів економічного та суспільного роз-

витку країни у довгостроковому періоді, тому її фінансуванню з боку 
держави в багатьох країнах приділяється багато уваги. Державне фінан-
сування наукових досліджень розпочало формування з середини 19 сто-
ліття. В процесі свого розвитку різні чинники та теорії впливали на нього, 
але і дотепер важливість державного фінансування ДіР є беззаперечною. 

У міжнародній практиці розрізняються різні джерела та способи 
фінансування в залежності від пріоритетності науково-дослідних за-
вдань, поставлених цілей, характеру досліджень. Більшу частину фун-
даментальних досліджень і розробок фінансує держава через вищі на-
вчальні заклади (університети) і державні наукові установи, наукові 
фонди тощо, в той час як для приватного сектора пріоритетом фінансу-
вання є прикладні дослідження та експериментальні розробки, які мо-
жуть виконуватися як у державних наукових лабораторіях, так і корпо- 
ративних.

З огляду на значимість науки, технологій і інновацій для розвитку еко-
номіки, активізуються дії держави щодо фінансування ДіР [1], що, в свою 
чергу, викликає інтерес дослідників з різних країн та міжнародних інсти-
туцій, зокрема – з ОЕСР, Світового банку та Європейської комісії тощо. 

В їх роботах проведено аналіз інструментів фінансування ДіР [2], 
особливостей оцінювання наукової діяльності [3] та моделей управління 
державною науковою політикою [4].

Також експертами Об’єднаного дослідницького центру Європейської 
комісії досить ретельно досліджувалися питання впровадження систем 
фінансування на основі результатів в країнах ЄС, проте для подальшого 
дослідження було залишено такий аспект як наслідки та результати впро-
вадження таких систем фінансування ДіР на розвиток науки [5].



41

Відзначимо, що для країн Центральної та Східної Європи реформи 
системи управління наукою, технологіями та інноваціями, а також вдо-
сконалення їх роботи, є життєво необхідними для трансформації еконо-
мік з периферійних у центральні та досягнення конвергенції з Європей-
ським союзом [6].

Аналіз основних показників, що характеризують сучасний стан нау-
ки, свідчить, що Україна значно відстає як від країн ЄС в цілому, так і від 
країн ЦСЄ – найближчих сусідів, які мали схожі початкові умови для кар-
динальних змін у науковій сфері на початку 90-х років. Ще 30 років тому, 
у 1991 р., за показником наукоємності ВВП, який становив понад 2,4%, 
у тому числі 1,54% бюджетних витрат на науку, Україна випереджала не 
тільки країни ЦСЄ, а навіть й провідні європейські країни [7, С. 5]. На 
сьогодні витрати на ДіР впали порівняно з 1991 року в 5,5 разів, в той час 
як в багатьох інших країнах пострадянської системи проведені реформи 
суттєво підвищили якість наукових досліджень та рівень витрат на ДіР. 
За рівнем наукоємності Україна вже поступається Румунії (0,43% проти 
0,48% у 2019 році).

У 2019 році найбільшим джерелом фінансування витрат на ДіР в 
Україні, як і в Сербії, є державний сектор. Натомість у розвинених краї-
нах найбільша частка витрат на ДіР належить підприємницькому сектору 
(50–60%), а на державний припадає близько 30%. За показниками люд-
ських ресурсів Україна, незважаючи на найбільшу частку дослідників у 
державному секторі (50,3%), має один з найнижчих показник кількості 
дослідників на 1000 зайнятих 3,1 проти в середньому 7,0 в країнах ЦСЄ. 

Вже багато років уряд України відстоює позицію, що фінансування 
науки є тягарем для бюджету, а ефективність цих витрат є низькою. По-
ряд з цим, у деяких розвинених країнах світу обсяги державного фінан-
сування ДіР є досить значними і перевищують 400 Євро на душу насе-
лення (рис. 1), у країнах ЄС27 з державних бюджетів на ДіР в середньому 
виділяється близько 200 Євро на особу, тоді як в Україні менше 10 Євро.

В країнах Центральної та Східної Європи відповідні показники знач-
но нижче, але тим не менш суттєво вищі, ніж в Україні. Серед країн ЦСЄ 
лідером є Чехія – 131 Євро на душу населення, а найгірший показник має 
Болгарія (19,5 Євро). Разом з тим, впродовж 2010–2019 рр. у більшості 
країн ЄС, в т.ч. деяких країнах Центральної та Східної Європи, має міс-
це позитивна динаміка обсягів асигнувань на ДіР в розрахунку на душу 
населення. Зокрема, найбільше зростання мало місце у таких країнах, 
як Латвія (≈2,5 рази). В Естонії та Польщі воно склало ≈1,5 рази, Чехії 
≈ 1,4 рази, Болгарії, Хорватії та Литві ≈1,3 рази тощо. Навіть у Румунії, 
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яка за наукоємністю знаходиться майже на рівні з Україною, відбулося 
зростання бюджетних асигнувань на ДіР на душу населення майже на 
15%, які у 2019 році сягнули 22 Євро. Тоді як в Україні позитивних змін 
у порівнянні 2019 та 2010 років не спостерігалося. 

Відзначимо, що Болгарія, хоча й має найгірший серед країн ЄС рівень 
бюджетних асигнувань на ДіР, переважає Україну у понад 2,5 рази, при 
цьому має у 1,5 рази більше дослідників на 1000 зайнятих (4,8 проти 3,1).

У відносних показниках частка асигнувань на ДіР в країнах Централь-
ної та Східної Європи становить близько 0,6% загальних витрат, тоді як 
в середньому по ЄС27 – 1,4% (рис.2). В Україні в 2019 році відповідна 
частка асигнувань на ДіР у держбюджеті становила близько 0,8%. У зве-
деному бюджеті відповідне значення є дещо нижчим, адже ДіР з місцевих 
бюджетів майже не фінансуються. Фактично, за цим показником рівень 
України відповідає країнам ЦСЄ, однак з урахуванням різниці у валют-
них курсах та купівельної спроможності Україна все одно відстає від тих 
країн. Адже, якщо купівельна спроможність має важливе значення щодо 
витрати на зарплату дослідників, то значна частина витрат на ДіР не за-
лежать від рівня цін всередині країни, зокрема – мова йде про витрати на 
сучасне наукове обладнання, яке є імпортним, витрати на відрядження та 
участь у міжнародних конференціях тощо.
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Рис. 1. Бюджетні асигнування на ДіР, євро на душу населення 
Джерело: побудовано авторами за даними Євростату (URL: http://appsso.eurostat.ec. 
europa.eu/nui/show.do?dataset=gba_fundmod&lang=en (дата звернення: 15.04.2021)).
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Серед країн ЦСЄ найкращою є ситуація в Чехії, Хорватії та Естонії, де 
на підтримку науки виділяється понад 1.5% витрат бюджету. В Чехії та 
Хорватії має місце позитивна динаміка цього показника, тоді як в Україні 
навпаки. Якщо у 2012 році його рівень відставав від середнього по ЄС 
рівня в межах 25%, то вже у 2019 році різниця становила понад 50%. По-
рівнюючи з країнами ЦСЄ, Україна поступається Польщі, Чехії, Хорватії, 
Словаччині та Словенії. Натомість, дещо переважає Румунію, Болгарію 
та Угорщину.

Підсумовуючи відзначимо, що держава відіграє ключову роль у фі-
нансуванні ДіР. Бюджетні асигнування на науку в європейських країнах 
в середньому становлять 1,4% витрат державного бюджету, що дозволяє 
виділяти на ДіР близько 200 Євро на 1 жителя на рік. В країнах ЦСЄ ці 
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги асигнувань на ДіР у витратах бюджетів
Примітка: розраховано з урахуванням питомої ваги державного бюджету в зведено-
му. Обсяг асигнувань на ДіР в місцевих бюджетах можна  проігнорувати, адже він в 
середньому не перевищує 2% обсягів витрат на ДіР в Україні.
Джерело: побудовано авторами за даними Євростату (URL: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gba_nabste&lang=en (дата звернення:  14.04.2021)); 
Держстату України (URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.04.2021)); пор-
талу Мінфін https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/. (дата звернення:  
14.04.2021))
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показники є значно меншими: від 20 Євро в Болгарії до 131 Євро в Чехії. 
В Україні з державного бюджету виділялось на науки менше 8 Євро на 
1 жителя. При цьому має місце негативна динаміка цього показника, що 
призводить до зростання розриву з середнім рівнем по ЄС: якщо у 2012 
році його рівень становив близько 25%, то вже у 2019 році – понад 50%. 
Тоді як в більшості країн ЦСЄ уряди збільшують фінансування ДіР що-
найменше у розрахунку на душу населення.

Враховуючи це, уряду України вкрай необхідно вживати більш актив-
них дій щодо реформування наукової системи, особливо щодо стимулю-
вання/створення умов для розвитку наукових досліджень у підприєм-
ницькому секторі. В іншому випадку ситуація буде тільки погіршуватися, 
країна втрачатиме і ту частину наукового потенціалу, яка ще залишилась 
після 30 років відсутності належної уваги до розвитку науки.
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ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ ІНТЕЛЕКТУ-
АЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ЗАХИСТУ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Недосконала та інертна на зміни система державного управління сфе-
рою правової охорони інтелектуальної власності призвела до відсутності 
істотного прогресу в адаптації нормативно-правової бази до сучасних 
економічних та політичних умов.

Система організації державного управління сферою інтелектуальної 
власності мала складну трирівневу структуру, ланки якої не могли пого-
джувати роботу між собою та заважали процесу її реформування:

Мінекономрозвитку, як головний орган у системі центральних органів 
виконавчої влади, забезпечував формування та реалізацію державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності.

Державна служба інтелектуальної власності (далі – ДСІВ) узгоджу-
вала плани реалізації держаної політики у сфері інтелектуальної власно-
сті з Мінекономрозвитку. Повноваження ДСІВ на даний момент виконує 
Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власно-
сті” (далі – УкрПатент).

Державні заклади (підприємства, установи, організації), віднесені до 
сфери управління Мінекономрозвитку (державні підприємства “Україн-
ський інститут інтелектуальної власності”, “Інтелзахист”, державна ор-
ганізація “Українське агентство з авторських та суміжних прав”), дублю-
вали обов’язки ДСІВ та один одного.

Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної влас-
ності” був створений як державний заклад експертизи, який проводив 
експертизу заявок на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інте-
гральних мікросхем, зазначення походження товарів тощо) на відповід-
ність умовам надання правової охорони.

Державна організація “Українське агентство з авторських та суміж-
них прав” була створена для забезпечення здійснення державної реєстра-
ції авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. На 
даний час зазначені функції виконує ДСІВ, УкрПатент. 
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Державне підприємство “Інтелзахист” було створене з метою органі-
зації і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних 
марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, 
забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примір-
ників аудіовізуальних творів та фонограм, запровадження заходів з лега-
лізації комп’ютерних програм і правомірного їх використання, ведення 
реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. На 
даний час зазначені функції виконує ДСІВ, а також організації ДП “Сис-
теми телекомунікаційного зв’язку” та перераховані вище державні під-
приємства.

На допомозі у реформуванні системи правової охорони ІВ в Україні має 
стати Концепція реформування державної системи правової охорони ІВ.

Метою Концепції реформування державної системи правової охорони 
ІВ в Україні є створення оптимальної, якісної та ефективної державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності, здатної сформува-
ти, реалізувати прозору публічну модель подолання існуючих викликів 
та ризиків і запропонувати дієві інструменти сфери інтелектуальної влас-
ності як стимули для розвитку споріднених економічних та суспільних 
чинників.

Реалізувати Концепцію передбачалось протягом 2016 – першого квар-
талу 2017 року. Розпорядження про реалізацію Концепції є чинним, про-
те вона повністю не реалізована.

Основними напрямами реалізації Концепції були:
– запровадження прозорої дворівневої структури державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, за якої Мінекономрозвитку 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інте-
лектуальної власності, а національний орган інтелектуальної власності 
виконує окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації дер-
жавної політики у зазначеній сфері;

– реорганізація системи колективного управління майновими автор-
ськими та суміжними правами;

– удосконалення національного законодавства та його гармонізація до 
законодавства ЄС.

Запровадження прозорої дворівневої структури державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності мало здійснюватись шляхом:

– ліквідації ДСІВ;
– створення національного органу інтелектуальної власності, який є 

державною організацією, що утворюється на базі державного підпри-
ємства “Український інститут інтелектуальної власності”, належить до 
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сфери управління Мінекономрозвитку та провадить некомерційну госпо-
дарську діяльність; 

– фінансування діяльності зазначеного національного органу мало 
здійснюватись за рахунок зборів та інших надходжень за дії, пов’язані 
з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також оплати 
послуг, що надаються відповідно до законодавства. Зазначу, що він здійс-
нює свої повноваження від 13 жовтня 2020 року;

– удосконалення законодавства щодо механізму та порядку зарахуван-
ня зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, з урахуванням положень міжнародних договорів України;

– ліквідації державного підприємства “Інтелзахист”. Зазначу, що воно 
й досі не ліквідоване;

– трансформації державної організації “Українське агентство з автор-
ських та суміжних прав” у недержавну організацію колективного управ-
ління. Зазначу, що підприємство знаходиться у стадії, на якій до нього за-
стосовані процедури ліквідації. Проте продовжує функціонувати, в тому 
числі збирати роялті. Але на цьому його повноваження не закінчуються;

14.10.2020 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо створення національного органу інтелектуаль-
ної власності” від 16.06.2020 № 703-IX (далі – Закон про НОІВ), яким ви-
значено повноваження Національного органу інтелектуальної власності. 
Бажано, щоб він обмежив повноваження державних закладів правової 
охорони інтелектуальної власності до мінімуму. Для цього треба чітко 
прописати функції кожного закладу.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р  
“Про Національний орган інтелектуальної власності” визначив, що дер-
жавне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” 
(Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної 
власності.

З 15.10.2020 відповідно до Закону про НОІВ Укрпатент здійснює на-
ступні повноваження, що знову ж таки перебільшують навантаження на 
його співробітників:

– приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень 
щодо них (промислова власність); 

– приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на 
твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що 
стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації;

– здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача сві-
доцтв;



49

– здійснення державної реєстрації географічних зазначень;
– здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, ви-

дача патентів на винаходи і корисні моделі;
– здійснення державної реєстрації торговельних марок, видача сві-

доцтв на торговельні марки;
– здійснення державної реєстрації компонувань, видача свідоцтв на 

компонування;
– видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
– визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або ча-

стково;
– визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі;
– опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, торго-

вельні марки, компонування, географічні зазначення, винаходи і корисні 
моделі у бюлетені;

– ведення державних реєстрів;
– надання витягів та виписок;
– ведення Бази даних заявок на торговельні марки;
– здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони 

авторського права і суміжних прав; здійснення підготовки, атестації та 
реєст рації представників у справах інтелектуальної власності (патентних 
повірених);

– ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуаль-
ної власності (патентних повірених);

– інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної по-
літики у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності;

– здійснення функції “Національного відомства” та “Відомства”, пе-
редбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжна-
родну реєстрацію промислових зразків;

– здійснення функції “Національного відомства”, передбачені Ма-
дридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до 
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

– здійснення функції “відомства, що отримує”, “Міжнародного пошу-
кового органу” та “Органу міжнародної попередньої експертизи” відпо-
відно до Договору про патентну кооперацію. 

Зазначу, що система правового захисту інтелектуальної власності має 
передбачати можливість удосконалення національного законодавства та 
його гармонізацію із законодавством ЄС, а також прискорити взаємодію 
України з міжнародними закладами у сфері правової охорони інтелекту-
альної власності для того щоб об’єднати зусилля і прискорити реформу-
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вання правової охорони інтелектуальної власності. Це має здійснюватися 
шляхом:

– виконання плану імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

– забезпечення створення умов, необхідних для функціонування ре-
жиму зони вільної торгівлі;

– внесення змін до законодавства щодо:
– правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав, ви-

находів, корисних моделей, промислових зразків, комерційних позначень 
(торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань) з 
урахуванням досвіду держав ЄС;

– порядку розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності, ство-
рені у зв’язку з виконанням трудового договору, договору за замовлен-
ням, за рахунок коштів державного бюджету;

– захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо захисту 
авторського права та суміжних прав в Інтернеті;

– відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (змі-
ни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення).

