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трансформації  результатів інтелектуальної власності в продукт або послуги з 
метою отримання прибутку.  

Основними способами комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності (ОПІВ) є: використання ОПІВ у власному виробництві;  внесення 
прав на об’єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу 
підприємства; передача прав на об’єкти інтелектуальної власності [1-3].  

Згідно затвердженого Наказу Державного комітету України з питань 
науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. № 18 «Про затвердження 
методичних рекомендацій»  механізм комерціалізації розробок університетів 
складається з наступних етапів: технологічний аудит, маркетингові 
дослідження, економічний аудит, отримання охоронних документів, 
просування, укладення договору.  

Згідно Наказу МОН України № 631 від 01.11.2005 р. при університетах 
створені та функціонують підрозділи з питань інтелектуальної власності, які 
займаються комерціалізацією наукових розробок.  

Слід відзначити що в основному в більшості університетах України 
процес комерціалізації наукових розробок проходить за рахунок 
госпдоговірних НДР.  

Серед проблем, з якими зустрічаються підрозділи з інтелектуальної 
власності необхідно відмітити: оцінка об’єктів права інтелектуальної 
власності; постановка нематеріальних активів на баланс організації;  
недостатнє фінансування наукових досліджень в університетах тощо.  

Одним із виходів з даної ситуації є підвищення інвестиційної 
привабливості університетів за рахунок збільшення фінансування наукової 
діяльності університету, розвитку нових напрямів науки і техніки та 
налагодженні співпраці з підприємствами України і світу.  
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