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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. 

 

1.1. Положення про інтелектуальну власність учасників освітнього 

процесу Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (надалі –

Інститут) розроблено з метою сприятливої системи захисту інтелектуальної 

власності науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів.  

1.2. В основі цього положення є Статут ІПКіК, який регламентує 

організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та захищає 

права автора (авторів) на інтелектуальну власність.  

1.3. Документ розроблено з урахуванням положень: 

- Закону України «Про вищу освіту» № 1556 – VII від 01.07.2014р.; 

- Закону України «Про авторське право та суміжні права» № 1756 від 

27.12.2001 р.; 

- Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939 – VI від 

13.01.2011 р.; 

- Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687 – 

12 від 15.12.1993 р., зміни в законодавстві №816 – IX від 21.07.2020 р. 

та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність учасників 

освітнього процесу Інституту з питань реалізації права інтелектуальної 

власності та інших суміжних прав. 

1.4. Правові засади інтелектуальної діяльності учасників освітнього 

процесу Інституту закріплені в Конституції України: ст. 41 «Кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками встановленими законом. 

Виключне митне право на службовий твір належить роботодавцю, якщо 

інше не передбачено трудовим договором між автором і роботодавцем. 
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2. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Інтелектуальна власність – це результати інтелектуальної, творчої 

діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, художній та інших 

сферах, права на які охороняються законом.  

Право інтелектуальної власності – система правових норм, які 

регулюють суспільні відносини у сфері створення, використання, охорони та 

захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

Творець (автор чи винахідник) – це фізична особа (людина), яка в 

результаті своєї інтелектуальної, творчої діяльності створила інтелектуальний 

продукт і внаслідок цього має на нього суб’єктивні права інтелектуальної 

власності. 

Охорона інтелектуальної власності – комплекс пасивних дій, який 

полягає у встановленні правових норм, інститутів та засобів для запобігання 

порушення суб’єктивних прав інтелектуальної власності. 

Захист інтелектуальної власності – комплекс активних дій, що полягає 

у застосуванні державними органами та організаціями правових норм та засобів 

з метою припинення порушення суб’єктивних прав інтелектуальної власності, 

відновлення порушених прав, компенсації та відшкодування заподіяної 

матеріальної та (або) моральної шкоди.  

 

3. ОБЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  

Об’єктами авторського права є всі види наукових робіт: 

- Літературні письмові твори публіцистичного, наукового, технічного 

характеру; 

- Виступи, лекції, промови; 

- Комп’ютерні програми; 

- Бази даних; 

- Інші твори; 
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4. ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

- винаходи; 

- корисні моделі; 

- промислові зразки; 

- торговельні марки; 

Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з Законом, 

може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура 

рослини і тварини тощо), або процес (спосіб).  

 

5. ЗАХИСТ ПРАВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 

5.1. Учасники освітнього процесу Інституту мають право на захист 

авторського права, що передбачає вільне одержання, використання, поширення, 

зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації наукових та науково-

дослідних інтересів, ідей, переконань.  

5.2. Учасники освітнього процесу Інституту можуть вільно копіювати, 

публікувати, поширювати, використовувати у поєднанні з іншою інформацією 

або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у 

формі наукових, науково-методичних, навчально-методичних матеріалів з 

обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації. 

5.3. Автор (автори) має право протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, 

що може зашкодити честі, репутації автора, а також супроводженню твору без 

його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. 

5.4. Комп’ютерні програми та програмні продукти, незалежно від 

способу чи форми їх вираження, виготовляються, поширюються та 

охороняються відповідно чинного законодавства України.  

5.5. Авторське право на наукову роботу, створену у співавторстві, 

належить співавторам спільно, незалежно від того, чи становить робота одне 

нерозривне ціле чи складається із частин, кожна з яких може мати самостійне 

значення. Частина роботи, створена у співавторстві, визнається такою, що має 
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самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших 

частин цього твору. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ  

6.1.  Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчується 

патентом. Строк дії патенту – 20 років. 

6.2.  Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель 

засвідчується деклараційним патентом. Строк дії деклараційного патенту – 10 

років. 

6.3.  Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою 

винаходу (корисної моделі). 

6.4.  Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення 

відомостей до Державного реєстру свідоцтв. 

6.5.  Видача Свідоцтва здійснюється Державним департаментом УААСП. 

6.6.  Авторське право діє протягом всього життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