Очікувані результати реформування системи правової охорони інте-
лектуальної власності забезпечать:

– реалізацію Концепції; 
– створення прозорої та ефективної структури державного управління 

сферою інтелектуальної власності;
– поліпшення якості та підвищення ефективності роботи органів 

управління державної системи правової охорони інтелектуальної влас-
ності;

– спрощення та забезпечення прозорості процедур набуття та розпо-
рядження правами інтелектуальної власності;

– підвищення якості охоронних документів у сфері інтелектуальної 
власності;

– забезпечення впровадження ефективного механізму захисту прав ін-
телектуальної власності;

– створення умов для розбудови національної інноваційної системи.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Основною метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого 
фахівця, здатного до ефективної професійної роботи за фахом, а також 
формування і розвиток якостей особистості, необхідних їй і суспільству 
для соціально значимої діяльності.

Якість освіти визначаються результативністю освітньої діяльності 
університету, кафедри, кожного педагога і студента. Сьогодні педагогічна 
наука перебуває на новому рівні свого розвитку, що вимагає осмислен-
ня закономірностей педагогічного процесу в умовах розвитку новітніх 
систем взаємодії педагога зі студентом [1, С. 95]. Прикладом таких ефек-
тивних педагогічних технологій є використання в навчальному проце-
сі дистанційній моделі навчання. Дистанційне навчання ґрунтується на 
принципі самостійного навчання і виражається в цілеспрямованому про-
цесі інтерактивної взаємодії викладачів і студентів за допомогою інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують учнів не-
обхідним обсягом досліджуваного матеріалу. Сучасне дистанційне нав-
чання базується на двосторонньому зв›язку між педагогом і студентом 
в самих різних формах обміну інформацією – текстові повідомлення, 
відеолекції, аудіолекції, онлайн-конференції, вебінари. Головний прин-
цип дистанційної освіти – створення умов максимально широкого досту-
пу студентів до засобів освіти і професійної підготовки без залежності 
від часу і місця навчання [7, С. 21–25]. Дистанційна модель навчання, 
як засіб безконтактної інформаційної взаємодії, дозволяє збільшувати 
швидкість і якість засвоєння навчального матеріалу.

Аналізуючи погляди західних фахівців, в методиці дистанційної 
освіти можна виділити наступні позитивні і негативні сторони даного 
методу освітнього процесу:

Дистанційні освітні технології в професійній освіті мають на увазі 
впровадження нових методів організації професійної освіти у вищих 
навчальних закладах. Використання таких технологій в навчальному 
процесі дозволяє підвищити якість і ефективність підготовки фахівців, 
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дає можливість здійснювати диференційований підхід до навчання 
студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей [6, С. 234–253].

Дистанційна освіта дозволяє здійснювати взаємодію між викладачем 
і учнем в діалоговому режимі. Така взаємодія полегшує процес обміну 
інформацією. Поєднання традиційних методів і засобів навчання 
з дистанційною системою освіти сприяє підвищенню успішності 
студентів, стимулює розвиток самостійної роботи, розширює стандартні 
методи навчання.
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В умовах нових викликів, які наразі постають перед світовою сис-
темою охорони здоров’я, новими масовими епідемічними захворюван-
нями, суттєвою нерівномірністю доходів населення у різних країнах, і, 
відповідно, дискримінаційними умовами доступу до необхідних ефек-
тивних і сучасних медичних препаратів, дуже гостро постало питання 
щодо доцільності діяльності в повному обсязі деяких елементів системи 
захисту прав інтелектуальної власності. На думку фахівців, наразі, мова 
йде про нову парадигму права інтелектуальної власності – гармонізацію 
базових прав людини і прав інтелектуальної власності. Останнім часом 
ця філософія стала основою реформування законодавства інтелектуаль-
ної власності в сфері медицини і фармації [1].

Маючи на меті захист прав людини на життя і здоров’я та у зв’язку з 
чисельними випадками його обмеження патентною монополією, сучас-
ною міжнародно-правовою доктриною права інтелектуальної власності 
передбачено механізм видачі державою примусової ліцензії на винаходи 
в сфері охорони здоров’я з метою їхнього некомерційного використання. 
Особливої актуальності це набуло у зв’язку з пандемічним поширенням 
деяких інфекційних захворювань, зокрема вірусу COVID-19.

Україна є учасницею низки міжнародних договорів, які передба-
чають можливості обмеження прав власників патентів. Так, статтею 31 
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) 
передбачено право використовувати патент без дозволу патентовласника 
урядом країни-члена угоди чи третьою особою з дозволу уряду у разі 
надзвичайної ситуації в країні чи за інших обставин крайньої необхід-
ності. З метою реалізації зазначених положень було прийнято Дохійську 
декларацію про Угоду ТРІПС та громадське здоров’я. Надалі в рамках за-
безпечення реалізації положень Дохійської декларації про Угоду ТРІПС  
та охорону здоров’я на практиці 6 грудня 2005 р. Генеральною радою 
Світової організації торгівлі було схвалено рішення щодо прийняття 
Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС, який наразі вже ратифіко-
вано Україною.
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Стаття 219 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС визначає, що сто-
рони визнають важливість Дохійської декларації та під час тлумачення 
та здійснення прав і зобов’язань, згідно з главою 9 «Інтелектуальна влас-
ність», сторони забезпечують відповідність Дохійській декларації. Сто-
рони Угоди про асоціацію також сприяють впровадженню та дотриму-
ються Рішення Генеральної ради СОТ від 30 серпня 2003 р. до пункту 6 
Дохійської декларації. 

Директива 2001/83/ЄС «Про звід законів Співтовариства щодо лікар-
ських засобів для людини» та Регламент (ЄС) № 816/2006 «Про приму-
сове ліцензування патентів, що стосуються виробництва лікарських засо-
бів, для експорту до країн з проблемами в сфері охорони здоров’я» перед-
бачає, що головна мета будь-яких правил, які регулюють виробництво, 
розподіл та використання лікарських засобів, є захист здоров’я населен-
ня (ст. 1(2) Директиви 2001/83/ЄС), а механізмом забезпечення здоров’я 
населення є видача примусової ліцензії для виробництва та експорту лі-
карських засобів до країн із відповідними економічними показниками та 
проблемами в сфері забезпечення здоров’я.

Чинне законодавство України також передбачає певні механізми адек-
ватного реагування держави на загрози національним інтересам та здо-
ров’ю нації. Так, частина 3 статті 30 Закону України “Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі» встановлює, що, з дотриманням певних 
умов та за певних обставин, з метою забезпечення здоров’я населення, 
оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Ка-
бінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого 
винаходу визначеній ним особі без згоди володільця патенту. При тому, 
такий дозвіл буде діяти лише на час існування обставини, через які його 
видано, а володільцю патенту буде сплачуватися адекватна компенсація 
відповідно до економічної цінності винаходу [2].

Стаття 9. Закону України «Про лікарські засоби» конкретизує випад-
ки примусового ліцензування стосовно медичної сфери та встановлює, 
що при реєстрації лікарського засобу Уряд може дозволити використання 
запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу, визначеній 
ним особі без згоди власника патенту, проте, лише з метою забезпечення 
здоров’я населення [3].

Конкретні механізми реалізації примусового ліцензування закріплено 
в Постановах Уряду України. Насамперед, це Постанова, якою затвер-
джений загальний Порядок надання Кабінетом Міністрів України до-
зволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) [4]. 
З метою забезпечення охорони здоров’я населення, екологічної безпеки 
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та задоволення інших інтересів суспільства, Уряд за певною процедурою 
розглядає клопотання про надання Кабінетом Міністрів України дозволу 
на використання запатентованого винаходу без згоди власника відповід-
ного патенту (свідоцтва), але з виплатою йому компенсації. Цей загаль-
ний порядок не застосовується до патентів на лікарські препарати.

Процедурно це виглядає так. Заінтересована у отриманні ліцензії осо-
ба звертається до центрального органу виконавчої влади, до компетенції 
якого належить вирішення питань використання об’єкта, з обґрунтова-
ним клопотанням про надання Кабінетом Міністрів України дозволу, в 
якому зазначаються найменування об’єкта, номер відповідного патенту 
(свідоцтва), відомості про його власника, його адреса (або місцезнахо-
дження), а також подається інформація про безпідставну відмову цього 
власника у видачі ліцензії на використання об’єкта. Документально має 
бути обгрунтованно необхідність використання об’єкта в інтересах су-
спільства, техніко-економічне обґрунтування доцільності, можливості та 
умови використання об’єкта, розміру компенсації власникові відповідно-
го патенту (свідоцтва).

Компетентний орган розглядає клопотання, приймає рішення щодо 
доцільності надання дозволу та, у разі прийняття позитивного рішення, 
надсилає клопотання Мінекономіки. Мінекономіки розглядає одержані 
матеріали, перевіряє чинність від•усове ліцензування, якісного та кіль-
кісного обґрунтування можливості такого ліцензування із забезпеченням 
балансу інтересів суспільства та інтересів правовласників, умов таких 
ліцензій, конкретних правових та адміністративних механізмів реалізації 
таких процесів.

Компетентний орган розглядає клопотання, приймає рішення щодо 
доцільності надання дозволу та, у разі прийняття позитивного рішення, 
надсилає клопотання Мінекономіки. Мінекономіки розглядає одержа-
ні матеріали, перевіряє чинність відповідного патенту (свідоцтва), від-
повідність відомостей про його власника даним реєстрації і готує свої 
пропозиції про надання або відмову у наданні дозволу на використан-
ня зазначеного у клопотанні об'єкта та подає їх до Кабінету Міністрів 
України. Уряд розглядає пропозиції Мінекономіки, приймає рішення про 
надання або відмову у наданні дозволу та про прийняте рішення Мінеко-
номіки інформує всі заінтересовані сторони. 

Наступний Порядок, затверджений Урядом, визначає, власне, про-
цедуру надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання 
запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського 
засобу, без згоди власника патенту та з виплатою йому компенсації. Цей 
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порядок був прийнятий безпосередньо з метою забезпечення охорони 
здоров’я населення, у тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим 
соціально небезпечним хворобам [5].

Для видання такого дозволу необхідно існування одночасно таких об-
ставин: власник патенту не може задовольнити потребу у відповідному 
лікарському засобі своїми силами та потужностями та безпідставно від-
мовив особі, яка бажає і може виробляти цей препарат, у видачі ліцензії 
на використання винаходу (корисної моделі).

При цьому мають бути дотримані умови:  
– обсяг і тривалість використання запатентованого винаходу (корис-

ної моделі) визначаються з урахуванням мети наданого дозволу;
– примусова ліцензія є невиключною, тобто дозвіл на використання 

запатентованого об’єкту не позбавляє власника патенту права надавати 
дозволи на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) ін-
шим особам;

– ліцензіат не має права передати дозвіл використання запатентова-
ного винаходу (корисної моделі) третім особам, крім випадку, коли воно 
передається разом з тією частиною підприємства, в якій здійснюється це 
використання;

– використання запатентованого винаходу (корисної моделі) дозволя-
ється виключно для задоволення потреб внутрішнього ринку лікарських 
засобів;

– власнику патенту сплачується компенсація відповідно до економіч-
ної цінності винаходу (корисної моделі) за рахунок коштів ліцензіата. 

Необхідно зазначити, що в Положенні передбачений чіткий алгоритм 
визначення компенсації за примусову ліцензію. Уряд встановлює розмір 
компенсації, враховуючи доступність лікарських засобів для населення 
за максимально низькою ціною. Розмір компенсації не повинен переви-
щувати максимального розміру компенсації, який обраховується з вико-
ристанням методу розрахунку роялті за багаторівневою шкалою (Tiered 
Royalty Method), передбаченого у Настановах щодо винагороди за при-
мусове використання патенту на медичні технології Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, за такою формулою: (ВЛЗ × 0,04 × (ВЛЗ : ВЛЗУ) ×  
× (ДУ : Д) = МРК, де ВЛЗ – вартість одиниці оригінального лікарського 
засобу на ринку країни походження; ВЛЗУ – вартість одиниці оригіналь-
ного лікарського засобу в Україні (найменша з таких цін); ДУ – дохід 
України на душу населення за даними МВФ; Д – дохід країни походжен-
ня оригінального лікарського засобу на душу населення за даними МВФ; 
МРК – максимальний розмір компенсації.
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Як зазначалось, в цій процедурі права власника патенту також захи-
щаються тим, що Кабінетом Міністрів України примусова ліцензія ану-
люється до закінчення строку її дії за пропозицією МОЗ у разі припинен-
ня існування обставин, що були підставою для надання дозволу; невико-
нання (недобросовісного виконання) суб’єктом господарювання, якому 
було надано дозвіл, умов його надання; припинення юридичної особи 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації); встановлення 
факту надання у документах, що стали підставою для надання ліцензії, 
недостовірної інформації.

Також необхідно зазначити, що гарантією дотримання прав власника 
охоронного документу є той факт, що рішення Кабінету Міністрів Укра-
їни про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), 
строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та 
порядок виплати винагороди володільцю патенту можуть бути оскаржені 
в судовому порядку.

Проте, незважаючи на зазначені нормативно-правові акти, в Україні 
на достатньому науковому рівні не здійснювалось наукових досліджень 
щодо випадків, коли може застосовуватися примусове ліцензування, 
якісного та кількісного обґрунтування можливості такого ліцензування 
із забезпеченням балансу інтересів суспільства та інтересів правовласни-
ків, умов таких ліцензій, конкретних правових та адміністративних меха-
нізмів реалізації таких процесів.

Враховуючи зазначене, з метою захисту прав людини на життя і здо-
ров’я та у зв’язку з чисельними випадками його обмеження патентною 
монополією сучасною міжнародно-правовою доктриною права інтелек-
туальної власності, питання наукового обґрунтування механізму видачі 
державою примусової ліцензії на винаходи в сфері охорони здоров’я з 
метою їхнього некомерційного використання є актуальним, важливим та 
потребують подальшого наукового опрацювання.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ

Анотація. Трансфер технологій, створених за результатами наукових 
досліджень і розробок, є однією з ключових складових інноваційної діяль-
ності. Метою роботи є оцінка результатів діяльності у сфері трансферу 
технологій за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. Робота 
виконана у рамках інноваційного законодавства методом моніторингу, про-
веденого на основі відомостей головних розпорядників бюджетних коштів 
щодо трансферу технологій, створених за результатами наукових дослі-
джень і розробок. 

Ключові слова: наукові дослідження і розробки, інноваційна діяльність, 
трансфер технологій, передання технологій, вид передання, замовник. 

Забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кре-
дитної сфери у розвитку інноваційної діяльності є одним із основних 
принципів державної інноваційної політики. Інноваційна діяльність 
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових до-
сліджень і розробок, впровадження сучасних екологічно чистих, безпеч-
них, енерго- та ресурсозберігаючих технологій [1]. Результатом наукових 
досліджень і розробок є одержані під час їх проведення нові або істотно 
вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, систе-
ми, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструк-
тивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що 
впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику [2]. 

Однією з ключових складових інноваційної діяльності є трансфер 
технологій, який, згідно із Законом України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій», передбачає передачу техноло-
гії, створеної за результатами науково-технічної діяльності, що оформ-
ляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами 
двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, 
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змінюються або припиняються майнові права та обов›язки щодо техно-
логії та/або її складових [3].

Дослідження результатів трансферу технологій у 2020 р. здійснено 
Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації від-
повідно до вищезазначеного Закону, Закону України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» шляхом моніторингу, прове-
деного на основі відомостей головних розпорядників бюджетних коштів 
щодо трансферу за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності 
створених за бюджетні кошти технологій підприємствами, науковими 
установами, організаціями та закладами вищої освіти [4, 5]. 

Інформацію, надали 4 головних розпорядники бюджетних коштів: 
МОН, Мінсоцполітики, НАН та НААН, яка свідчить, що у 2020 р. транс-
фер технологій здійснено шляхом придбання однієї (МОН) та передання 
1298 (МОН, Мінсоцполітики, НАН та НААН) технологій за стратегіч-
ними пріоритетами, затвердженими Законом України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» та за напрямом «Інше» (поза 
стратегічних пріоритетів). У 2019 р. трансфер технологій відбувся шля-
хом придбання трьох та передання 1607 технологій, у 2018 р. – шляхом 
тільки передання технологій.

Придбання однієї технології, на яке було спрямовано 796,50 тис. грн, 
здійснено на внутрішньому ринку за стратегічним пріоритетом 4 «Техно-
логічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу». Придбан-
ня технологій здійснено одним розпорядником – МОН. Кошти виділено 
зі спеціального фонду державного бюджету. 

