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США 1980

28 000 патентів 
належать 

Уряду

Університети 
мають лише IP 

спеціаліста

Пріоритет 
надається 
грантам

Відсутній 
досвід 

управління IP



Що сталося у 1980?

Закон Бай-Доула

Університет 
власник IP

Університет 
зобов'язаний 

запатентувати 
IP

Винахідник 
зобов'язаний 

розкрити 
винахід

Університети 
зобов'язані 

мати IP
політики

Університет 
зобов'язаний 

докласти зусиль 
до 

комерціалізації

Університет 
може 

отримувати 
дохід від 

комерціалізації

+- - + - - +



Результат

створено більше 
300 відділів 
трансферу 
технологій

університети 
почали 

ліцензувати 
технології

університети 
почали 

створювати 
стартапи

«розмивається» 
межа між 

університетом і 
бізнесом



Рекомендації

Урегулювати 
питання IP

Урегулювати 
питання IP 

політик



Офіс трансферу технологій 
(ТТО)

• Директор 

• Менеджери з ліцензування 

• Асистенти з ліцензування / інтерни 

• Адміністративні помічники / координатори 
програм

• Спеціалісти з маркетингу

• Юристи

• Бухгалтери

• Менеджери з управління інтелектуальною 
власністю



ТТО в Університеті Джорджії

Команда 
ліцензування (16 
осіб + 4 студенти)

Команда для 
роботи зі 

стартапами (7 
осіб + 2 студенти)

Серед 

університетів 

США
Компаній Продуктів



Проректор з 
інноваційної 

діяльності

Підрозділ з 
управління ІP та 

ТТ

Відділ пошуку та 
збуту

Відділ 
планування та 
моніторингу

Патентний відділ Відділ оцінки ІВ
Інвестиційний 

відділ
Консультаційний 

відділ

Ринок

Бізнес-
акселератор

Бізнес-
інкубатор

Стартап-
школа

Інноваційні 
структури

Модель ТТО



Типові функції ТТО

управління та захист IP

ліцензування та управління ліцензіями

розподіл доходу від ліцензії 

ведення переговорів

управління інкубатором/акселератором

управління інноваційним районом



Здійснення управління IP

• Розкриття інформації про винахід (винахідник 
заповнює онлайнформу)

• Оцінка (2-6 місяці) 

• Підготовка до патентування та подача заявки 
(3 місяці)

• Патентна процедура (2–6 років)

• Визначення потенціалу до ліцензування (0,5 
року)

• Ліцензування (1 рік)

• Управління ліцензією (протягом дії 
ліцензійного договору)



IP політика

Розподіл винагороди4

1

2

3

Конфіденційність5

Порядок розкриття винаходу

Адміністрування IP

Права на IP



Цикл досліджень

Фінансування

Відкриття

Публікація

Інновація

Потреби 
бізнесу

Продукт, 
робочі місця

Роялті

Дослідження

Інтелектуальна 
власність

Стартапи

Гіпотеза



ТТО

Дослідження Винахід
Ліцензування  

Стартапи

Тестування 
Масштабуван

ня

Впровадження 
на ринок



Ліцензування

Term Sheet
Ліцензійний 

договір



Стартапи

• щойно створена компанія

• зареєстрована або не зареєстрована

• планує реалізовувати інноваційний продукт

• не вийшла на ринок, або щойно почала 
виходити

• володіє обмеженими ресурсами

• шукає інвестора

• передбачає стрімке зростання

• масштабування



Робота зі стартапами

•Виявлення 
потенційних 
розробок

•Навчання

Створ
ення

•Тренування

•Інкубація

•Простір 
Оцінка

•Фінанси

•Ментори

•Підбір 
персоналу

•Простір

Розвиток

•Послуги 
університету

•Навички 
ведення 
бізнесу

Масшта
бування

Посівна 
стадія Стадія запуску Зростання Масштабування EXIT



Фінансування та інвестиції

6 міс. 6-12 міс. 1-2 роки 2-5 років
5-10 років

Університет

Національна 
програма I-

Corps

Обговорення Оцінка Розвиток Масштабування Ехit

Бізнес-ангели

VC (Series A)

VC (Series B…)



Рекомендації

Розробити IP політику4

1

2

Структура, фахівці, інструменти3

Розробити модельні договори (угода про умови, 

ліцензійний договір, NDA)5

Визначити як трансфер технологій співвідноситься 

з місією ЗВО / НУ

Визначити індикатори успішності трансферу 

технологій, план розвитку



Рекомендації

Залучати студентів, аспірантів9

6

7

Розробити алгоритм створення та роботи зі 

стартапами8

Проводити зустрічі: міжфакультетські, 

наука+бізнес; співпраця із винахідниками і 

бізнесом10

Розробити форми (для інформування про створення 

розробки, для оцінки комерційної придатності)

Здійснити моніторинг розробок та оцінку їх 

комерційної придатності



Дякую за увагу! 

Марина Зенова

тел: +38(067)-339-40-48

email: zenova.maryna@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011693347242


