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Від передачі технологій до передачі знань 

 

Фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН 

України та Університету Тарту спільно підготували рекомендації щодо 

розширення передачі знань із наукових установ і університетів до 

промисловості  (Національна академія наук України). 

У 2016 р. фахівці Університету Тарту (Естонія) та Центру 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України брали участь 

у виконанні проекту «Вдосконалення нормативно-правового та 

інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих 

навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів 

із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на 

знаннях», що здійснювався  за підтримки Міністерства закордонних справ 

Естонії. 

В рамках проекту для вчених наукових установ НАН України, галузевих 

академій наук, вищих навчальних закладів було проведено Міжнародний 

семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 

власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики 

та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС», який відбувся 12 квітня 

2016 р. в Києві. 

Також для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають право 

інтелектуальної власності, 13–15 квітня 2016 р. було організовано курс 

лекцій «Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності 

та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-

членів ЄС та України», прочитаних естонськими й українськими фахівцями. 

За підсумками виконання проекту підготовлено Рекомендації 

«Вдосконалення передачі знань між науково-дослідними установами, 

університетами та промисловістю». 

У Рекомендаціях, з врахуванням сучасних підходів до передачі знань в 

Європейському Союзі, обговорюються питання: 

– вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань 

в наукових установах та вищих навчальних закладах; 

– діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу 

технологій; 

– управління інтелектуальною власністю; 

– відкритого доступу; 

– укладання контрактів з підприємствами тощо. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2380
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/NASU_TartuUniversity_recommendations_full_text.pdf


У них також наведено заходи, які доцільно здійснити для стимулювання 

передачі знань на державному рівні. 

Проект Рекомендацій було обговорено під час міжнародного семінару 

відбувся в Києві 12 квітня 2016 р. 

Рекомендації направлені до органів державної влади, наукових установ, 

вищих навчальних закладів та можуть бути використані при вдосконаленні 

діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в 

наукових установах. 

У разі виникнення запитань просимо звертатися до Центру 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України – на 

електронну поштову скриньку: ciptt@nas.gov.ua. 
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