Від передання технологій за всіма стратегічними пріоритетами обсяг 
надходжень становив 225795,48 тис. грн, що на 12,2% більше порівняно з 
2019 р., з яких найбільшу частку (як і в 2019 р.) отримано за стратегічним 
пріоритетом 4 «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу» (77,2%), за яким передано також і найбільшу частку техноло-
гій (55,6%); найменшу частку надходжень (0,9%) отримано за стратегіч-
ним пріоритетом 7 «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки», за яким передано 1,3% технологій (передо-
стання позиція). У 2019 р. найменшу частку надходжень (1,0%) отримано 
за стратегічним пріоритетом 2 «Освоєння нових технологій високотехно-
логічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- 
і суднобудування, озброєння та військової техніки», за яким передано і 
найменшу частку технологій (0,5%) (Рис. 1).

Найбільшу частку надходжень, як і в 2019 р., отримано НААН – 
170100,00 тис. грн або 75,3%, найменшу – Мінсоцполітики (140,40 тис. грн  
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або 0,1%). Другу позицію, як і в 2019 р., займає МОН з часткою 
50961,04 тис. грн або 22,6%, третю – НАН (4594,04 тис. грн або 2,0%). 
Усі розпорядники коштів мали зростання обсягів надходжень порів-
няно з 2019 р., крім Мінсоцполітики, яке у 2019 р. трансфер не здійс- 
нювало.
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Рис. 1. Частки обсягів надходжень від передання нових технологій  
за стратегічними пріоритетними напрямами* у 2018–2020 рр., %

* Нумерація та назва стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності згід-
но із Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні":
1. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефек-
тивних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії.
2. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки.
3. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 
створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій.
4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу.
5. Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслугову-
вання, лікування, фармацевтики.
6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навко-
лишнього природного середовища.
7. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.



63

Промисловим підприємствам трьома розпорядниками передано 662 
технології або 51,0%, з яких переважну більшість МОН – 638 або 96,4%, 
Мінсоцполітики – усі 15 або 2,3% технологій, НАН – усі 9 або 1,3% тех-
нологій. НААН промисловим підприємствам, як і в попередні два роки, 
технології не передавалися (Рис. 2).

Передання технологій за стратегічними пріоритетами у 2020 р. (як і 
в 2019 р. та 2018 р.), здійснювалося на внутрішньому ринку (1257 од. 
або 96,8% – за всіма пріоритетами та на зовнішньому (41 або 3,2%) – за 
чотирма (3-м, 4-м, 5-м та 6-м) стратегічними напрямами. На внутріш-
ньому ринку передання технологій здійснено чотирма розпорядника-
ми бюджетних коштів, з яких найбільше – МОН (659 од. або 52,4% – 
за всіма стратегічними пріоритетами), найменше – НАН (7 од. або 
0,6% – за 3-м, 4-м та 5-м пріоритетами), НААН передано 576 од. або 
45,8% за 4-м стратегічним пріоритетом, Мінсоцполітики – 15 од. або 
1,2% за 5-м стратегічним пріоритетом. На зовнішньому ринку майже всі 
технології передано МОН (39 або 95,1% – за 3-м, 4-м, 5-м та 6-м стра-
тегічними пріоритетами), з яких переважна частка (30 або 76,9%) – за 
стратегічним пріоритетом 5 (сфера медицини). НАН передано 2 або 
4,9% технології за 3-м стратегічним пріоритетом (нові речовини та  
матеріали). 

На внутрішньому ринку передавалися технології, нові для України (755 
од. або 60,1%) за всіма стратегічними пріоритетами, з яких найбільше – за 
4-м (281 або 37,2%) та 5-м (228 або 30,2%) пріоритетами; на зовнішньому 
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Рис. 2. Динаміка кількості переданих технологій за стратегічними  
пріоритетними напрямами, у т.ч. промисловим підприємствам,  

у 2018–2020 рр, од.
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ринку – всі принципово нові технології (41од. або 100,0%) передавали-
ся за чотирма (3-м, 4-м, 5-м та 6-м) стратегічними пріоритетами, з яких 
найбільше (30 або 73,2%) – за 5-м пріоритетом. У 2019 р. на внутріш-
ньому ринку передано 782 або 50,3% нових для України технологій, на 
зовнішньому 16 або 30,8%, які є принципово новими. Тобто, у 2020 р. кон-
курентоспроможність технологій зросла порівняно з 2019 р., що сприяло 
збільшенню на 9,8% частки переданих технологій, нових для України та у  
2,6 разу – принципово нових технологій. 

Передання технологій на внутрішньому ринку здійснено за трьома ви-
дами договорів, з яких більшість (41,2% ) – «ноу-хау, угоди на придбання 
(передання) технологій», «ліцензій, ліцензійних договорів на використан-
ня винаходів, промислових зразків, корисних моделей» (18,9%) та за ін-
шими видами договорів (переважно, господарськими) – 39,9%; на зовніш-
ньому ринку всі технології передано шляхом «ноу-хау, угоди на придбання 
(передання) технологій». Загалом, у 2020 р. переважна частка технологій 
передана шляхом «ноу-хау, угоди на передання технологій» (559 од. або 
43,0%). У 2019 р. переважну більшість технологій на обох ринках (вну-
трішньому – 71,7%, зовнішньому – 69,2%) було передано за іншими вида-
ми договорів (переважно, господарськими) у вигляді результатів НДДКР 
без оформлення прав інтелектуальної власності на них. 

Це свідчить про оптимізацію видів передання технологій у 2020 р. та 
ефективність діяльності у сфері трансферу на обох ринках, зокрема, в ча-
стині оформлення прав інтелектуальної власності на зовнішньому ринку – 
усіх технологій, на внутрішньому – їх переважної кількості.

На внутрішньому ринку в 2020 р. порівняно з 2019 р. відбулося змен-
шення кількості переданих технологій (на 19,2%) при збільшенні обсягів 
отриманих від передання коштів (на 16,1%), що свідчить про підвищення 
середньої вартості однієї технології (на 43,6%). На зовнішньому ринку 
кількість переданих технологій та обсяги отриманих від передання ко-
штів зменшилися. 

Отже, у 2020 р., як і в 2019 р., активне передання технологій відбу-
валося, переважно, на внутрішньому ринку, що свідчить, з одного боку, 
про готовність та спроможність замовників платити більші кошти за ві-
тчизняні технології через 1) високу вартість зарубіжних технологій, або 
2) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних технологій на вну-
трішньому ринку, а з другого – про недостатньо високу конкурентоспро-
можність розроблених технологій на зовнішньому ринку.

Викладене дає можливість зробити узагальнені висновки, що у 2020 р.  
відбулося:
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– підвищення попиту та зростання активності трансферу технологій 
на внутрішньому ринку; 

– зменшення кількості та вартості принципово нових технологій, що 
передавалися на зовнішньому ринку;

– передання з оформленням прав інтелектуальної власності на зовніш-
ньому ринку усіх технологій, на внутрішньому – їх переважної кількості;

– за результатами трансферу замовник (установи, організації, підпри-
ємства) отримав нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, про-
цеси, пристрої, технології, системи, послуги для безпосереднього впро-
вадження в суспільну практику. 

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо результатів трансферу тех-
нологій надано МОН і використано для підготовки та подання Кабінету 
Міністрів України відповідних матеріалів щодо реалізації інноваційного 
розвитку та можуть бути враховані при прийнятті урядових рішень та 
прогнозуванні науково-технічного та інноваційного розвитку.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ ТРАНСФЕРУ 
ЗНАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Українські університети для забезпечення належного рівня конкурен-
тоспроможності на все більш складному вітчизняному ринку освітніх 
послуг повинні обирати дослідницький вектор розвитку. Необхідно від-
мовлятися від радянського поділу науки та освіти на ізольовані сектори. 
Багаторічний іноземний досвід сполучення наукових досліджень та ос-
вітнього процесу в університетах підтверджує цю тезу. 

У США з 1980-х років, коли був впроваджений цілий комплекс за-
конодавчих норм, спрямований, у тому числі, на розвиток та захист ін-
телектуальної власності, спостерігалося стрімке зростання інноваційної 
діяльності в академічній науці. Університети отримали можливість па-
тентувати результати своїх наукових досліджень та здобули права отри-
мувати прибуток від продажу ліцензії. Це викликало початок розвитку 
трансферу знань у новітній історії. 

Якщо до 1980-х років американські університети надсилали у відвідні 
відомства близько 250 патентних заявок на рік, то к 2005 року їх кількість 
зросла у 12 разів і склала близько 3000 патентних заявок на рік. Одночас-
но з цим кількість відділів трансферу знань у структурі університетів за 
цей же період зросла більше ніж в 70 разів і досягла цифри 2200 універ-
ситетських центрів трансферу технологій [1]. 

Важливість грамотного державного регулювання інноваційного сек-
тору підтверджується також у дослідженні Гаврилюка А.В., який виявив 
залежність сплеску у 2010 році в Росії активності формування суб’єктів 
трансферу технологій з ініціативністю державної політики у сфері інтен-
сифікації інноваційної діяльності реального сектора економіки [2].

В Україні є певна нормативно-правова база в інноваційній діяльності, 
ступінь досконалості якої є дискусійним питанням, але не в межах цього 
дослідження. Єдине, на що зараз хотілось би звернути увагу, що згідно з 
результатами міжнародного дослідження експертами був зроблений ви-
сновок, що «… в Україні відчувається дефіцит фінансування наукових 
досліджень та інновацій. Частка витрат на наукові дослідження у ВВП 
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вкрай низька і складає близько 0,4 %, що є одним самих низьких показ-
ником серед країн-членів Організації економічного співробітництва та 
розвитку» [3, С. 162]. 

Цей факт свідчить про необхідність пошуку альтернативних джерел 
фінансування дослідницької діяльності в університетах.

Сьогодні в Україні стрімкими темпами їде формування інноваційно-
го екосередовища: є багато стартап-аклелераторів та бізнес-інкубаторів, 
розвивається ринок венчурного фінансування, є можливість отримати 
гранди на стартапи, у тому числі і від державного Українського фонду 
стартапів, українські стартапи демонструють надзвичайні результати і 
досягають статусу єдинорогів, тобто за короткий період рівень капіталі-
зації складає 1 млрд доларів. Все це ілюструє ідилічну картину, якби ці 
українські за походженням стартапи розвивалися в Україні.

Сьогодні досить обґрунтовано закидають претензію до державно-
го Українського фонду стартапів, що вони надають гранти (тобто, без-
платно та без повернення) стартапам, які потім виїжджають за кордон 
і там розвиваються до рівня єдинорога з усіма економічно-соціальни-
ми позитивними наслідками для країн їх перебування. Відповідь спів- 
робітників фонду достатньо аргументована. Вони заявляють, що став-
лять за мету розвиток інноваційної екосистеми та не бажають додавати 
будь-які обмеження для розвитку інноваційного руху в Україні, до складу 
яких вони відносять необхідність повернення коштів у будь-якому ви-
гляді. На наш погляд, сьогодні Український фонд стартапів вже успішно 
пройшов стадію становлення і необхідності привернення до себе уваги. 
Сьогодні їм вже можна розглядати можливість виступати в якості вен-
чурного інвестора та розглядати за умову фінансування участь фон-
ду у капіталі стартапу. Авжеж, ця частка повинна бути мінімальною, з 
врахуванням домінуючої pre-seed стадії стартапів, які звертаються до  
фонду. 

Разом з цим, виникає питання масштабування цього досвіду створення 
інноваційного екосередовища на всю Україну. На наш погляд, українські 
університети мають величезний науковий та інноваційний потенціал. В 
університетах завжди проводилися наукові дослідження й є значний люд-
ський потенціал, а студенти самі по собі є самою інноваційно активною 
часткою населення країни, яку просто потрібно правильно зорієнтувати. 
Для цього потрібно розвивати у тому складі і інноваційну інфраструкту-
ру університетів.

В Україні у багатьох вишах створені Центри трансферу технологій, але 
зараз процес передачі технологій у реальний сектор економіки в нашій  
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країні знаходиться на етапі зародження. Правові форми суб’єктів транс-
феру технологій можуть варіювати від приватної компанії та товариства 
з обмеженою організацією до асоціації, фонду або навіть структурного 
підрозділу виша. Досвід розвинених країн свідчить, що немає єдиної 
стандартної інноваційної інфраструктури університету [1, 2, 4, 5]. На її 
формування впливають наступні характеристики університету: 

– форма власності; 
– країна (регіон), в якому він функціонує;
– спеціалізація наукових досліджень;
– ресурсне забезпечення, у тому числі економічні, людські, матеріаль-

но-технічні ресурси тощо [6]. 
Зазвичай співробітники центрів трансферу в іноземних вишах є висо-

кокваліфікованими фахівцями, які здатні самостійно виконати експерти-
зу проєкту. Також спостерігається різний кількісний склад центрів тран-
сферу. Зокрема, в Гарварді та Стенфорді кількість співробітників цен-
тру трансферу сягає 60–70 осіб. В Imperial Innovations, яка є дочірньою 
компанією Лондонського Імперіал Коледжу, що займається трансфером 
технологій, в штаті працює 30 співробітників [1]. Цей рівень поки є недо-
сяжним для нашої країни, але кроки в цьому напрямку робити потрібно.

Разом з тим, цікавим є досвід створення спін-компаній в університетах 
[4]. Для українських вишів це є цікавий досвід, який потрібно ретельно 
вивчати. Наприклад, у 2014 році продаж компанії NaturalMotion, яка за-
ймається анімаційним програмним забезпеченням для комп’ютерних ігор 
та представляє себе спін-аутом зоологічного факультету Оксфордсько-
го університету, компанією комп’ютерних ігор Zynga склало $ 527 млн  
і принесло дохід університету в розмірі $ 50 млн [5, С. 19].

На сьогоднішній день ми пропонуємо для Центрів трансферу знань в 
українських вишах акцентувати на індивідуальному підході до кожного 
інноватора-науковця, проєкту, університету та зосередити увагу на на-
ступних напрямках роботи: 

– сприяння створенню комфортних умов для інноваторів під час їх 
роботи над проєктами (устаткування, приміщення, комунікації);

– організація консультативної підтримки інноваторів при роботі над 
проєктами у питанні експертизи, оцінки, оформлення проєктів, економі-
ки, фінансів, менеджменту, права тощо (у тому складі, у питанні захисту 
інтелектуальної власності);

– допомога інноваторам у процесі комерціалізації результатів їх нау-
кових досліджень, залучення інвестора, забезпечення зворотного зв’язку 
сприяння зростанню результативності інноваційного процесу;
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– налагодження взаємовигідної співпраці з зовнішніми та внутріш-
німи стейкхолдерами (дослідники, бізнесмени, владні структури, інші 
освітні заклади тощо);

– організація проведення лекцій, майстер–класів, воркшопів, тренін-
гів та інших зустрічей інноваторів та команд з представниками україн-
ської та світової інноваційної екосистеми, генерація ідей, розробка біз-
нес-моделі, валідація ідеї, Cistomer Development тощо;

– популяризація інноваційної діяльності у ЗМІ, інформування усіх за-
цікавлених осіб про роботу Центру, залучення обдарованих дослідників 
до інноваційної діяльності. ЗМІ та PR інформаційна підтримка у просу-
ванні проекту.

Сьогодні університети мають достатньо наукових ресурсів, щоб стати 
основним джерелом інноваторів та ядром інноваційної екосистеми краї-
ни. Для цього потрібно розвивати інноваційну екосистему з врахуванням 
специфічних особливостей України. 

В подальшому дослідженні необхідно розробити правові та фінансові 
механізми комерціалізації результатів наукових досліджень в університе-
тах з врахуванням передового світового досвіду. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Совершенна І. О. Університетські центри трансферу технологій – 

важлива ланка інноваційної інфраструктури // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684. – С. 71–75. 

2. Гавриляк А.В. Механизмы трансфера технологий для активизации 
инновационной деятельности: автореф. дис. на соиск. ученой степени 
канд. эконом. наук:  08.00.05. – Москва, 2019. – 28 с. – экономика и 
управление народным хозяйством: управление инновациями. 

3. Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the 
South Caucasus. 2020 United Nations Publications, New York. 414 р.

4. Mrykhina О.,  Andrushchak N., Poburko O. Spin-out companies as a 
modern form of transfer of technologies from universities to the business 
environment // Фінансовий простір. – 2018. – № 2 (30). – С. 129-139.

