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ОФІС ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 

3 

проведення технологічного аудиту на 
умовах конфіденційності 

 

оцінка комерційної привабливості 
потенційної технології  

 

пошук інвесторів та потенційних 
партнерів  

 

проведення маркетингових 
досліджень 

 

оформлення прав на об’єкти прав 
інтелектуальної власності 

 

вибір оптимальних форм трансферу 
технологій 

 

 

супроводження заснування 
спіноф технологічний фірм 

 

ліцензійна робота та обрання 
оптимального виду ліцензії 

 

юридичний супровід договорів 
трансферу технологій 

 

визначення оптимальних 
часток у статному капіталі  

 

розробка концепції просування 
продуктів на ринок та брендінг 

 

 

навчальні семінари та тренінги 
з трансферу технологій   

 



СПРОМОЖНІСТЬ ЗАСНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

Вищий навчальний заклад може бути 

засновником (співзасновником) інших 

юридичних осіб, які провадять свою 

діяльність відповідно до напрямів 

інноваційної діяльності вищого 

навчального закладу та/або 

забезпечують виконання його 

статутних завдань 

Закон про вищу освіту Закон про наукову діяльність 

Державні наукові установи (крім 

державних наукових установ 

оборонно-промислового комплексу), 

державні університети, академії, 

інститути мають право бути 

засновниками та співзасновниками 

господарських товариств 

ТОВ 



Процес створення ТОВ 

Прийняття рішення Оцінка ОІВ Визначення 
розміру часток 

Укладення договору 
про створення ТОВ 

Реєстрація ТОВ Повідомлення Ліцензійний договір Випуск продукції 

Отримання прибутку Зарахування дивідендів  



Хто приймає рішення про створення ТОВ?  

 

КРОК № 1 
Ректор (Керівник): 

 є розпорядником майна і коштів; 

 вирішує питання фінансово-господарської діяльності 
вищого навчального закладу, затверджує його структуру і 
штатний розпис; 

 забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), 
укладає договори. 

 здійснює права учасника господарського товариства від 
імені державної наукової установи, державного 
університету, академії, інституту за рішенням вченої ради 
наукової установи, університету, академії, інституту. 

Вчена рада: 

  ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 
територіальних органах центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в 
банківських установах державного сектору; 



В якому вигляді може здійснюватися 
клад ВНЗ, наукової установи? 
Забороняється використовувати для 
формування статутного (складеного) 
капіталу товариства бюджетні кошти, 
кошти, майно державних (комунальних) 
підприємств, яке відповідно до закону 
(рішення органу місцевого 
самоврядування) не підлягає 
приватизації, та майно, що перебуває в 
оперативному управлінні бюджетних 
установ, якщо інше не передбачено 
законом.  

Державні наукові установи беруть участь 
у формуванні статутного капіталу 
господарського товариства виключно 
шляхом внесення до нього майнових 
прав інтелектуальної власності, виключні 
майнові права на які зберігаються за 
державною науковою установою або 
державним університетом, академією, 
інститутом 

 



Визначення вкладу та його оцінка 

КРОК № 2 
 визначення об’єкта прав інтелектуальної 

власності; 

 розподіл прав інтелектуальної власності з 
автором (творцем); 

 дозвіл на передачу ОІВ як вкладу від 
співвласника; 

 незалежна оцінка ОІВ за дохідним або 
видатковим способом; 

 наявність або відсутність прав третіх осіб 

 визначення строків чинності майнових 
прав інтелектуальної власності 

 

 



Чи обов’язкова оцінка майнових прав? 

 проведення оцінки майна є обов'язковим у 
випадках створення підприємств  
(господарських  товариств)   на   базі 
державного майна або майна, що є у 
комунальній власності  

 визначення вартості   внесків   учасників   та    
засновників господарського   товариства,   
якщо   до   зазначеного  товариства 
вноситься  майно  господарських  товариств  
з  державною   часткою (часткою  
комунального майна),  а також у разі 
виходу (виключення) учасника або 
засновника із складу такого товариства (ст. 
7 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні») 

 Визначення вартості майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, що 
вноситься до статутного капіталу 
господарського товариства, здійснюється 
на підставі їх незалежної оцінки (ст. 60 ЗУ 
«Про наукову та науково-технічну 
діяльність») 

ОСУЩЕСТВИЛ  ОЦЕНКУ? 



Визначення розміру статутного капіталу 
та оптимальних часток у ньому 

КРОК № 3-4 
 визначення часток ВНЗ, наукової установи та інвестора; 

 укладення договору  про створення ТОВ, що 
встановлює порядок його створення, умови здійснення 
спільної діяльності щодо створення , розмір статутного 
капіталу, частку у статутному капіталі кожного з 
учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші 
умови; 

 установчі документи (статут звичайний чи модельний). 
Рішення про створення ТОВ є обов'язковим у ситуації, 
коли ТОВ діє на підставі модельного статуту; 

 прийняті засновниками рішення фіксуються у 
протоколі установчих зборів учасників, який 
складається у довільній формі та підписується 
засновниками. 

 



Реєстрація господарського товариства 

КРОК № 5  господарське товариство вважається 
створеним з дня державної 
реєстрації 

 статутний капітал товариства з 
обмеженою відповідальністю  
підлягає сплаті учасниками 
товариства до закінчення першого 
року з дня державної реєстрації 
товариства 

 



Повідомлення про створення ГТ 

КРОК № 6 

 

державні наукові установи, державні 
університети, академії, інститути 
направляють повідомлення про 
створення господарського товариства 
органу, до сфери управління якого 
вони належать, та Фонду державного 
майна України протягом семи 
календарних днів з дня державної 
реєстрації господарського товариства 



Укладення договору на передачу майнових 
прав (якого саме?) 

КРОК № 7 

 

 Вищий навчальний заклад має право брати участь у 
формуванні статутного капіталу інноваційних структур 
і утворених за участю вищих навчальних закладів 
малих підприємств, що розробляють і впроваджують 
інноваційну продукцію, шляхом внесення до них 
нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності) 

 Державні наукові установи беруть участь у 
формуванні статутного капіталу господарського 
товариства виключно шляхом внесення до нього 
майнових прав інтелектуальної власності, виключні 
майнові права на які зберігаються за державною 
науковою установою або державним університетом, 
академією, інститутом 

 

 

 



Види ліцензий 

 виключна ліцензія лише одному ліцензіату без 
збереження переданого права за первісним 
правоволодільцем, що унеможливлює видачу ним 
іншої ліцензії у сфері, обмеженій вже виданою 
ліцензією (виключається ЗУ «Про наукову та науково-
технічну діяльність») 

 невиключна ліцензія залишає за ліцензіаром 
можливість власного використання об’єкта права 
інтелектуальної власності у сфері, обмеженій 
ліцензією, а також збереження за ним права видачі 
ліцензії іншим особам на право використання об’єкта 
інтелектуальної власності в тій же сфері 

 одинична ліцензія надається лише одному ліцезіату 
зі збереженням переданного права за ліцензіаром   

 



ОТТ 

Мережа і система комуникацій 