5. Коммерциализация технологий на ранней стадии. Исследование гло-
бальных практик: Университеты, Корпорации, Государство. URL: 
https://www.rvc.ru/upload/iblock/9eb/ESR_RVC_2015_RU.pdf

6. Клімова Г. П. Трансфер знань як найважливіша функція дослідниць-
ких університетів // Право та інноваційне суспільство. – 2020. – № 1 
(14). – С. 58–65. 



70

УДК 514.18:536.3
Мелентьєв О.Б., канд. пед. наук., доцент
Уманський державний педагогічний
університет ім. П. Тичини, м. Умань
melo2009@meta.ua

СТВОРЕННЯ ВИНАХОДІВ ЗАСОБАМИ ПАТЕНТНИХ  
БАЗ ДАНИХ ІНТЕРНЕТУ

Анотація. Робота з патентними базами є одним із важливих етапів на-
уково-технічної роботи вченого, особливо важливим є знання електронних 
ресурсів, які сприяють створенню конкурентоспроможних винаходів. Робо-
та таких ресурсів базується на сучасних пошукових системах, що дозволя-
ють проводити пошук за номером патенту, номером заявки, роком подання 
заявки, країною, прізвищем автора, власником та іншими параметрами по-
шуку.

Зокрема, для створення корисних моделей у вільному доступі є безко-
штовні сайти, що мають власні пошукові системи із застарілими базами 
www.findpatent.com.ua, www.findpatent.ru, www.patents.su. та інші. Для ство-
рення конкурентоспроможних, нових винаходів доцільно використовувати 
пошукові системи www.google.com/patents, www.ukrpatent.org.ua та інші, в 
яких використовуються дані, що взяті до уваги патентними відомствами 
при проведенні експертизи.

Ключові слова: винаходи, пошукові системи, патентні відомства, база 
даних.

Постановка проблеми. Створення конкурентоспроможних винаходів 
та промислової продукції, базується на аналізі нових розробок та тенден-
цій розвитку галузей виробництва. В останній час при підготовці заявок 
на винаходи за результатами досліджень виникла тенденція патентного 
пошуку без проведення міжнародного патентного пошуку за тематикою 
наукової роботи. В кращому випадку дослідник проводить патентний 
пошук в українських та російських патентних базах, і подає заявку на 
отримання патенту України на корисну модель. Аналіз останніх дослі-
джень. Патентні дослідження мають на меті виявлення світових тенден-
цій в певній галузі, запобігання плагіату у науково-технічних розробках, 
та формування бази посилань для патентування власних розробок.

Значна кількість методичних розробок [1–5], а також стандартів [6, 7], 
відносно роботи з базами патентної інформації, орієнтована на спеціаліс-
тів з фахової освітою у галузі патентознавства. Патентний пошук за та-
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кими дослідженнями передбачає звернення до національних патентних 
баз різних держав, що доступні у інтернет-мережі [8, 9, 10]. Для такого 
пошуку необхідно знати класифікацію за міжнародною [11] або націо-
нальною системою патентів, а також вміти вірно формувати пошук за 
ключовими словами.

Формулювання мети дослідження. Метою нашого дослідження є 
розробка методичних порад із способу патентного пошуку, виходячи із 
власного досвіду патентознавства з використання патентних баз даних 
засобами інтернет-доступу.

Основна частина. Правильний пошук необхідного патенту вимагає 
вірного формування базових термінів, так званих ключових слів, за яки-
ми ведеться пошук у системі.

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 32) говориться: 
«…як винахід, так і корисна модель є результатами інтелектуальної ді-
яльності людини у сфері технологій. Об’єктами винаходів і корисних мо-
делей можуть бути: продукти (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, 
культура клітин рослин і тварин тощо), процеси (способи), а також нові 
застосування відомих продуктів чи процесів». [1].

Таку інформацію можна знайти на сайті Укрпатент ukrpatent.org. 
Шлях пошуку наведений Укрпатент ukrpatent.org/ Офіційні публікації >>  
Методичні та довідкові видання >>Методичні рекомендаціі з окремих 
питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель).

Перед тим, як приступати до створення винаходу, доцільно ознайо-
митись із теоретичними положеннями, що розглядаються нашим законо-
давством.

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
говориться:

«Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не су-
перечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та 
відповідає умовам патентноздатності».

Правильний пошук необхідного патенту, який буде обраний аналогом, 
а в подальшому і прототипом винаходу вимагає вірного формування базо-
вих термінів, так званих ключових слів, за якими ведеться пошук у системі.

Для цього слугує Міжнародна патентна класифікація винаходів [11], 
та бібліотечна пошукова система Web ИРБИС.

Всі винаходи класифікуються по класах, що дає змогу упорядкувати 
розподіл технічних рішень, які містять описи винаходів, за тематичними 
рубриками.
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Ми можемо порівняти класифікацію винаходів по класах Міжнарод-
ної класифікації області технічної діяльності, що діляться на 8-м розді-
лів, які, в свою чергу, поділяються на 99 класів:

Україна 
РОЗДІЛ A — ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
РОЗДІЛ В— ВИКОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ. ТРАНСПОРТУВАННЯ
РОЗДІЛ С— ХІМІЯ. МЕТАЛУРГІЯ
РОЗДІЛ D — ТЕКСТИЛЬ. ПАПІР
РОЗДІЛ E — БУДІВНИЦТВО
РОЗДІЛ F — МАШИНОБУДУВАННЯ. ОСВІТЛЮВАННЯ. ОПАЛЮВАННЯ. ЗБРОЯ.  

              ПІДРИВНІ РОБОТИ
РОЗДІЛ G — ФІЗИКА
РОЗДІЛ H — ЕЛЕКТРИКА
Розглянемо пошук прототипів винаходів в Інтернеті.
Раніше патентний пошук по заданій темі винаходу проводився у па-

тентних бібліотеках при виробництві та бібліотеках наукових закладів, 
центрах науково-технічної інформації. Відтепер це можна зробити само-
стійно в Інтернеті на офіційних сайтах, наприклад, Укрпатент, Роспатент, 
які містять огляд рефератів, описів, графічних фігур.

Сайт FindPatent.RU, або FindPatent.UA особливо зручний для пере-
гляду старих винаходів, він видає по ключовому слову огляд рефератів, 
описів, графічні фігури.

Після визначення класу МПК, ключових слів, доцільно переглянути па-
тенти на винаходи зареєстровані на території України, наприклад, за допо-
могою сервісу «База патентів України» [12]. Згаданий сервіс надає можли-
вість швидко переглянути патенти за ключовим словом, всі патенти обрано-
го автора, та одночасно на екран виводиться зображення сторінок патенту.

Вигляд сторінки з результатами пошуку за ключовими словами «Ніж 
пасічницький» на сайті http://uapatents.com/5-123204-nizh-pasichnickijj.
html [12]

Більш докладну інформацію та дані для бібліографічного опису па-
тенту за його номером можливо отримати в державній спеціалізованій 
БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» [8], або скачавши повнотексто-
ву версію патенту безпосередньо з сайту UAPATENTS.COM [12].

Пошук патентів країн світу доцільно проводити з використанням від-
повідних інтернет-сервісів.

Більш широкі можливості для пошуку патентної інформації надають 
спеціалізовані пошукові системи та інтернет-сервіси, наприклад пошу-
кова система Google Patent Search (www.google.com/patents). Однак ко-
ристування такою пошуковою системою викликає деякі складнощі у 
встановленні термінологічної відповідності термінів на різних мовах. 
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Розглянемо приклад пошуку за ключовими словами «Голчаста борона». 
Відповідний англомовний термін «Soil rotary harrow» («Ґрунтообробна 
роторна борона»), який не є підстрочним перекладом. Такі мовні розбіж-
ності при формуванні термінології, значно розширюють поле пошуку та 
ускладнюють вибір необхідної інформації.

Результати пошукового запиту за ключовими словами Soil rotary 
harrow в системі Google Patent Search за запитом «Soil rotary harrow».

Здійснивши перехід за обраним www.google.com/patents/US5040617 
посиланням, отримаємо сторінку у нижній частині сторінки є посилан-
ня на патенти, що взяті до уваги при проведені експертизи патентним 
відомством, так звані «Протиставлені патенти». Номери патентів «актив-
ні», тобто при наведені на них курсору здійснюється перехід на сторінку 
з інформацією по обраному патенту. Можливо отримати повнотекстову 
версію обраного патенту у форматі PDF. Основні зображення, що ілю-
струють патент, завантажуються безпосередньо зі сторінки www.google.

Рис. 1. Вид екрану монітору (скріншоту) з результатами переходу за адресою 
www.google.com/patents/US5040617, фрагмент сторінки з рефератом та даними 

реєстрації патенту US5040617
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com/patents/US5040617. 
Інформація пошуковою системою Google Patent подається в більш 

зручному вигляді для користувача-початківця, ніж на сайті американсько-
го патентного відомства USPTO (United States Patent and Trademark 
Office) [10], та адаптована до неангломовних користувачів.

Слід зазначити, що пошукова система www.google.com на той самий 
запит надає результати, відмінні від результатів www.google.com/patents. 
Система www.google.com охоплює більш широкі ресурси, включаючи 
проспекти виробників та науково-технічні публікації.

Шукаючи патенти на винаходи, які були видані Укрпатентом, необ-
хідно шукати в спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) 
в Україні» [8] скориставшись інструкцією з використання інформацій-
но-пошукової системи Укрпатенту [12].

Висновки. Розвиток сучасних комунікаційно-інформаційних тех-
нологій значно розширює можливості вченого-дослідника у створенні 
конкурентоспроможних розробок світового рівня та трансферу власних 
розробок.

В процесі дослідження ми визначили можливості та методології різ-
них пошукових систем, дали інформаційні джерела із пошуку основних 
теоретичних положень щодо Українського законодавства, наприклад 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Власний досвід створення багатьох винаходів дозволяє зробити ви-
сновки, що сучасна методологія патентного пошуку може виключати 

Рис. 1. Вид екрану монітору (скріншоту) з результатами переходу за адресою 
www.google.com/patents/US5040617, фрагмент сторінки з даними про патенти, 

що взяті до уваги при проведенні експертизи патентним відомством
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пошук у алфавітно-предметному показчику по розділу, а цілком достат-
ньо молодим і починаючим винахідникам використовувати інформацій-
но-пошукові системи Інтернету, не прибігаючи до платних пошукових 
платформ із аналітичним та статистичним програмним забезпеченням. 
Така методологія дає можливість створювати конкурентоспроможні ви-
находи, економити час, що витрачається на патентний пошук.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку передбача-
ють подальшу роботу молодих і починаючих винахідників з подальшого 
опанування методики використання інформаційно-пошукових систем Ін-
тернету. Заслуговує на увагу дослідження інших, більш широких пошу-
кових платформ із аналітичним та статистичним програмним забезпечен-
ням, для створення і патентування міжнародних винаходів.
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CREATION OF INVENTIONS BY PATENT DATABASES OF THE 
INTERNET

Abstract. Work with patent databases is one of the important stages of scien-
tific and technical work of the scientist, especially important is the knowledge of 
electronic resources that contribute to the creation of competitive inventions. The 
work of such resources is based on modern search engines that allow you to search 
by patent number, application number, year of application, country, author's sur-
name, owner and other search parameters.

In particular, to create useful models in free access, there are free sites that 
have their own search engines with outdated databases www.findpatent.com.ua, 
www.findpatent.ru, www.patents.su. and others. To create competitive, new inven-
tions, it is advisable  to use search engines  www.google.com/patents, www.ukr-
patent.org.ua and others that use these data taken into account by patent agencies 
during the examination.

Keywords: inventions, search engines, patent offices, database.
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МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОНКОЛОГІЇ

Анотація. У статті проаналізовані міжнародні програми фінансування 
онкологічних досліджень і проведено аналіз можливостей і перепон на шля-
ху отримання такої підтримки українськими науковцями. 

Здійснено огляд закордонних наукових праць і ресурсів Інтернету, які 
присвячені міжнародним державним і приватним організаціям, фондам, 
програмам, за підтримки яких можливе проведення досліджень раку. 

Наведено перелік основних міжнародних програм у США та країнах Єв-
ропейського Союзу, проаналізовані умови, що висуваються основними про-
грамами розвинутих країн світу, куди українські науковці мають можли-
вість подавати пропозиції для участі в конкурсах в галузі досліджень раку. 

Проведене дослідження виявило, що, попри досить значну кількість між-
народних програм, лише деякі з них розглядають іноземні наукові установи 
серед потенційних отримувачів фінансової підтримки. 

На основі аналізу організацій в США та ЄС, що готові приймати пропо-
зиції від іноземних наукових установ, виявлено, що в США це – Національний 
інститут раку (NCI) та міжнародний центр Фогерті, а в ЄС це – програма 
Horizon Europe, яка вже наприкінці 2021 р. почне оприлюднювати конкурси 
по дослідженнях раку на 2021-2027 рр. і таким чином надасть потенційні 
можливості для участі у значній кількості міжнародних проєктів дослі-
дження раку в Україні. 

Ключові слова: міжнародні програми для онкологічних досліджень, фун-
даментальні дослідження раку, гранти.

Вступ. За даним Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (WHO - 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer) рак є причиною 
16% смертей у всьому світі. Близько 70% випадків смертей від раку 
трапляються в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Ця хвороба  
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щороку вбиває більше людей, ніж ВІЛ, туберкульоз та малярія разом. 
Американське протиракове товариство (American Cancer Society) перед-
бачає щорічне виявлення в світі понад 12 млн нових випадків захворю-
вань на злоякісні новоутворення. За прогнозами, рак, скоріш за все, за-
лишиться одним з найбільших вбивць у 21 сторіччі. Cучасний прогрес у 
з’ясуванні молекулярних механізмів трансформації нормальної клітини в 
злоякісну, розробленні новітніх клінічних підходів у діагностиці злоякіс-
них новоутворень та лікуванні хворих онкологічного профілю досягаєть-
ся за рахунок фундаментальних досліджень та створення інноваційних 
науково-технічних розробок, що мають високий впроваджувальний по-
тенціал. 

Метою статті є аналітичний огляд міжнародних програм фінансуван-
ня фундаментальних досліджень в онкології та оцінка потенційних мож-
ливостей їх використання українськими науковцями. 

Вивчення проблематики. Фінансування наукових онкологічних до-
сліджень на етапах від ідеї до завершення доклінічних випробувань зде-
більшого відбувається за рахунок грантів від державних, міжнародних чи 
приватних фондів та організацій. Аналіз світового ландшафту програм, 
що фінансують онкологічні дослідження, який складався з 4693 організа-
цій у 107 країнах світу, був зроблений Anna Schmutz зі співавторами [1] 
та [2]. Інше подібне дослідження, що було зосереджено на країнах Цен-
тральної та Східної Європи та країнах пострадянського простору, було 
нещодавно виконано Mursheda Begum та іншими дослідниками [3].

“Європейське товариство з медичної онкології” (European Society for 
Medical Oncology – ESMO) надає перелік основних програм, які виді-
ляють гранти на дослідження раку по країнах всього світу [4]. Іншим 
прикладом може слугувати перелік, який надає організація “Міжна-
родне Партнерство дослідження раку” (International Cancer Research 
Partnership – ICRP https://www.icrpartnership.org/partners), що відображає 
широке коло державних, громадських та некомерційних організацій з 
розвинутих країн, які фінансують онкологічні дослідження. Найповні-
ший перелік організацій, що надають гранти на дослідження злоякісних 
новоутворень і пов’язаних питань, сформовано і підтримується “Між-
народною Агенцією з досліджень раку” (International Agency for Cancer 
Research - IARC), яка підпорядкована WHO. На момент написання статті 
цей перелік [5] містився на 116 сторінках. 

Слід зауважити, що також з 2012 р. існує онлайн-ресурс “Мапа 
глобальної онкології” (Global Oncology (GO) Map – http://thegomap.
org/map?data=projects ) для дослідників раку всього світу. Мета його  
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створення  – допомогти науковцям налагодити партнерські стосунки та 
розвивати колаборацію в боротьбі з раком. 

Ретельне вивчення наведених вище програм показало, що більшість 
фондів і організацій розглядають на конкурсній основі і фінансують 
найбільш перспективні проєкти від вчених своїх країн, чи, принаймні, 
іноземних вчених, які проживають і постійно працюють в даній країні. 
Тому особливу увагу буде приділено тим міжнародним програмам, які 
розглядають подані на фінансування проєкти від іноземних (і, зокрема, 
українських) вчених. 

США. Національний інститут раку (США) [6] та його структурний 
підрозділ для ведення міжнародних проектів Міжнародний центр Фогер-
ті (Fogarty International Center) [7] є головними організаціями з надан-
ня грантів для фундаментальних досліджень раку в США. Так, на сайті 
GRANTS. GOV [8], який об’єднує в базі даних всі державні гранти США по 
всіх напрямках досліджень, на запит “fundamental cancer research” (“фун-
даментальні дослідження раку”) з додатковими фільтрами на можливість 
участі не тільки американських, але і іноземних установ, було отримано 
лист з десятків проектів, абсолютна більшість з яких фінансуються NCI. 

Серед значної кількості приватних грантових фондів США слід, 
перш за все, згадати фонд Білла та Мелінди Гейтсів (Bill & Melinda 
Gates Foundation – https://www.gatesfoundation.org/) та фонд Рокфеллера 
(Rockefeller Foundation – http://www.rockefellerfoundation.org/). Обидва 
фонди фінансують дослідження найбільш нагальних на теперішній час 
глобальних проблем зі здоров’я в світі, у тому числі онкологічні захво-
рювання, і фокусуються на доступних та дієвих медичних послугах та 
системах. 

Дослідницький фонд Трешера (Thrasher Research Fund – https://www.
thrasherresearch.org/SitePages/which-grant.aspx#) зосереджений на клініч-
них та фундаментальних дослідженнях з профілактики, діагностики пе-
діатричних хвороб та лікування дітей. Концептуальні заявки на гранти 
(тобто стислий огляд дослідження, що пропонується, обсягом не більше  
4 стор.) приймаються на постійній основі. Гранти надаються в сфері педіа-
тричних медичних досліджень, включаючи дитячу онкологію, при цьому, 
розмір гранту залежить від конкретного проєкту і в середньому не переви-
щує 320 000 доларів. Тривалість проєкту може бути до 3-х років. Як прави-
ло, не існує вимог щодо громадянства чи місця проживання дослідників. 

Прикладами можливостей щодо отримання фінансування для дослі-
джень окремих видів злоякісних новоутворень, що надається фундаціями 
в США, можуть бути: 1) Національне Товариство Пухлин Мозку (National 
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Brain Tumor Society – http://braintumor.org/), що запроваджує гранти від-
криті як для дослідників із США, так і для міжнародної дослідницької 
спільноти; 2) Фонд раку молочної залози Сьюзен Г. Комен (The Susan G. 
Komen Breast Cancer Foundation – https://ww5.komen.org/ResearchGrants/
FundingOpportunities.html), що є найбільшою фундацією раку молочної 
залози в США. Фонд надає фінансування на фундаментальні, клінічні 
та трансляційні дослідження раку молочної залози. Також виділяються 
гранти на інноваційні проєкти в галузі профілактики, скринінгу та ліку-
вання хворих на рак молочної залози в різних країнах світу. З моменту 
свого заснування в 1982 р. фундація виділила кошти для більш як 1000 
проєктів на дослідження в світі на загальну суму понад 180 млн. доларів.

Європейський Союз. Питання фінансування досліджень раку в Єв-
ропі вивчалося K. Shah [9], S. Jungbluth [10] та іншими дослідниками 
[11,12]. Усі вони суттєву увагу приділяли Рамковим програмам дослі-
джень ЄС. Так, у програмі Горизонт-2020 були виділені три стратегічні 
напрями: 1) дослідження проблеми раку від профілактики та ранньої діа-
гностики до лікування та догляду за хворими на рак; 2) розробка страте-
гій персоніфікованого підходу до лікування та ведення хворих; 3) спри-
яння партнерству в Європі та в усьому світі. Згідно з даними ЄС [13], на 
грантові онкологічні дослідження було витрачено близько 3 млрд. євро, 
що дозволило профінансувати майже 1800 науково-дослідних проєктів. 

Поточна програма Горизонт Європа (Horizon Europe, 2021–2027) пе-
редбачає загальний бюджет у 94 млрд. євро. На відміну від програми 
Horizon-2020, онкологічні дослідження є однією з п’яти головних місій і 
можна очікувати, що рівень фінансування в цій галузі суттєво збільшить-
ся, порівняно з попередніми рамковими програмами. 

Інший міжурядовий фонд, який підтримують уряди 13 країн світу та 
ЄС, базується у Страсбурзі (Франція) і фінансує фундаментальні дослі-
дження в галузі наук про життя. Він має назву “Програма передової на-
уки про людину” (HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM - HFSP) 
[14]. HFSP отримує фінансову підтримку від урядів або наукових рад 
Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Індії, Італії, Японії, Південної 
Кореї, Нової Зеландії, Норвегії, Швейцарії, Великобританії, США, а та-
кож від Європейського Союзу (від країн-членів ЄС, які не входять до 
складу G7). Кошти об’єднуються в єдиний бюджет і розподіляються на 
проєкти на основі власної системи експертного оцінювання. Особливос-
ті програми HFSP полягають у тому, що вони підтримують інноваційні 
фундаментальні дослідження біологічних проблем з акцентом на нові та 
міждисциплінарні підходи, що передбачають міжнаціональний науковий 
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обмін. Існують певні вимоги до рівня наукових досліджень, що повин-
ні базуватись на найсучасніших досягненнях передового рубежу знань. 
Наполегливо рекомендується застосування у дослідженнях міждисци-
плінарного підходу з використанням досвіду і знань спеціалістів різних 
наукових спеціальностей, а саме: з біофізики, хімії, обчислювальної бі-
ології, інформатики, наноінженерії, математики і фізики. для вирішення 
проблем, на які людство поки не має відповіді. На рік може бути виділено 
до 450 000 доларів США на проєкт. Первинні документи (так званий лист 
про наміри) подаються не пізніше кінця березня кожного року. 

Великобританія. Серед приватних фондів Великобританії слід за-
значити, перш за все, Worldwide Cancer Research [15], що за 40 років 
надав майже 180 млн. фунтів стерлінгів (зібраних виключно за рахунок 
пожертвувань по всьому світу) на дослідницькі гранти в 34 різних кра-
їнах. Він підтримує фундаментальні дослідження, фінансуючи наукові 
ідеї з самого початку досліджень і підтримуючи вчених, які пропонують 
рішення проривних проблем в галузі експериментальної онкології. Дру-
гим британським фондом, який слід зазначити, є World Cancer Research 
Fund International [16]. Він фокусується на проблематиці запобігання за-
хворюваності на рак. Подавати проєкти можуть дослідники з будь-яких 
країн, крім країн Північної, Латинської і Південної Америки, за такими 
основними напрямами: 1) біологічні механізми, за допомогою яких дієта, 
стан організму і фізична активність впливають на перебіг онкологічного 
захворювання; 2) вплив дієти, харчування і фізичної активності впро-
довж усього життя на ризик виникнення раку; 3) дослідження відповід-
них впливів екології на рак.

Цілий ряд міжнародних організацій сприяє не тільки онкологічним 
дослідженням, але й встановленню співробітництва між науковими орга-
нізаціями різних країн. Так, окрім вже названих і відомих – ESMO, IARC 
та ICRP, слід згадати “Міжнародну мережу лікування та дослідження 
раку” (International Network for Cancer Treatment and Research, INCTR) 
[17]. Серед головних завдань INCTR виділяють: 1) нарощування потенці-
алу для лікування та дослідження раку в країнах з обмеженими ресурса-
ми шляхом довгострокових спільних проєктів у поєднанні з навчальними 
та освітніми програмами; 2) сприяння міжнародному співробітництву, 
спрямованому на боротьбу з раком між розвиненими країнами та країна-
ми, що розвиваються. Для українських онкологічних установ слушним 
буде приєднуватися до вищезгаданих міжнародних організацій та мереж 
з метою налагодження контактів з колегами з розвинутих країн з подаль-
шою спільною участю у конкурсах на отримання грантів. 
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Висновки. Проведене дослідження виявило, що лише незначна кіль-
кість фондів розглядає іноземні наукові установи і науковців серед потен-
ційних отримувачів грантів. 

На основі аналізу головних організацій в США та ЄС, що готові при-
ймати пропозиції від іноземних наукових установ, виявлено, що в США 
це – NCI та міжнародний центр Фогерті, а в ЄС – програма Horizon Europe, 
яка незабаром починає оприлюднювати конкурси щодо досліджень раку 
на 2021–2027 рр. і таким чином надасть потенційні можливості для знач-
ної кількості міжнародних проєктів дослідження раку в Україні. 
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INTERNATIONAL PROGRAMS AND TOOLS TO SUPPORT  
INNOVATION IN ONCOLOGY

Abstract. The article analyzes international funding programs for basic can-
cer research and analyzes the opportunities and obstacles to obtaining such sup-
port by Ukrainian scientists.

Scientific papers and Internet resources, which are devoted to international 
cancer research programs are reviewed.

The main international programs in the USA and EU, where  Ukrainian sci-
entists have an opportunity to submit papers for competition in the field of basic 
cancer researches are analysed.

The study found that, despite a significant number of international programs, 
only few of them are considering foreign research institutions among potential 
recipients of financial support.

Based on the analysis of major organizations in the US and the EU that are 
ready to accept proposals from foreign research institutions, it was revieled, that 
in the US it is the National Cancer Institute (NCI) and the Fogerty International 
Center, and in the EU it is Horizon Europe. The later will soon start announcing 
competitions for cancer research for 2021–2027 and thus provides potential op-
portunities for a number of international cancer research projects in Ukraine.

Key words: international programs for oncological research, basic cancer re-
search, grants



84

УДК 001.83(100):061.6
Михальченкова О.Є.,
alenasimchuk5566@gmail.com,
Баланчук І.С.,
balanchuk@uintei.kiev.ua,
Горностай Н.І.
nataliggg@ukr.net
Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації, м. Київ

РОЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ІНТЕГРОВАНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
РЕСУРСІВ (АСФІМІР) У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

УКРІНТЕІ
Анотація. Автоматизована система формування інтегрованих між-

державних інформаційних ресурсів (АСФІМІР) – це сучасний електронний 
ресурс, що в реаліях сьогодення став інструментом для міжнародної науко-
во-технологічної кооперації в сфері інновацій, спільного проведення НДДКР, 
виконання міждержавних наукових дослідних проєктів, проведення наукових 
і маркетингових досліджень. Низкою країн реалізуються ініціативні про-
грами, що передбачають залучення декількох країн до науково-технічного 
співробітництва. Система стала повноцінною «технологічною ареною», 
що   сприяє створенню соціально-економічних, організаційних і правових 
умов для обміну високоємною продукцією, платформою ефективного від-
творення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу кра-
їн-партнерів. У сучасному світі в умовах глобалізації міжнародний транс-
фер інновацій і науково-технічне співробітництво стали базовою основою 
підйому і швидкого зростання економіки країни, і саме на цьому етапі ав-
томатизована система стала сполучною ланкою між суб’єктами процесу 
інноваційної діяльності. АСФІМІР є своєрідною «екосистемою партнерів», 
що сприяє формуванню української інноваційно-технологічної складової ба-
гатополярного світу і  ефективного організаційно-економічного механізму 
комерціалізації науково-технічних розробок; створенню об’єднаної гібрид-
ної структури, що зможе управляти проєктами комерціалізації інновацій, 
дасть можливість підприємствам зайняти ще вільні сегменти світового 
 ринку.

Ключові слова: транснаціональне партнерство, високоємна продукція, 
автоматизована система, технологічний трансфер, економіка знань.
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Вступ. Дипломатичні відносини між Україною, як незалежною дер-
жавою, і країнами ЄС, СНД та азійського регіону давно вийшли на рівень 
стратегічного партнерства. Міжнародне наукове співробітництво – один 
з найважливіших показників оцінки ефективності діяльності Українсько-
го інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) [1], 
що сприяє розвитку нових міжнародних зв’язків, напрямів досліджень, 
вирішення глобальних проблем сучасності, формуванню культури ко-
мерціалізації і трансферу технологій,  створенню інформаційного та ос-
вітнього простору для обміну передовими технологіями і досвідом в сфе-
рі технічного трансферу, спосіб підвищення якості кадрового потенціалу 
в науковій та інноваційній сферах.

Через виконання спільних міжнародних науково-дослідних проєктів 
УкрІНТЕІ є рівноправним членом «екосистеми партнерів» для діалогу 
між країнами і входження до більш значних екосистем високотехноло-
гічного бізнесу. Поступовий перехід України до політики технологічного 
динамізму («постійної» технологічної революції) у сфері науково-техно-
логічного розвитку передбачає низку основних заходів, зокрема: активне 
залучення передового світового науково-технічного досвіду, виважену 
патентно-ліцензійну політику, сприяння господарюючим суб’єктам у 
придбанні іноземних технологічних розробок і комерціалізацію вітчиз-
няних технологій на міжнародних ринках,  створення спільних міждер-
жавних структур – технологічних гібридних арен/платформ, інкубаторів 
інновацій, стартап-шкіл, технопарків, систематизованих інтегрованих 
міждержавних інформаційних ресурсів (технологічних баз/банків даних), 
що забезпечать ефективний розвиток науково-технічної інфраструктури, 
як передумови освоєння та використання іноземних технологій, а також 
участь України в міжнародних організаціях та структурах, що сприяти-
муть пришвидшенню інноваційної траєкторії розвитку держави.

Мета статті. Огляд міжнародної діяльності УкрІНТЕІ та дослідження 
ролі Автоматизованої системи формування інтегрованих міждержавних 
інформаційних ресурсів (АСФІМІР) [2] у створенні та стимулюванні роз-
витку вітчизняного науково-технічного потенціалу, розробленні власних 
інноваційних технологій та використанні можливостей технологічного 
трансферу для прискорення прогресивних технологічних змін в Україні.

Викладення основного матеріалу. Активний діалог України з ін-
шими країнами є одним із пріоритетних завдань. В умовах сьогодення 
дедалі більшого поширення набуває міжнародна співпраця у сфері ін-
новаційної політики, технологічного трансферу, науки та досліджень. 
Участь у міжнародних дослідних програмах може розглядатися як одна 
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з форм обміну науково-технологічними здобутками, зокрема, поширен-
ням інтелектуальних продуктів і послуг, а також включенням науковців 
у такі програми, враховуючи їхню спроможність стати рівноправними їх 
учасниками. Не менш важливим є формування необхідного середовища 
для стимулювання активної взаємодії суб’єктів процесу комерціалізації 
інновацій, визначення нових горизонтів взаємодії, забезпечення участі у 
тематичних наукових заходах, використовуючи формальні (закони, нор-
мативні акти тощо), нормативно-правові акти та інституції для заохочен-
ня комерціалізації інновацій та мінімізації потенційних витрат, що вини-
кають при взаємодії з навколишнім середовищем.

Міжнародне науково-технічне співробітництво із закордонними краї-
нами у сфері інноваційної діяльності здійснюється у правовому полі згід-
но з чинним законодавством України, укладених Міжнародних угод, За-
конів «Про інвестиційну діяльність» [3], «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» [4], «Про наукову і науково-технічну експертизу» [5], «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [6], 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [7], нор-
мативно-правових актів з урахуванням  національних інтересів держави.

Однією з основних форм взаємодії вчених різних країн, що склалася 
в результаті зростання інтернаціоналізації науки, розширення масштабів 
науково-технічної спеціалізації і кооперації вчених, є їх участь в діяль-
ності Міжнародних наукових організацій. Ці організації мають у своєму 
розпорядженні значні можливості і ресурси для проведення великомасш-
табних досліджень і проєктів, що потребують об'єднання зусиль, фінан-
сових коштів і участі цілих наукових колективів різних країн.

В даний час УкрІНТЕІ тісно співпрацює з такими авторитетними між-
народними організаціями як EEN (Enterprise Europe Network), країнами 
Співдружності Незалежних Держав (СНД), Республіканським центром 
трансферу технологій (RCТТ, Республіки Білорусь), ГУАМ, Інститутом 
високих  технологій Академії наук провінції Хейлунцзян (ІВТ АНПХ, 
КНР), Інститутом досліджень з розвитку науки та техніки Сичуань-Уй-
гурського Автономного Округу КНР тощо. Виконання спільних НДР зу-
мовить оптимізацію управління інтелектуальною власністю країн-парт-
нерів, підвищить ефективність використання коштів, що спрямовуються 
на фінансування науково-технічної діяльності, полегшить доступ бізне-
су, особливо малого та середнього, до новітніх технологій; пришвидшить 
модернізацію промислових підприємств та сприятиме розвитку іннова-
цій. Спільні НДР стають тією ланкою, що забезпечить створення та ефек-
тивне використання технологій як форми реалізації науково-технічних 
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знань; інтеграцію та ефективний технологічний трансфер в умовах еко-
номіки знань, що є не менш важливим, ніж інвестиції, інтелектуальний 
капітал та технологічна база; консолідоване впровадження відкритих ін-
новацій; скороченням термінів і витрат на  пошук впровадження іннова-
цій; застосування технологічних ноу-хау не лише на виробництві, а й в 
більш широкому спектрі областей. На кожному етапі консолідації тех-
нологічних та/або людських ресурсів утворюється своєрідна комбінація 
учасників різного рівня з відповідною часткою ринку, для впровадження 
науково-технічної продукції. В рамках спільних проєктів було розробле-
но механізми обміну науково-технічною інформацією (інноваціями) в 
просторі постійно діючого інформаційного каналу.

Проведений покомпонентний аналіз свідчить, що Україна має знач-
ні нереалізовані можливості в інноваційному розвитку, особливо щодо 
комерціалізації нововведень, зокрема у сфері технологічного  трансфе-
ру. [8] Тому, з плином часу, виникла потреба створення універсального 
електронного ресурсу. В УкрІНТЕІ з 2004 р. було проведено системні до-
слідження, спрямовані на розробку інструментів і механізмів трансферу 
технологій. Основну увагу було приділено створенню автоматизованого 
інформаційного електронного ресурсу з певним алгоритмом. В результа-
ті цих досліджень було розроблено Автоматизовану систему АСФІМІР, 
що з 2007 р. була введена в експлуатацію [2]. У зв'язку з тим, що система 
постійно вдосконалювалася і модернізувалася внаслідок розширення і 
поглиблення міжнародного співробітництва УкрІНТЕІ, ми вважаємо за 
доцільне представити систему в повному обсязі в останньому методоло-
гічному і технологічному виконанні. [9] Дана система дозволила створи-
ти атмосферу «рухливого простору», що забезпечує діалог між країнами 
в сфері технологічного трансферу та орієнтована на надання інформа-
ційних послуг суб’єктам інноваційної діяльності як в Україні, так і за її 
межами через мережу Інтернет з можливістю корпоративного доступу до 
баз даних (БД).

Інформаційна система структурно складається з локальної складової, 
що розміщена на сервері УкрІНТЕІ, та інтернет-складової, розміщеної 
на сайті УкрІНТЕІ на сторінці «Трансфер інноваційних технологій». 
Локальна складова містить головні та допоміжні БД. Інтернет-складова 
представлена БД «Інноваційні технології і розроби», БД «Інвестиційні 
проєкти» і формами  заявок і анкет, що необхідні для реалізації  зв'язку 
користувача із системою  [10]. В основу роботи даної системи покладено 
зв'язок між суб'єктами обміну науково-технічною інформацією. Одним 
із пріоритетних напрямів діяльності системи є формування інформацій-
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но-комунікаційної підприємницької мережі для розвитку бізнес-інкуба-
ції та комерціалізації інновацій. Даний електронний ресурс інтегровано 
до міжнародних мереж технологічного трансферу східно-європейського 
партнерства, впроваджено в азійському регіоні та в країнах транскордон-
ного співробітництва. Автоматизована система забезпечує діалог з 17 
країнами в сфері технологічного трансферу та орієнтована на надання 
інформаційних послуг суб’єктам інноваційної діяльності як в Україні, 
так і за її межами через мережу Інтернет [11].

Організаційно структура АСФІМІР складається з представників кон-
тактної мережевої групи, яка переважно представлена співробітниками 
УкрІНТЕІ, учасниками і партнерами мережі. Контактна мережева група: 
надає допомогу у формуванні Технологічних профілів для представлення 
на Інтернет-сторінці та у БД зарубіжних мереж-партнерів технологічного 
трансферу (на вимогу розробника); у формулюванні Технологічних про-
позицій і Технологічних запитів; здійснює перевірку технологічних про-
позицій й запитів на технічну спроможність і готовність до трансферу; 
розміщує профілі технологій/розробок/інвестиційних проєктів в базах 
даних системи; інформує про нові технологічні пропозиції потенційних 
споживачів технології; здійснює пошук потенційних партнерів і сприяє 
в встановленні нових контактів та проведенні переговорів про техноло-
гічне співробітництво; бере участь у проведенні технологічного аудиту; 
проводить маркетингові дослідження; надає консалтингові послуги у 
сфері захисту інтелектуальної власності; бере участь у науково-технічній 
експертизі; інформує про участь у брокерських заходах та виступає орга-
нізатором міжнародних технологічних контакт-бірж; надає послуги тех-
нологічного брокера; здійснює моніторинг зовнішнього і внутрішнього 
ринків з пошуку адресного споживача розробок за допомогою автомати-
зованої системи; здійснює пошук інвесторів; бере участь у наукових до-
слідженнях; надає інформаційну і консультаційну підтримку учасникам 
системи відносно участі в рамкових програмах ЄС тощо.

Учасниками мережі є постачальники технологій (ЗВО, науково-до-
слідні організації, центри трансферу технологій, науково-дослідні/
конструкторські бюро, бізнес- і технологічні інкубатори інновацій, тех-
нологічні платформи, стартап-компанії, тощо). Не менш важливими є 
партнери мережі – інвестори, експерти, споживачі технологій, націо-
нальні, міжнародні та зарубіжні організації, що сприяють розгалуженню 
міжнародних зв'язків в сфері технологічного трансферу через участь в 
спільних проєктах. Географія учасників і партнерів, завдяки відкритості 
та доступності інформації в системі АСФІМІР, досить широка. Постій-
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ними учасниками системи є 175 інститутів різного підпорядкування, 68 
наукових організацій різного рівня, 132 підприємства, понад 60 інсти-
тутів академічного рівня, а також представники наукової спільноти 17 
країн: України, Республіки Білорусь, Канади, Китаю, країн Балтії, Слове-
нії, Угорщини, Єгипту, Румунії, Німеччини, Грузії, Казахстану, Вірменії, 
Азербайджану, Таджикистану, Республіки Молдова та ін.

На сьогодні, АСФІМІР нараховує близько 6000 інноваційних проєк-
тів, виконує функції базису і забезпечує процеси пошуку, обробки, ана-
лізу, каталогізації і просування (комерціалізації) на технологічні ринки 
інформації про інноваційні технології/розробки/інвестиційні проєкти, і 
як комунікаційний інструмент спрямована на активізацію зусиль у галузі 
створення перспективних інновацій, нової продукції і послуг, на залучен-
ня додаткових ресурсів для проведення наукових досліджень і розробок. 
Вона містить інформаційні БД, інтерфейс авторизованого доступу сто-
ронніх користувачів до даних через Інтернет, інтерфейси широкого (віль-
ного) доступу – сайти міжнародних і регіональних сегментів. Завдан-
ням даної електронної системи є не лише створення науково-виробни-
чої кооперації, але й організація ефективної взаємодії всіх зацікавлених 
сторін – освіти, науки, виробництва, бізнесу, держави і громадянського 
суспільства, як в середині країни так і з країнами-партнерами. Автомати-
зований інформаційно-технологічний ресурс адаптовано як складову за-
гальної системи міжнародного інформаційного простору технологічного 
трансферу, що сприяє виникненню нових локацій, об’єднань і асоціацій, 
«гібридних технологічних платформ». Комерціалізація науково-іннова-
ційної діяльності приводить до створення продукції з високою доданою 
вартістю, що є життєво необхідним для сировинної економіки України.

АСФІМІР зайняла певну нішу в інформаційній інфраструктурі не 
лише в Україні. Завдяки наявності даного електронного ресурсу, УкрІН-
ТЕІ на замовлення МОН України було виконано ряд науково-дослідних 
робіт, основною метою яких було вивчення науково-технічного потен-
ціалу країн близького і далекого зарубіжжя для налагодження науко-
во-технічного співробітництва цих країн з Україною. Серед них (у хро-
нологічному порядку) виконано наступні НДР з такими країнами: США, 
Соціалістична Республіка В’єтнам, Республіка Угорщина, Республіка 
Греція, Країни Північної Африки, Литовська Республіка, Федеративна 
Республіка Німеччина, Китайська Народна Республіка, Республіка Бі-
лорусь, Республіка Молдова. Результати, що отримані в ході виконання 
спільних проєктів, і аналіз цих результатів будуть сприяти розширенню 
і поглибленню подальшого міждержавного науково-технічного співро-
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бітництва, зокрема можуть бути використанні для створення банку між-
державних автоматизованих інформаційних ресурсів за пріоритетними 
напрямами. [12]

Розвиток автоматизованої системи багато в чому обумовлено і сти-
мулюється участю УкрІНТЕІ в міжнародних проєктах, співпраці із зару-
біжними БД інновацій, мережами технологічного трансферу та зарубіж-
ними науковцями. АСФІМІР стала підґрунтям для успішного виконання 
НДР з побудови:

– Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу 
технологій колективного користування;

– Платформи відкритих інновацій;
– Платформи колективного використання для торгово-економічного і 

науково-технічного співробітництва між КНР і країнами СНД на базі ре-
сурсів УкрІНТЕІ і  Інституту високих технологій Академії наук провінції  
Хейлунцзян  (ІВТ АНПХ) КНР, м. Харбін;

– спільного електронного ресурсу інновацій з Інститутом досліджень 
з розвитку науки та техніки Сичуань-Уйгурського Автономного Округу 
КНР, м. Урумчі в середовищі Платформи відкритих інновацій;

– Українсько-білоруського сегменту Інформаційно-технологічної плат - 
форми на базі автоматизованих систем формування інформаційних ре-
сурсів УкрІНТЕІ і Республіканського центру трансферу технологій 
(РЦТТ),  м. Мінськ, Республіка Білорусь);

– Міжрегіонального офісу трансферу знань на базі МОН України та 
УкрІНТЕІ, а також двох пілотних регіональних центрів трансферу знань 
в Одеській та Харківській областях в рамках виконання проєкту «Розви-
ток  міжрегіональної мережі трансферу технологій», загальною метою 
якого є розвиток інституцій та мереж у сфері трансферу знань, цифрових 
технологій та інноваційної діяльності тощо.

Крім того, в рамках міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва, що є одним з найефективішних і дієвіших засобів інтеграції Укра-
їни не тільки до європейського, а й до світового економічного і техноло-
гічного простору, ряд вітчизняних та закордонних суб'єктів інноваційної 
діяльності висловили бажання приєднатися до Автоматизованої системи 
формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів задля 
ефективного використання і впровадження наукового потенціалу, розвит-
ку і поглиблення співпраці у науковій та інноваційній сферах. Відповід-
но до Угод про науково-технічне співробітництво УкрІНТЕІ бере учать у 
міжнародних заходах (тематичних форумах, симпозіумах, круглих сто-
лах), що спрямовані на розвиток і вдосконалення інфраструктури і зако-



91

нодавства в області трансферу інновацій в Україні; підтримку і розвиток  
інформаційних баз даних, що обслуговують клієнтів автоматизованої 
системи; сприяння у просуванні/комерціалізації інноваційної продукції; 
підготовку фахівців в області міжнародної інноваційної діяльності та 
сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву та обміну 
спеціалістами.

Висновки. Враховуючи інноваційну траєкторію розвитку України 
в контексті створення стратегії соціально-економічного та політичного 
розвитку держави, про що йдеться у працях таких вітчизняних вчених як  
В. Геєць, А. Гальчинський, В. Семиноженко, Ю. Пахомов, А. Чухно, С. Пи- 
рожков, М. Долішній, І. Курас, В. Кремень та інші [13], вважаємо за до-
цільне широке використання можливостей інтегрованих автоматизова-
них систем у транснаціональному технологічному партнерстві для ви-
конання спільних міждержавних проєктів, враховуючи їх сервісні мож-
ливості та послуги, бази даних тощо для просування/комерціалізації на 
міжнародному рівні знань та інновацій для потреб соціально-економіч-
них структур і бізнесу, нарощування потенціалу України в сфері техно-
логічного трансферу. Представлена Автоматизована система, що введена 
в експлуатацію в УкрІНТЕІ, є організаційно-технічною структурою, яка 
призначена для накопичення, статистичної обробки, аналізу, розповсю-
дження й обміну науково-технічною інформацією між країнами, і за умов 
створення певних механізмів, інструментів, процедур і нормативно-пра-
вових основ для обміну інформаційними масивами і реалізації взаємови-
гідного міждержавного трансферу технологій, є ефективним важелем у 
розвитку інноваційної галузі країн-партнерів [12]. АСФІМІР застосову-
ється при виконанні спільних міжнародних проєктів, міжнародних угод, 
урядових програм стратегії інноваційного прориву, для проведення нау-
кових і маркетингових досліджень, оцінки і моніторингу стану іннова-
ційного розвитку країни та технологічного трансферу, і є рівноправною 
складовою загального інформаційного простору.
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THE ROLE OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR THE FORMATION  
OF INTEGRATED INTERSTATE INFORMATION RESOURCES  
(ASFIMIR) IN THE INTERNATIONAL ACTIVITIES OF UKRISTEI

Abstract. The automated system for the formation of integrated interstate in-
formation resources (ASFIMIR) is a modern electronic resource, which in modern 
realities has become a tool for international scientific and technological coopera-
tion in the field of innovation, joint research and development, implementation of 
interstate scientific research projects, scientific and marketing research. A number 
of countries are implementing initiative programs providing for the involvement 
of several countries in scientific and technical cooperation. The system has be-
come a full-fledged "technological arena", which contributes to the creation of 
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socio-economic, organizational and legal conditions for the exchange of high-ca-
pacity products, a platform for effective reproduction, development and use of 
the scientific and technical potential of partner countries. In the modern world 
in the context of globalization, the international transfer of innovations and sci-
entific and technical cooperation has become the basis for the recovery and rap-
id growth of the country's economy, and it was at this stage that the automated 
system became a link between the subjects of the innovation process. ASFIMIR 
is a kind of “ecosystem of partners”, which contributes to the formation of the 
Ukrainian innovative and technological component of the multipolar world and 
an effective organizational and economic mechanism for the commercialization 
of scientific and technical developments; creation of a combined hybrid structure; 
it will be able to manage projects for the commercialization of innovations; it will 
enable enterprises to occupy still free segments of the world market.

Keywords: transnational partnership, high-volume products, automated sys-
tem, technology transfer, knowledge economy.
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА: ПАТЕНТ, ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

В діяльності підприємства, пов’язаній з об’єктами інтелектуальної 
власності, можуть використовуватися різнопланові стратегії, пов’язані з 
диференційованими процесами набуття, використання, охорони, захисту, 
розпоряджання правами інтелектуальної власності. Окрім того, стратегії 
будуть специфікуватись і залежно від об’єктів права ІВ, які є предметом 
розробки та реалізації такої стратегії.

Кожний з напрямків цих стратегій є досить індивідуальним, і загалом 
усі вони охоплюються стратегією управління інтелектуальною власністю 
підприємства, яка має бути узагальнюючим документом, що передбачає 
бачення менеджментом підприємства політики з реалізації завдання от-
римання максимального економічного ефекту від набуття, використання, 
розпоряджання правами ІВ [1].

Зупинимось лише на одному з елементів загальної стратегії управлін-
ня ІВ – стратегії саме захисту прав інтелектуальної власності, і лише для 
певних об’єктів – винаходів та торговельних марок.

Необхідно розуміти, що «захист» прав, – це вже кінцевий, фінальний 
етап роботи з ОІВ, який відбувається після того, як інтелектуальною пра-
цею авторів був створений ОІВ, особа набула прав на винахід чи ТМ, 
тобто здійснила усі передбачені законодавством заходи щодо державної 
реєстрації прав (як ми знаємо, права на винаходи та ТМ виникають лише 
з факту їх державної реєстрації), і є реакцією власника винаходу чи ТМ 
на порушення його прав, шляхом застосування певних заходів впливу на 
порушника з метою відновлення прав та отримання компенсацій за зав-
дану шкоду.

Сам термін «стратегія захисту» може розумітись у вузькому та у ши-
рокому сенсі. У широкому – це певне бачення комплексу заходів, які 
здійснює підприємство в ринкових умовах з метою запобігання, вияв-
лення, припинення порушень його прав та притягнення порушників до 
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відповідальності. У вузькому – як алгоритм дій підприємства у випадку 
виявлення конкретного порушення. 

Побудова стратегії, як середньо- та довготермінове планування про-
цесів з захисту прав, має відбуватись у двох напрямках: заходах, спря-
мованих на захист від зовнішніх загроз (зовнішня стратегія), та захист 
від загроз, що виникають в середині підприємства (внутрішня стратегія).

Що стосується внутрішньої стратегії, то в цьому напрямку має вико-
ристовуватися принцип, що краще запобігти порушенню, ніж потім захи-
щатись від наслідків порушення. Основним аспектом, який визначає вну-
трішню стратегію захисту прав підприємства, є усвідомлення того факту, 
що згідно законодавства, здорового глузду, і, власне, філософії інтелек-
туальної власності, первинним суб’єктом прав на ОІВ є завжди фізична 
особа, людина, творець такого об’єкту. Наразі (хоча, зараз і дискутується 
питання, щодо ролі штучного інтелекту в створенні ОІВ) саме творчою 
працею людини створюється об’єкт інтелектуальної власності.

Відповідно, внутрішня стратегія має ґрунтуватися на забезпечен-
ні превентивного договірного врегулювання відносин між особами, які 
створюють об’єкти і підприємством. Враховуючи сутність правовідно-
син, що виникають в процесі такого врегулювання, основним (але не єди-
ним) засобом регулювання є цивільно-правові, зокрема договірні, право-
відносини. 

З технічної точки зору, це полягає в укладені з особою, до функціо-
нальних завдань якої входить створення об’єктів інтелектуальної власно-
сті у процесі виконання її посадових обов’язків, договору про розподіл 
прав інтелектуальної власності. На етапі, коли об’єкт ще не створений, 
такий договір, зазвичай, укласти набагато простіше, ніж потім, після 
його створення. Договір може бути окремим документом, або частиною 
загального трудового договору (контракту). Але обов’язково має бути 
укладений в письмовій формі, містити умови про належність майнових 
прав на об’єкти ІВ, створений у порядку виконання працівником своїх 
службових обов’язків, порядок, розмір, терміни виплати творцю автор-
ської винагороди, права на покращені (похідні) об’єкти, дії творця та ро-
ботодавця при створенні об’єкта та інші аспекти взаємовідносин сторін.

Що стосується торговельних марок, то пильну увагу необхідно при-
вернути упорядкуванню відносин з автором (авторами) графічного 
зображення ТМ. Особливо це важливо, коли дизайн торговельної марки 
розроблявся підрядником, дизайнерською організацією чи групою. Будь-
які відносини із розробниками, дизайнерами та іншими особами, які на 
ваше замовлення беруть участь в створенні логотипів та інших об’єктів,  
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мають бути оформлені шляхом підписання договорів з обов’язковою пе-
редачею виключних майнових авторських прав інтелектуальної власності 
на таке зображення. Бажано здійснювати державну реєстрацію договору 
про передання таких прав. Обов’язково необхідно звернути увагу, що пі-
дрядна організація має володіти такими правами, тобто, автори-фізичні 
особи мають передати за договорами такі права підряднику, після чого 
підрядник передає такі права замовникові. Підрядник має гарантувати 
наявність та чинність прав і брати на себе майнову відповідальність за 
позови від авторів, які можуть виникнути в майбутньому [2].

Наступним суттєвим регулюванням відносин між автором та робото-
давцем є укладення договору про конфіденційність інформації, яка стала 
відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’яз-
ків. Нерідко трапляються випадки, коли працівник або продає інформа-
цію, яка йому стала відома в процесі роботи, реалізує її третім особам, 
або, отримавши знання, досвід, напрацювання в процесі роботи, йде до 
конкурентів, забираючи з собою усю інформацію, яку здобув на кошти 
попереднього роботодавця. Щоб запобігти таким діям, з працівником має 
укладатись договір про конфіденційність, який має бути чинним увесь 
період роботи працівника на роботодавця та певний час (найчастіше – 5 
років) після звільнення. В договорі мають бути зафіксовані зобов’язання 
дотримуватись конфіденційності та суттєві штрафні санкції за порушен-
ня конфіденційності.

Важливим елементом захисту прав роботодавця є також документаль-
на формалізація та деталізація завдань, які ставляться перед працівни-
ком, і результатом виконання яких є створення об’єкті інтелектуальної 
власності. Такі завдання мають бути оформлені письмово, під розпис до-
ведені до виконавця, містити орієнтовні технічні характеристики об’єкта, 
який має бути створений, та зберігатись у справах роботодавця [3].

Наступним елементом, вже не цивільно-правовим, а адміністративно- 
господарським, є створення технічних умов, які мають запобігати по-
рушенню прав на винаходи, і особливо – на перспективні розробки. Це 
полягає у забезпеченні доступу окремих працівників лише до тих матері-
алів, які їм необхідні для роботи, забезпечення дотримання режимів збе-
рігання документації, здійснення заходів кібербезпеки тощо. Зазначені 
заходи запроваджуються розпорядчими актами підприємства та необхід-
ними технічними засобами.

І, звичайно, важливим аспектом для забезпечення майбутнього захи-
сту є своєчасне надання правової охорони об’єктам інтелектуальної влас-
ності. Як вже зазначалось, права на винахід та ТМ виникають лише з 
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факту їх державної реєстрації. Власне, навіть найцінніша розробка, поки 
вона не об’єктована як об’єкт інтелектуальної власності («комерційна та-
ємниця» до дати державної реєстрацій, та «винахід» – після державної 
реєстрації), є лише інформацією, яка в законодавчому порядку не захи-
щена в якості об’єкта інтелектуальної власності.

Що стосується новостворених підприємств, особливо тих, які ство-
рюються «навколо» об’єкта інтелектуальної власності, то належне право-
ве оформлення відносин між усіма учасниками розробки та впроваджен-
ня нового продукту є не просто важливою, а вкрай необхідною умовою 
роботи такого підприємства у майбутньому. Зазвичай, перші конфлікти 
щодо винаходів виникають саме між колишніми членами команди. Дого-
вори про створення об’єкту ІВ на замовлення, договори між співавтора-
ми та трудові відносини повинні чітко регламентувати які саме права, на 
які саме об’єкти та кому передаються чи будуть належати в майбутньому.

Відносно зовнішньої стратегії захисту прав, то одним з перших еле-
ментів стратегії є вибір території, на якій необхідно забезпечити май-
бутній захист прав на винаходи чи торговельні марки. Першочерговою 
юрисдикцією повинна стати та країна, яка становить собою найбільш 
бажаний ринок збуту товарів та/чи послуг. На практиці найбільш попу-
лярними юрисдикціями для захисту інтелектуальної власності є США та 
ЄС як ринки збуту та Китай як територія виробництва продукту. Нара-
зі міжнародні системи реєстрації винаходів (РСТ), торговельних марок 
(Мадридська угода) та процедури реєстрації «Європейської ТМ» дозво-
ляють забезпечити поширення захисту на необхідні юрисдикції.

Також необхідно враховувати ситуацію, щоб з особи, яка захищає свої 
права, не стати особою, від якої будуть захищатись. Є обов’язкове прави-
ло, про яке необхідно пам’ятати при реєстрації винаходів та ТМ – ніхто і 
ніколи не зможе гарантувати отримання патенту чи свідоцтва на терито-
рії певних країн. Кожна заявка на видачу патенту чи свідоцтва на ТМ, у 
тому чи іншому вигляді, проходить окрему процедуру експертизи перед 
реєстрацією. І результат такої експертизи може бути негативним, причо-
му на один і той самий об’єкт в одній країні може бути виданий патент чи 
свідоцтво, а іншій країні може бути відмовлено у реєстрації. Враховуючи 
таке, важливим елементом стратегії перед поданням заявок на реєстра-
цію винаходів чи ТМ є перевірка відповідності такого об’єкту умовам на-
дання правової охорони (інформаційний патентний пошук). Проведення 
патентного пошуку допоможе зрозуміти ризики при реєстрації та, у разі, 
коли винахід не має новизни, – уникнути зайвих фінансових та часових 
витрат на патентування в різних країнах. 
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Наступним важливим елементом стратегії захисту є налагодження 
процесу виявлення порушень прав. Підприємство має забезпечити моні-
торинг товарного ринку, на яких використовується товар, в якому втілено 
його винахід та маркетингового (рекламного) ринку, на якому можливе 
використання торговельної марки ідентичної або схожої до ступеню змі-
шання з ТМ власника прав.

Ще одним елементом забезпечення захисту прав є конкретна робота з 
контрагентами підприємства. Вчасно і якісно складений договір (особли-
во з агентами, дилерами, ретейлерами, користувачами прав за договорами 
комерційної концесії, особами, яким доручено виробництво продукції, що 
містить предмет винаходу) здатний унеможливити подальше порушен-
ня прав та/або забезпечити у випадку порушення ефективний їх захист.

Побудова стратегії захисту при конкретному порушенні, залежить від 
багатьох критеріїв, у тому числі, від виду об’єкта права інтелектуальної 
власності, цілей, яких правовласник бажає досягти, та обставин, за яких 
вчинено правопорушення. Відповідно до цього, обирають і інструмента-
рій захисту. Згідно вітчизняного законодавства, за порушення прав інте-
лектуальної власності може наставати кримінальна, адміністративна або 
цивільна відповідальність. Цивільно-правовий захист здійснюється у су-
довому, позовному порядку, відповідно до якого, кожна особа має право 
звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. 

Захист може здійснюватися у двох формах: юрисдикційна та неюрис-
дикційна. 

Неюрисдикційна форма передбачає здійснення захисту порушених 
прав самостійно власником прав, без залучення державних або інших 
компетентних органів. Переважною формою неюрисдикційного захисту 
є самозахист, що проявляється в активних чи пасивних діях особи, спря-
мованих на запобігання чи припинення порушення власного суб’єктив-
ного права. Такими діями може бути спрямування листа порушнику про 
припинення порушення прав, виставлення претензії, медіація, перегово-
ри тощо.

Юрисдикційна форма захисту прав передбачає звернення особи, пра-
ва якої порушені, до компетентних державних органів, які уповноважені 
вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припи-
нення правопорушення.

В свою чергу, юрисдикційна форма захисту прав поділяється на за-
гальну і спеціальну форми захисту. Загальна форма захисту передбачає 
звернення до судових органів відповідної юрисдикції та притягнення 
порушника до цивільно-правової відповідальності. Така форма захисту 
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відповідає приватно-правовому характеру прав інтелектуальної власно-
сті та забезпечує матеріальну компенсацію спричинених збитків. Проте, 
є і мінуси – як найперше, досить довгий час розгляду таких позовів у 
судових інстанціях. 

Спеціальною формою захисту прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності є адміністративний порядок захисту цих прав. Він застосовується 
лише у випадках, що вказані у законодавстві, та передбачає звернення до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Національного 
офісу інтелектуальної власності), Антимонопольного комітету України, 
митних та правоохоронних органів. Така форма має свої переваги щодо 
швидкості застосування та адміністративного, силового впливу на по-
рушника, проте, не завжди здатна забезпечити матеріальну компенсацію 
втрат правовласника від такого порушення.

Тобто, у кожному з таких випадків вибір стратегії захисту буде зале-
жати від мети, яку ставить перед собою особа, права якої порушено (стяг-
нення збитків, припинення митного оформлення контрафактного ванта-
жу, притягнення порушника до кримінальної відповідальності тощо), 
бажаного впливу на ринок товару та/чи послуг, матеріальних та часових 
ресурсів, які доцільно витратити на такий захист.
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Фірсова Л.О.,
firsova@ukrintei.ua
Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації, м. Київ 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ТРАНСФЕРУ  
ТЕХНОЛОГІЙ (В РАМКАХ ПРОЄКТУ «РОЗВИТОК  

МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ»). 
ЕКОСИСТЕМА СТАРТАПІВ.

На базі Українського інституту науково-технічної експертизи та ін-
формації (далі – УкрІНТЕІ) було створено проєкт «Розвиток міжрегіо-
нальної мережі трансферу технологій», який пройшов конкурсний відбір 
та реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу 
у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секто-
ральної та регіональної політики України.

Ініціатором проєкту виступає Міністерство освіти і науки, замовни-
ком (виконавцем) – Український інститут науково-технічної експертизи 
та інформації (далі – УкрІНТЕІ). 

Реалізація проєкту стартувала у 2018 році, термін реалізації проєкту – 
36 місяців.

Однією з цілей проєкту є розвиток інституцій та мереж у сфері транс-
феру знань, технологій та інноваційної діяльності, а саме:

створення Міжрегіонального офісу трансферу знань і технологій на 
базі УкрІНТЕІ, а також двох пілотних регіональних центрів трансферу 
знань і технологій в Одеській та Харківській області.

На сьогодні створені і функціонують: 
 Міжрегіональний офіс трансферу знань і технологій на базі УкрІН-

ТЕІ (м. Київ); 
 Харківський регіональний центр трансферу знань і технологій на 

базі Громадської організації «Технологічний бізнес-інкубатор «Харків-
ські технології»»;
 Одеський регіональний центр трансферу знань і технологій на базі 

Одеського національного економічного університету.
Одним із напрямів проєкту є проведення заходів для просування на-

укоємної продукції, у тому числі із залученням молодих вчених, аспі-
рантів, студентів, досвідчених експертів та інвесторів. Найдієвішим ін-
струментом щодо комерціалізації перспективних розробок ми вважаємо 
проведення бізнес-контакт бірж. Метою проведення подібних заходів є 
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сприяння встановленню прямих ділових контактів із зацікавленими парт-
нерами та створення умов для впровадження сучасних науково-технічних 
розробок та інновацій в реальний сектор економіки та бізнес-середовище.

Напередодні подібних заходів виявилось необхідність проводити 
майс тер-класи щодо підготовки та презентації інвестиційних проєктів, 
щоб навчити розробників, як представити власну розробку.

Ще один з напрямів проєкту – це проведення навчальних заходів для 
співробітників відділів, офісів трансферу технологій, науковців, розроб-
ників, для потенційних учасників проєктів, інвесторів тощо, проведення 
тренінгів, майстер-класів та підбір індивідуальних програм, а саме:

– проведення: навчальних тренінгів з питань інтелектуальної власно-
сті, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю;

– циклів вебінарів з метою підвищення рівня компетенцій у сфері ко-
мерціалізації перспективних розробок та проєктів;

– інформаційних семінарів.
Однією з умов для успішної роботи щодо просування розробок, у 

тому числі і на міжнародний ринок, є наявність надійних партнерів, з 
якими підписані договори про спільну діяльність. Так, з Українською 
партнерською платформою Fit for Partnership with Germany був проведе-
ний семінар щодо можливості участі українських науковців із заверше-
ними науковими розробками у стажуванні в Німеччині впродовж місяця 
та можливості комерціалізації їхнїх розробок. За результатами проведен-
ня семінару для стажування у Німеччині пройшли відбір 15 науковців, 
що мають власні проєкти та розробки.

Ще один дієвий інструмент для отримання інвестицій на власні роз-
робки – це Платформа REALIUM (https://realium.coop), яка пропонує 
принципово інший підхід. Замість пошуку межі зарегульованості стар-
тапів (фактично – тиску на них), платформа пропонує їм допомогу та 
дуже гнучке інституціональне оформлення (створення суб’єкту проєкту), 
в якому органічно враховані як інтереси девелоперів проекту, так і інвес-
торів. На базі платформи для розробників, стартаперів пропонується:

• допомога у підготовці на професійному рівні матеріалів проєкту;
• об’єктивна оцінка внеску/участі розробників проєкту;
• прозорі правила збору інвестицій, подальшого фінансування та звіт-

ності за виконанням кожного проєкту; 
• повноцінні корпоративні права всім учасникам проєкту з самого по-

чатку, включаючи участь в управлінні;
• забезпечення вільного обігу корпоративних прав між усіма інвесто-

рами та розробниками;
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• проєкти, які стали успішними, мають безумовну можливість вирі-
шувати свою подальшу долю, виділившись у самостійне підприємство;

• для інвесторів – компенсаційні механізми, що значно зменшують ри-
зики за рахунок диверсифікації їхніх інвестицій;

• повна відповідність чинному законодавству України і максимальне 
наближення процесу інвестування до тих усталених механізмів, що ді-
ють на фондових біржах.

Один із напрямів роботи за проєктом «Розвиток міжрегіональної 
мережі трансферу технологій» – взаємодія з міжнародними мережами, 
участь у міжнародних програмах, проєктах, грантах, зокрема, співробіт-
ництво з європейською мережею Enterprise Europe Network (EEN):

• інформаційне забезпечення, залучення до участі, супровід  та  під-
тримка учасників з України у міжнародних конференціях, вебінарах, бро-
керських подіях тощо.

Ще один інструмент, який було задіяно у роботі за проєктом – це кон-
сультації та семінари із запрошеним за програмою SES німецьким екс-
пертом з питань трансферу технологій. Експерт провів серію консуль-
тацій для працівників УкрІНТЕІ із зазначених питань та брав участь у 
роботі відповідного підрозділу. Також було організовано ряд зустрічей та 
консультацій з провідними розробниками наукових установ, яким були 
надані конкретні рекомендації.

Важлива складова нашої роботи – інформування наукової спільноти 
щодо подій, заходів, конкурсів в сфері трансферу технологій, стартап-ру-
ху тощо в групі у ФБ (www.facebook.com/groups/345870599353388/).

Однією із задач за проєктом було створення Міжрегіональної карти 
інституцій трансферу знань і технологій (merezha.ukrintei.ua). На карті 
розташовано понад 180 інституцій, в додатках до карти інституції ранжо-
вано по регіонах, а також за типом установи (ЗВО, НУ, приватна компа-
нія). Окремо виділено мережі. Аналізуючи дані, що вносяться на карту, 
стає очевидним активний розвиток екосистеми стартапів, створення но-
вих хабів, фондів державних і приватних, компаній, програм тощо для 
стимулювання стартапів. 

В Україні розвиток стартапів набирає швидких темпів. Важливим є 
успішний запуск та реалізація стартапу через структури, які сприяють 
їхньому розвитку.

У 2018 р. Україна посіла 43 місце у рейтингу країн за кількі-
стю стартапів (256 стартапів), у 2019 р. – на 29 місці, у 2020 опини-
лась на 34 місці за щорічним рейтингом  Global Startup Ecosystem  от  
StartupBlink.
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Для створення і розвитку стартапів необхідні сприятливі умови, а 
саме – доступ до знань та фінансів. Розглянемо компанії, що сприяють 
розвитку стартапів в Україні.

STARTUP UKRAINE – перший освітній центр в Україні для підпри-
ємців. Розпочав свою роботу у 2012 р., за цей час понад  27000 осіб на-
вчились запускати власні проєкти.

Сайт: https://startupukraine.com
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/startupukrainecenter
Startup.Network – допомагає початківцям і досвідченим підприєм-

цям знайти фінансування для інвестиційних проєктів та діючих бізнесів.
Компанія проводить INVEST RING – онлайн захід, де підприємці пре-

зентують свій бізнес експертам та інвесторам, щоб залучити фінансуван-
ня від 50 тис. дол.; освітітні вебінари для стартаперів, тощо.

Сайт: startup.network/
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/StartupN
Ukrainian Future Incubator – інкубатор Малої академії наук України.
Місія – допомога в самореалізації молодому поколінню заради їх до-

бробуту та сталого економічного розвитку нашої країни. 
Основна мета: розвиток та масштабування інноваційної діяльності 

молодих підприємців-новаторів в процесі трансформації їх бізнес-ідей у 
фінансово самодостатні бізнес-моделі.

Для стартаперів проводиться навчання:
– Tech Startup Accelerator Business incubator Ukrainian Future 2021 – 

акселераційна програма, що допомагає структурувати управлінські про-
цеси, посилити інвестиційну привабливість проекту та вивести його на 
«швидкий» старт;

– середньострокова програма, яка поєднує серію тренінгів, індивіду-
альних консультацій та менторську підтримку від експертів бізнесу та 
практиків, спрямована на комерціалізацію проектів та інтеграцію у стар-
тап-середовище;

– короткострокова програма, яка поєднує серію тренінгів від міжна-
родних експертів та бізнес-консультантів Ukrainian Future з найбільш 
важливих інструментів запуску стартапу, менторські сесії та індивіду-
альні консультації, спрямовані на  розробку моделі майбутнього бізнесу;

– тренінгові програми.
Щорічно проводиться конкурс стартапів Startup World Cup Compe- 

tition.
Сайт: ufincubator.com/ua
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/UFincubator
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YEP (некомерційна організація) – мережа академічних стартап-інку-
баторів. 

Місія мережі – розбудувати потужну екосистему для розвитку моло-
діжного підприємництва в Україні. Сформувати Партнерство держави, 
науки, бізнесу, венчурних фондів, освіти та експертного середовища. 
Впровадити навчання підприємництву в усіх університетах України.

YEP Starter – програма з підприємництва, в якій за 3 місяці за допомо-
гою менторів з бізнесу можливо створити власний стартап.

Сайт: www.yepworld.org/ua/
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/yepincubators/
Платформа Sector X – об›єднує декілька напрямків: акселераційний 

хаб, корпоративні програми та венчурні школи.
Sector X робить разом з великими компаніями з різних індустрій про-

грами для стартаперів. Компанії проводять експертизу, запускають піло-
ти та стають клієнтами стартапів. В Sector X завжди є кілька активних 
треків у різних індустріях.

Сайт: https://sectorx.city
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/SectorXAccelerationPlatform
n.cubator – платформа з розвитку усвідомленого підприємництва, де 

навчають системному бізнесу за допомогою новітніх підходів до навчан-
ня через дію, гейміфікацію та менторство.

Місія – розвивати громадянське суспільство через створення та роз-
виток нових усвідомлених та відповідальних бізнесів.

Платформа створена для підприємців, що мають ідею для власної 
справи та тільки розпочинають власний бізнес, створено інтерактивну 
навчальну програму розвитку бізнесу.

Сайт: ncubator.info/
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/n.cubator
GIST net – створюють можливості для навчання у понад 130 країнах 

світу, надаючи доступ до американських експертів, а також через мережі 
підприємництва та системи підтримки.

Програми:
Інноваційні акселератори GIST:
Інноваційні центри GIST або IHub – призначені для створення актив-

них мереж молодих підприємців у галузі науки та технологій у всьому 
світі. Кінцева мета ініціативи – стимулювати місцеву підприємницьку 
діяльність та забезпечити учасникам розвивати свої навички та масшта-
бувати свій бізнес разом як у своїй країні, так і через глобальні зв’язки 
Мережі GIST.
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Серія майстер-класів GIST:
Завдяки партнерству з посольствами США та інкубаторами стартапів 

проводиться навчання із залученням експертів з США.
Тренінги з запуску GIST:
Стартап-тренінги GIST розширюють можливості молодих науковців – 

винахідників та підприємців шляхом навчання, що проводять провідні 
наставники США та партнери в Україні. У поєднанні з американським 
бізнесом та капіталом тренінги заохочують підприємців впевнено засто-
совувати свої навички у створенні науково – тенічної продукції.

Сайт: www.gistnetwork.org/
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/GISTnet
Startup Grind Kyiv – світова мережа стартапів, де навчають, підтриму-

ють і об’єднують підприємців і команди стартапів. Одна з місій Startup 
Grind Kyiv – допомогти українським стартапам вийти на міжнародні 
ринки та залучити іноземні інвестиції.

Startup Grind Kyiv організовують конкурси стартапів, воркшопи, го-
тують українських стартаперів для участі у міжнародних заходах.

Сайт: startupgrind.com/kyiv
Сторінка у ФБ: www.facebook.com/StartupGrindKyiv
Наявність організацій, які сприяють розвитку стартап-руху, дозволяє 

використовувати світові тренди розвитку інновацій, сприяє модернізації 
та популяризації вітчизняних наукових досягнень.

Таким чином, в рамках проєкту «Розвиток міжрегіональної мережі 
трансфер технологій» було знайдено корисні рішення, дієві інструменти 
для реалізації однієї з цілей проєкту: впровадження вітчизняних науко-
во-технічних розробок у реальний сектор економіки.
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РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДЛЯ 
НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ, ІННОВАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Європейська мережа підтримки підприємництва Enterprise Europe 

Network (EEN) – це найбільша у світі мережа підтримки малих та серед-
ніх підприємств (МСП) з міжнародними амбіціями, яка працює у близько 
70 країнах світу і допомагає бізнесу впроваджувати інновації та розви-
ватися в міжнародному масштабі. Побудова глобальної економіки, що 
базується на економічній, екологічній та соціальній стійкості, ґрунтува-
тиметься на розвитку малих і середніх підприємств та  інноваційних ор-
ганізацій. Тому основні напрямки роботи EEN зосереджені на розвитку 
міжнародної торгівлі та трансферу інноваційних технологій від наукових 
установ до МСП. 

Головна мета діяльності мережі EEN – надання комплексної підтрим-
ки інноваційного розвитку та інтернаціоналізації малих і середніх під-
приємств, підвищення їх конкурентоспроможності.

Основна клієнтська база EEN – малі та середні підприємства, які скла-
дають за чисельністю понад 90% усіх компаній Європи та розглядаються 
як найважливіші двигуни зростання і створення робочих місць. Однак, в 
число клієнтів входять також і університети, дослідницькі центри, великі 
компанії, що важливо для реалізації зв'язку науково-освітнього сектора і 
малого бізнесу і привнесення інновацій в останній.

Україна приєдналась до Enterprise Europe Network в червні 2017 року 
шляхом створення консорціуму EEN-Україна, до якого входять сім парт-
нерів, а саме: 

• Інститут фізики НАН України - координатор Консорціуму;
• Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-

ства України;
• Міністерство закордонних справ України 
• Торгово-промислова палата України;
• Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;
• Нова Інтернаціональна Корпорація;
• Державна установа «Офіс з просування експорту України».
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Мережа Enterprise Europe Network е дієвим інструментом для розвит-
ку інноваційної діяльності та трансферу технологій, якій відкриває уні-
верситетам та науково-дослідним інститутам можливість пошуку нових 
партнерів для досліджень, для спільних міжнародних проєктів, презента-
ції власних креативних продуктів та інноваційних рішень, а також обміну 
професійним досвідом. Роль мережі полягає в тому, щоб пов'язувати між 
собою організації, які потребують технологічних рішень, з тими, хто про-
понує відповідні технології, і сприяти початку їх кооперації.

Enterprise Europe Network пропонує широкий спектр інформаційних 
послуг для підприємців, науково-дослідних і конструкторських орга-
нізацій: отримання доступу до ринкової інформації, вирішення питань 
інтелектуальної власності, визначення потенційних бізнес-партнерів у 
Європі, підтримка інновацій та трансферу технологій, пошук інвесторів, 
споживачів науково-технічної продукції тощо. 

Члени мережі можуть використовувати такі інструменти EEN:
• Загальна база запитів та пропозицій, яка містить тисячі запитів на 

ділові, технологічні, дослідницькі роботи та пропозиції від компаній і 
науково-дослідних установ.

• Брокерські заходи та цільові зустрічі компаній – спеціально органі-
зовані зустрічі представників компаній або наукових організацій, в ході 
яких вони обговорюють можливості технологічного співробітництва. 
Близько 35% всіх партнерств встановлюються через участь в таких за-
ходах.

• Секторні групи (Sector groups) – до 40% технологічних партнерств 
виникають на основі особистих контактів усередині SG.

• IP-helpdesk – довідкову систему з питань управління та захисту інте-
лектуальної власності.

Мережа управляє найбільшою в Європі інформаційною базою, в якій 
є 5 типів профілів: технологічна пропозиція (Technology Offer TO), техно-
логічний запит (Technology Request TR), пропозиція ділового співробіт-
ництва (Business Offer BO), діловий запит (Business Request BR), пропози-
ція / запит спільних досліджень (Research and Development Request RDR).

Технологічний профіль – стандартизований і структурований опис 
запитуваної або пропонованої до трансферу технології, а також іншої 
інформації, необхідної для залучення інтересу потенційного партнера. 
Технологічний профіль – це узагальнена назва технологічної пропозиції 
(ТП) і / або технологічного запиту (ТЗ). 

Минулого року консорціум EEN-Ukraine посів 5 місце за кількістю 
опублікованих профілів з-поміж близько 70 країн-учасників EEN (рис. 1).
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За допомогою пошукової системи EEN користувачі мають змогу знай-
ти пропозицію інноваційної розробки або запит на вирішення техноло-
гічної проблеми, створити вираження зацікавленості та в подальшому 
укласти відповідну угоду про співробітництво з іноземним партнером 
(Partnership Agreement). Також користувачі мережі мають змогу розмі-
стити власну технологічну та/або бізнес пропозицію/запит в базі даних 
Enterprise Europe Network. Експерти консорціуму EEN-Україна надають 
консультації та послуги щодо розміщення та первинного супроводу тех-
нологічних та/або бізнес пропозицій/запитів (профілів) українських нау-
ковців та розробників в базі даних EEN. 

Мережа EEN організовує різні типи бізнес-орієнтованих заходів: бро-
керські заходи, торгові місії, конференції та семінари для встановлен-
ня нових контактів для бізнесу, технічного співробітництва та НДДКР. 
Мета – допомогти МСП, університетам і дослідницьким інститутам 
знайти партнерів в Європі і за її межами.

У 20-му році віртуальні заходи EEN стали рятівною альтернативою 
міжнародних виставок та конференцій, які в переважній більшості були 
скасовані через пандемію СOVID-19. Консорціум EEN-Ukraine виступив 
співорганізатором понад 40 міжнародних віртуальних онлайн-заходів в 
галузях космічних розробок, енергії та енергоефективності, будівництва, 

Рис. 1. Кількість опублікованих профілів країнами-учасниками EEN
у 2020 р.
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IT сектору, легкої промисловості, агробізнесу та багатьох інших, в яких 
брали участь більше 300 українських МСП, дослідницьких установ, дер-
жавних та приватних організацій, кластерів, асоціацій та стартапів. Було 
проведено більше 400 онлайн В2В зустрічей із представниками міжна-
родних компаній, деякі з них завершились успішно та привели до плідної 
співпраці.

Окремо слід відмітити постійно діючу онлайн-платформу «Віртуаль-
не міжнародне партнерство – інновації у навколишньому середовищі, 
енергетиці та циркулярній економіці», яка отримала престижну нагороду 
«WINNER of the EEN – Good Practice Award 2020». Цей брокерський за-
хід зібрав понад 1600 компаній та дослідницьких організацій з Європи та 
усього світу. Тематична спрямованість платформи: відходи та переробка, 
відновлювані джерела енергії, енергоефективність, управління перероб-
кою, вода та очистка води.

Було надано консультаційну підтримку 17 українським компаніям, які 
зареєструвалися на спеціалізованій платформі b2match та взяли участь у 
заході. Українські учасники представили дуже цікаві та якісні проєкти у 
галузі переробки відходів, відновлюваної енергетики та енергоефектив-
ності. 

Окрім віртуальних двосторонніх зустрічей, платформа надає можли-
вість участі у безкоштовних вебінарах, які охоплюють всі теми платфор-
ми та є дуже корисними для учасників, наприклад «Пошук партнерів за 
програмою European Green Deal Call», «Кластери чистих технологій, що 
відкривають нові можливості для бізнесу з містами і корпораціями» та 
інші.

Інформаційно-консультаційна підтримка компаній в питаннях за-
хисту прав інтелектуальної власності є одним із пріоритетних завдань 
організацій підтримки інноваційного розвитку та трансферу тех- 
нологій.

Європейська служба підтримки IP – це послуга першої лінії інтелек-
туальної власності (ІВ), що надає безкоштовну підтримку для допомо-
ги європейським МСП та бенефіціарам науково-дослідних проєктів, що 
фінансуються ЄС, в управлінні своєю ІВ у контексті транснаціональних 
бізнесів або дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

Європейська служба підтримки інтелектуальної власності підтри-
мує європейські МСП та дослідницькі групи, які займаються тран-
скордонним бізнесом та/або фінансованою ЄС науково-дослідною ді-
яльністю, керують, поширюють та оцінюють свою ІВ. IP-helpdesk про-
понує широкий спектр інформаційних матеріалів, службу довіри для 
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прямої підтримки ІВ, а також навчання на місці та в Інтернеті. Голов-
на мета служби – підтримка розбудови потенціалу ІВ у всіх масштабах 
практики: від обізнаності до стратегічного використання та успішної  
експлуатації.

У бібліотеці ресурсів IP можна знайти різноманітні практичні, зручні 
та легкі для читання публікації, такі як посібники, бюлетені, інформа-
ційні бюлетені чи приклади, що стосуються різних тем із багатогранного 
світу управління IВ.
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